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door Joeri Uyttebroek
Iedereen maakt wel eens mee dat 
één van zijn kippen een vlees-
wonde heeft. Een haan die bij het 
treden zijn sporen of achterteen 
in het vel van de kip plant. Een 
scheur in de kam of een dier dat 
zich kwetst aan de omheining… 
Het is in zo’n geval noodzakelijk 
dat de situatie ingeschat wordt 
en dat zo snel mogelijk de juiste 
maatregelen genomen worden. 
De veren en de huid zijn een 
eerste barrière om bacteriën te 
beletten het organisme binnen te 
dringen. Daarom is het van groot 
belang dat deze barrière ook in-
tact blijft.

Het is van groot belang dat je je 
dieren dagelijks observeert. In het 
beste geval neem je elk dier vast 
en je kijkt of er wonden aanwezig 
zijn, maar dat zal bij de meeste 
fokkers niet haalbaar zijn. Dan kijk 
je hoe een dier er bij zit en naar 
duidelijk waarneembare defecten. 
Is er twijfel dan neem je het dier 
in de hand. 

Ontdek je dat er een wonde aan-
wezig is, moet je de ernst van de 
situatie gaan inschatten.

Soorten wonden en 
behandeling
Vooraleer je dit stukje leest moet je 
er wel aan denken dat dit slechts 
een zeer beknopt overzicht is.  
Twijfel je om eraan te beginnen of 
lijkt de wonde te diep, dan moet 
je je dierenarts raadplegen! Ook 
als een dier niet beter wordt, na-

dat je zelf de juiste handelingen 
uitgevoerd hebt, ga je naar je die-
renarts.

Als je het zelf wil aanpakken, 
moet je zorgen dat je handen zo 
zuiver mogelijk zijn. Anders ga je 
nodeloos schadelijke micro-orga-
nismen in de wonde brengen.

Een bloedende wonde zal je moe-
ten stelpen. Dit doe je door een 
kompres op de wonde te houden 
en enige druk uit te oefenen. Als 
het bloeden gestopt is, kan je de 
wonde en de wondranden zui-
ver maken. Hierna breng je een 
ontsmettingsmiddel aan.  Een 
niet bloedende wonde moet je 
nakijken op aanwezigheid van 
etter. Etter wijst op de aanwezig-
heid van bacteriën die de wonde 
doen ontsteken en kunnen leiden 
tot sepsis (bloedvergiftiging). De 
etter en alle vuil (stukjes veer, 
glas,splinters…) moeten uit de 
wonde verwijderd worden. Om 
het vuil te verwijderen, kan je een 
pincet gebruiken. De etter kan je 
eruit “bruisen” met zuurstofwater 
en dan wegvegen met een kom-
pres. Je veegt dan best van de 

wonde weg zodat je de bacteriën 
niet in de wonde gaat wrijven. 
Dan gebruik je opnieuw een goed 
ontsmettingsmiddel.

Na de eerste behandeling moet je 
regelmatig controleren. Geneest 
de wonde goed, dan kan je een 
paar dagen met hetzelfde ont-
smettingsmiddel blijven de wonde 
aanstippen. Is de wonde goed 
droog (geen etter en wondvocht 
aanwezig) dan mag je ermee 
stoppen. Wel blijven controleren 
tot de huid zichzelf hersteld heeft. 
Het kan ook zijn dat de wonde 
vochtig blijft en dat de wondran-
den verweken en een gele kleur 
blijven hebben. Dan gebruik ik 
een zalf op basis van zinkoxide 
(Neo-Cutigenol®). Maar ook hier 
geldt weer: bij twijfel, raadpleeg 
uw dierenarts.

Wat te gebruiken?

Om een wonde te reinigen, kan je 
gebruik maken van kraantjeswater. 
Dat heeft iedereen en in de mees-
te gevallen is dit voldoende om 
alle vuil uit de wonde te spoelen.  
Ikzelf gebruik graag zuurstofwater. 

Typische treedwonde veroorzaakt door de haan.

Doe-het-zelf-apotheek voor hoenders.
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Zuurstofwater heeft de eigen-
schap dat het bruist als je het op 
een wonde doet. Op die manier 
bruis je het vuil uit de wonde. Om 
het overtollige vocht (wondvocht 
en reinigingsmiddel) uit de wonde 
te verwijderen gebruik ik een ste-
riel kompres. Zitten er splinters of 
stukjes veer in de wonde, verwij-
der je die eerst met een pincet. 
Ook je pincet moet zo zuiver mo-
gelijk zijn.

Er zijn tal van ontsmettingsmidde-
len op de markt. Ik maak gebruik 
van twee middelen die voor mij af-
doende zijn bij de meest wonden: 
iso-betadine en chloorhexidine. 
Beide middelen zijn voldoende 
ontsmettend en ze kleuren de 
wonde weinig. Hierdoor heb ik 
steeds een goed zicht op de won-
de bij verdere controle.

Wat niet te gebruiken?
Ontsmettingsalcohol is te agres-
sief voor de gezonde cellen in de 
wonde en zal de wondgenezing 
vertragen. Het is trouwens pijnlijk 
om dit te gebruiken op een open 
wonde. Ik gebruik dit om mijn 
handen en pincet te ontsmetten. 
Eosine ontsmet niet voldoende. 
De rode kleur zorgt ervoor dat de 
wonde bij inspectie nadien moei-
lijk zichtbaar is. Eosine zal ook 
uitdrogend werken wat ook niet 
bevorderlijk is voor de genezing. 
Mercurochroom is een sterk rood-
kleurend ontsmettingsmiddel met 
kwik in de samenstelling. Dit zal 
een soort van fi lm over de wonde 
leggen waardoor er weinig zuur-
stof aan de wonde kan. Hierdoor 
wordt de genezing vertraagd. Je 
zal de wonde ook niet goed meer 
kunnen controleren door de kleur. 
Ook mercurochroom ontsmet niet 
voldoende.

Weerstand
Tot slot wil ik benadrukken dat 
een dier zelf zal moeten kunnen 
zorgen voor een goede gene-
zing. Het is van groot belang dat 
je dieren een goede verzorging 
krijgen. Een goede huisvesting en 
de juiste voeding. Dan alleen be-
zit een dier voldoende weerstand 

tegen micro-organismen die via 
de huid proberen binnen te drin-
gen. Dan alleen kan het opnieuw 
weefsel aanmaken om de wonde 
te dichten en de huidbarrière te 
behouden .

Wat ik hier beschreven heb, is 
slechts een beperkte samenvat-
ting van de mogelijkheden die 
je zelf hebt. Het is niet sluitend, 
maar ik hoop dat je eraan terug 
zal denken als je in deze situatie 
terecht komt. Vertrouwen in ei-
gen kunnen en een juist inschat-
tingsvermogen is een deel van de 
sleutel tot succes.

Mooi genezen. Alleen een klein litteken verraadt nog dat 
er hier een wonde geweest is.

Buiten het afzijdige gedrag was er weinig aan deze hen te merken. Controle in de 
hand bracht uitsluitsel: een vuile, geïnfecteerde wond dankzij een overijverige haan, 
ingescheurd tot op de borstfilets. Met de nodige zorg was hier twee weken later 
nagenoeg niets meer van te merken.


