
SPREEKBEURTENBOEK 



Inhoudsopgave

Inleiding
Wie zijn we?
Opleiding
Wat doen we?
De werkwijze van Dierenambulance Kennemerland
Wat zit er in de dierenambulance
Hoe komt de Dierenambulance aan geld?
In welke plaatsen komt Dierenambulance Kennemerland?
Waar brengen we welke dieren naar toe?
Afscheid nemen van overleden dieren
Tips om een dier te redden
Hoe maakt de Dierenambulance zich bekend?
Slotwoord



Inleiding

Hoi,

Leuk dat je ons spreekbeurtenboek hebt geopend!
We hopen dat we je met dit boek kunnen helpen.

Misschien weet je al dat onze dierenambulance soms ook bij een 
spreekbeurt aanwezig kan zijn zodat je klasgenoten van ons nog 
extra uitleg kunnen krijgen en de ambulance kunnen bekijken. Als 
je dit zou willen, moet je dit wel minstens een week van te voren 
aanvragen via telefoonnummer 0251- 215454. 
Houd er wel rekening mee dat als we een spoedoproep krijgen, we  
helaas tijdens je spreekbeurt weg moeten gaan. Je kunt ook 
bij ons op de locatie aan de Kleine Houtweg 35 in Heemskerk  
terecht voor een rondleiding. Je kan dan foto’s maken en deze  
foto’s kan je weer laten zien tijdens je spreekbeurt.



Zwervende honden of katten, aangereden dieren of andere die-
ren in nood moeten het hebben van mensen die in hun vrije tijd 
hulp willen bieden als vrijwilliger van een dierenambulance.
De Dierenambulance moet altijd en overal door heel Nederland 
kunnen komen. In Nederland bestaan 90 verschillende Dieren-
ambulance organisaties. Sommigen hebben 1 dierenambulance, 
anderen meer. 

Dierenambulance Kennemerland heeft 3 ambulances, een eigen 
gebouw, een bootje en ruim 90 mensen die mee helpen. Er zijn 
enkele betaalde krachten waaronder de manager. Hij is verant-
woordelijk voor de dagelijkse leiding.

Voor de vrijwilli-
gers zijn er ver-
schillende functies 
zoals centralisten, 
(bij)rijders voor de 
ambulances, die-
renverzorgers en 
mensen die het 
gebouw onder-
houden. 

Wie zijn we?



Opleiding

Je hebt van te voren geen speciale opleiding nodig om bij de 
Dierenambulance te werken. Nieuwe mensen die bij de Dieren-
ambulance komen werken, krijgen van ons hiervoor de juiste 
opleiding.

Tijdens deze opleiding leer je eigenlijk hetzelfde als bij een  
mensen EHBO-cursus, maar dan voor dieren. Je leert bijvoorbeeld
wat je moet doen als een dier ziek of  
gewond is, hoe je een verband moet 
aanleggen, maar ook hoe je dieren vast 
moet houden of het beste kan vangen.  
Ook leer je hoe je een dier moet reanimeren. 
Dit wordt geoefend op de reanimatiehond  
genaamd CasPeR.

Dieren die pijn 
hebben zijn vaak 
niet zo lief of 
gemakkelijk. 
Meestal willen ze 
ook niet graag met 
de dierenambu-
lance mee. Het is 
dus belangrijk dat 
je precies weet 
wat je moet doen en ook niet bang bent. De minimale leeftijd 
om bij ons te mogen werken is 15 jaar.



Heel veel! We helpen alle dieren die in nood zijn, van konijntje tot 
paard, van egel tot zeehond.
   
                
   

Heel vaak krijgt de Dierenambulance te maken met honden of 
katten die hun baasje kwijt zijn en rondzwerven. Eerst proberen 
we het baasje dan op te sporen. Als het dier een chip* heeft, 
kunnen we de gegevens van het baasje in de computer opvragen. 
Is het dier niet gechipt dan plaatsen we een foto en een omschrij-
ving van het dier op onze website. We hopen dan dat het baasje 
zijn dier herkent en contact met ons opneemt. 
Gebeurt dit niet, dan brengen we het dier naar een dierentehuis. 
Als na vier weken het baasje zich niet heeft gemeld, gaat het die-
rentehuis op zoek naar een nieuw baasje.

Wat doen we?



