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Eenvoudig, snel en veilig 
Belangrijkste regel bij het kiezen van een reddingsstrategie: voer altijd reddingen uit met de simpelste, minst 
technische, gepaste apparatuur en dit op de snelste, veiligste manier voor redders en dier. Veelal kan de 
brandweer een dier bevrijden door het achterwaarts, voorwaarts of zijwaarts te verslepen of het op te heffen met 
behulp van een kraan.  
Als het paard bevrijd is, brengen de hulpverleners het, in samenwerking met de eigenaar en dierenarts, naar een 
veilige opvangplaats. 
 

De procedure in het kort: 

1. Iedereen op een veilige afstand houden 
2. Evaluatie van het probleem, gedragspatroon van het dier en de mogelijke risico’s 
3. Oproepen van brandweer, dierenartsen, reddingswerkers en/of -specialisten 
4. Bepalen van de beschermingsmiddelen voor hulpverleners en dier 
5. Zoeken van een veilige opvangplaats voor het dier 
6. Bepalen van de beste, veiligste, meest efficiënt reddingsstrategie 
7. Redden van het dier 
8. Opvang en nazorg van hulpverleners en dier 

 