*Een chip is een klein dun buisje ter grootte van 
een rijstkorrel, die met een naald meestal tussen de 
schouderbladen bij het dier wordt ingebracht. Het 
dier heeft hier helemaal geen last van en voelt alleen 
een klein prikje. Dit buisje, de chip, heeft een speciaal 
nummer dat alleen met een speciaal apparaat af te 
lezen is, de chipreader. Als het apparaat over het dier 
wordt gehaald op de plaats van de chip, wordt het 
nummer zichtbaar in het venster van de chipreader. 
Dit nummer staat samen met de gegevens van het 
baasje in een grote landelijke computer. Wanneer 
je dus dit nummer hebt, kun je er achter komen wie 
het baasje van het dier is.
                                                                                                            

Bijna elke dag moet de Dierenambulance ook gewonde vogels 
helpen. In het voorjaar hebben we het druk met jonge vogels die 
hun ouders kwijt zijn en als het vriest moeten we vaak eenden en 
zwanen helpen die vast zitten in het ijs.



Soms kunnen we de klus niet alleen doen en vragen we hulp aan 
bijvoorbeeld de brandweer, politie of de dierenpolitie. Denk  
bijvoorbeeld aan een kat in de boom, een dier in de sloot, een 
dier vastgevroren in het ijs of een dier dat ergens klem zit. 

Af en toe krijgt de Dierenambu-
lance een melding van een aange-
spoelde zeehond of bruinvis die we 
dan gaan helpen. Daarnaast bieden 
wij hulp aan onder andere konij-
nen, knaagdieren, egels, reptielen, 
roofvogels, vossen en vleermuizen. 

Soms halen we een overleden dier bij de dierenarts of een door 
ouderdom overleden dier bij het baasje thuis op en brengen dit 
dier dan naar een crematorium of begraafplaats.
Bij ons werk horen dus ook minder leuke dingen. Als een dier 
door een aanrijding is overleden en op straat ligt, halen we die 
ook op. 



De werkwijze van 
Dierenambulance Kennemerland

Dierenambulance Kennemerland heeft een meldkamer en  
dierenopvang in Heemskerk. Deze is open van 9 uur ‘s morgens 
tot 6 uur ’s avonds. 
Tijdens de zomermaanden zijn we wat langer open in verband 
met de extra drukte.

In onze centrale neemt de cen-
tralist de telefoontjes van het 
publiek aan en regelt voor de 
dierenambulances de ritten. 
Ook houdt de centralist de  
registratie van alle gevonden en 
vermiste dieren bij. Daarnaast 
verwerkt hij of zij alle infor-
matie over de ritten die er die 
dag plaatsvinden. ’s Avonds en  
’s nachts wordt de telefoon 
doorgeschakeld naar de dienstdoende rijder. We zijn dus 24 uur 
per dag en 7 dagen per week bereikbaar. 

Naast de centralisten hebben we natuurlijk de rijders en de bij-
rijders. De bijrijder gaat met de rijder mee om hem of haar te 
helpen.  Sommige vrijwilligers werken een halve dag per week, 
anderen veel meer uren. Iedere maand is er een rooster zodat 
iedereen precies weet wanneer hij of zij iets moet doen.



Ook hebben we op de locatie een tijdelijke opvang voor dieren 
zoals honden, katten, vogels, konijnen, knaagdieren en fretten. 
Die worden verzorgd door de dierenverzorgers. Zowel de rijders, 
bijrijders, centralisten als dierenverzorgers krijgen een opleiding.

    

 



Wat zit er in de dierenambulance? 

Administratie en formulieren
We hebben verschillende formulieren 
die moeten worden ingevuld om alles 
goed te kunnen bijhouden.

Belangrijke adressenlijst
Zodat we snel het adres en telefoon- 
nummer van bijvoorbeeld de dieren-
arts en opvangcentra kunnen vinden.

Bijl
Om eenden of vogels die vastzitten in het ijs 
te bevrijden.

Beschermhandschoenen
Voor het vastpakken van dieren die je 
zonder deze handschoenen ernstig
kunnen verwonden. Denk aan de 
scherpe klauwen van bijvoorbeeld een 
uil of de tanden van een vos, maar ook 
aan de nagels van katten.



Brancard
Hierop kunnen dieren die ernstig ge-
wond zijn, vervoerd worden. Meestal 
zijn ze dan aangereden en kunnen ze 
niet meer lopen. Overleden dieren die 
heel zwaar zijn, 
vervoeren we ook 
op de brancard.

Chipreader
Om een chip bij een dier af te kunnen lezen.

Dekens
Om het dier warm te houden. 

Boxen
Om vogels of andere dieren veilig 
in te vervoeren.



EHBO doos
Hierin zitten allerlei verbandmiddelen die 
nodig kunnen zijn bij een dier. 
Er zitten ook pleisters in voor onszelf.

Gereedschap
De verschillende gereedschappen worden 
gebruikt om een dier te bevrijden.
Bijvoorbeeld een eend die vastzit in visdraad.

Gezichtsveiligheidsscherm
Om je eigen gezicht te beschermen tegen scherpe vogelsnavels.

Handdoeken
Om de dieren warm te houden en af 
te drogen.



Hondenhok
Hierin worden honden veilig vervoerd.

Hondensnuitjes
Als een hond agressief is en wil bijten, 

kunnen deze om gedaan worden.

Latex handschoenen
Om jezelf te beschermen bij “vieze” 
klussen.

Vangstokken
Hiermee worden honden of katten gevangen 
die heel erg agressief zijn en op de gewone  
manier niet veilig te benaderen zijn.  

Snugglesafe
Dit is een soort frisbee die in de  
magnetron warm kan worden gemaakt. 
Hij blijft dan 8 uur lang warm en daar-
om kunnen we deze goed gebruiken 
om zieke en/of gewonde dieren warm 
te houden, met name in de winter.



Mobiele telefoon
Voor het doorgeven en ontvangen van meldin-
gen aan de centrale. Van elk gevonden huis-
dier wordt een foto gemaakt zodat we deze op 
onze website kunnen zetten en op die manier 
hopelijk het baasje kunnen terugvinden.

Navigatiesysteem
Door het adres in te voeren, 
kunnen we de weg naar de 
melding vinden.

Reinigings- en ontsmettingsmiddelen
Voor het schoonmaken van de materialen 
en de binnenkant van de ambulance.

Schep
Om dode vogels mee van de weg te halen en 
om zand over bevuilde plekken te scheppen.



Schepnetten
Deze gebruiken we om dieren uit het 
water te halen of om dieren te vangen.

Telefoonbandjes
Deze krijgen gezonde zwerfkatten 
om. Ze krijgen dan nog een kans om 
naar hun baasje terug te gaan.

Transportkooien
Hierin worden kleinere dieren, zoals 
katten en konijnen, vervoerd.

Zuurstofapparaat
Deze kan gebruikt worden als een dier 
extra zuurstof nodig heeft.

Plastic zakken en vuilniszakken
Om overleden dieren in mee te nemen.



Vleermuispotje
Hierin worden vleermuizen vervoerd.

Zaklamp
Voor het zoeken naar (gewonde) 
dieren in het donker.

Zwanenstok
Om een zwaan te vangen of een overleden 
dier uit de sloot of vijver te halen. 

Watertank
Hier kunnen we onze handen wassen 

als we een “vieze” klus hebben gehad.



Hoe krijgt de Dierenambulance geld?

Collecte
Ieder jaar houdt de Dierenambulance een collecte. Heel veel men-
sen (collectanten) gaan dan huis aan huis vragen of de mensen 
geld over hebben voor het werk van de Dierenambulance. 

Gemeente
De gemeente betaalt een bedrag voor de vervoerskosten van elk 
gevonden dier waarvan geen baasje bekend is en van alle in het 
wild levende dieren. 

Taxiritten
Het baasje van een dier betaalt de kosten die gemaakt worden 
als we zijn of haar dier naar bijvoorbeeld de dierenarts moeten 
vervoeren.



Donateurs
Gelukkig heeft de Dierenambulance ook donateurs. Dit zijn men-
sen die blij zijn dat er een Dierenambulance is en ons elk jaar een 
geldbedrag geven.

Testament
Soms heeft iemand in zijn testament laten zetten dat de Dieren-
ambulance iets moet krijgen als die mevrouw of meneer overle-
den is. Dan krijgen we bijvoorbeeld geld uit de erfenis.

Open Dag
Ieder jaar organiseren wij een Open Dag. 
De opbrengsten hiervan zijn ook voor de Dierenambulance.

Al dit geld hebben we hard nodig om rekeningen te betalen. 
Zo hebben we ons gebouw, de ambulances, de telefoons, alle  
materialen en nog een hoop andere dingen die ieder jaar betaald 
moeten worden.



Ons werkgebied bestaat uit de volgende gemeenten:

• Beverwijk   • Uitgeest
• Wijk aan Zee  • Castricum  
• Velsen - Noord  • Bakkum
• Heemskerk  • De Woude
• Limmen    • Akersloot

In welke plaatsen komt 
Dierenambulance Kennemerland?



Katten en honden brengen we naar Dierentehuis 
Alkmaar of Dierentehuis Kerbert in IJmuiden.

Knaagdieren en konijnen gaan naar het Knaagdieren- 
centrum in IJmuiden.

Vogels, hazen en egels gaan naar de Wildopvang in 
Krommenie of naar het Vogelhospitaal Haarlem.

Duiven gaan naar een duivenkenner.

Reptielen gaan naar de Reptielenopvang.            

Kippen en hanen gaan naar de Hanenopvang. 

Fretten gaan naar de opvang Frettig Gestoord.
 
Zeehonden en bruinvissen gaan naar Pieterburen.

   

Waar brengen we welke dieren heen?

Honden, katten, konijnen, knaagdieren, volièrevogels, fretten en 
kippen vangen we eerst op onze eigen locatie op. Daarna gaan 
ze naar een opvangcentrum.



Helaas moeten mensen soms afscheid nemen van hun huisdieren. 
Deze overleden dieren haalt de Dierenambulance op of brengt ze 
ergens naar toe.

Als we overleden huisdieren op halen waarvan het baasje niet 
bekend is, worden deze dieren bewaard in een speciaal gekoelde 
ruimte.
Deze dieren vermelden we met een beschrijving in de krant en 
op onze website. Als het baasje zijn huisdier denkt te herkennen,  
kan het baasje een afspraak 
maken om te komen kijken.
We leggen het dier dan in 
onze speciale afscheids-
kamer waar het baasje dan 
rustig afscheid kan nemen 
van zijn huisdier.

Daarna kunnen we deze dieren doorbrengen naar bijvoorbeeld 
het Dierencrematorium.

Afscheid nemen van overleden dieren



Tips om een dier te redden

Zie je een dier in nood? Dan is één van de eerste dingen waar je 
op moet letten je eigen veiligheid en die van de mensen om je 
heen. Ren daarom nooit zomaar de straat op als je ziet dat een 
dier aangereden is, maar kijk eerst goed uit of er geen verkeer 
aan komt en of het wel veilig is. Als de situatie veilig genoeg is, 
blijf dan kalm en ga niet gillen of rennen. Een gewond dier kan zo 
nog verder in paniek raken en zichzelf of jou verwonden. Til het 
dier niet op wanneer het aangereden is. Dieren die pijn hebben, 
kunnen heel anders reageren. Ze zullen eerder bijten, krabben of 
pikken dan ze normaal doen.
 
Gewonde vogels kan je in een (schoenen)
doosje doen. Vergeet niet om wat luchtgaten 
in de doos te prikken!
Een egel kan je in een doosje met wat hand-
doeken doen om hem warm te houden.
Jonge vogels moet je niet bij de ouders uit de 
buurt halen. Als je een jonge vogel vindt, kijk 
dan altijd even of de ouders nog in de buurt zijn. Soms denk je dat 
de jonge vogel alleen is, maar als je op een afstandje blijft kijken, 
zul je zien dat de ouders weer terugkomen om het jong te voeren.
Ook jonge eendjes hebben vaak de neiging bij de ouders weg te 
zwemmen om op onderzoek uit te gaan. Maar ook al valt het niet 
direct op, hun moeder is altijd in de buurt. Je kunt ze dus beter 
met rust laten. 

Voor vogeltjes of eendjes die door een kat gebeten zijn, ziek zijn 
of die echt hun ouders kwijt zijn, kan je natuurlijk wel de Dieren-
ambulance bellen!



Dierenambulance Kennemerland            Dierenambu K’land

De Dierenambulance organiseert elk jaar op 
een zondag een Open Dag. Deze dag wordt  
altijd druk bezocht. Er valt heel veel te zien en te 
beleven die dag.

Ook staat de Dierenambulance op diverse  
evenementen in de regio, zoals bij braderieën, 
de open dagen van andere organisaties en stich-
tingen en bij andere evenementen.

Verder staat er elke week een stukje van ons in 
de krant met de gevonden en vermiste dieren. 
Daarnaast hebben we natuurlijk een website 
www.dierenambulancekennemerland.nl
en kan je ons vinden op Facebook en Twitter.

Hoe maakt de Dierenambulance 
zich bekend?



Slotwoord

We hopen dat we je met deze infor-
matie konden helpen met je spreek-
beurt over de Dierenambulance en 
dat je er een mooi cijfer voor krijgt! 
Als je nog vragen hebt, kun je altijd 
bellen, mailen of even langskomen.

• Stichting Dierenambulance Kennemerland 
• Kleine Houtweg 35
• 1969 KV Heemskerk 
• Telefoon: 0251-215454  
• E-mail: info@dierenambulancekennemerland.nl
• www.dierenambulancekennemerland.nl
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