De operatiepatiënt
Voorbereiding
Elke eigenaar maakt zich zorgen als zijn huisdier onder narcose moet gebracht
worden. Dat is normaal. Met deze informatie proberen we u dan ook zo goed als
mogelijk te informeren over deze procedure.
-

-

-

Het dier moet steeds nuchter zijn. Wat houdt dit in? Minimum twaalf uur voor
de ingreep neemt u het eten weg !!! Water hoeft doorgaans niet weggenomen
te worden.
Uitzondering hierop zijn Knaagdieren: cavia, konijn… !!!! Omwille van hun
specifieke maagdarmsysteem moeten zij tot vlak voor de ingreep beschikking
hebben over eten en drinken
Het dier dient uitgebreid de gelegenheid te krijgen om zijn behoefte te doen.
Een hond moet uitgelaten worden vooraleer hij bij de dierenarts gebracht
wordt.
Een kat moet tijdens het vasten binnengehouden worden, waarbij de
kattenbak regelmatig schoongemaakt wordt.

De narcose (anesthesie of verdoving)
-

Allereerst wordt premedicatie gegeven, hierdoor wordt uw dier wat rustiger.
De verdoving zelf gebeurt door een injectie in de spieren of in een ader.
Vervolgens wordt uw dier in slaap gehouden dmv gas.

Het doel van de verdoving is het pijngevoel en het bewustzijn uit te schakelen. In
sommige gevallen zal uw dier tijdens de verdoving aan een infuus gehouden
worden. Tijdens de narcose worden het hartritme en ademhaling continu
gecontroleerd.

Nazorg na de operatieve ingreep:
-

-

-

De dag van de ingreep mag het dier niet eten. Dus moet u tot de volgende
morgend wachten alvorens uw huisdier eten te verschaffen. Drinken
daarentegen mogen ze vanaf ze goed wakker zijn. Dit steeds in kleine
hoeveelheden aanbieden.
!!! Uitzondering hierop zijn de knaagdieren!!! Hiervoor moet u zien dat u eten
meebrengt, want zodra ze wakker zijn, moeten deze diertjes weer zo snel
mogelijk eten.
De dieren mogen naar huis zodra hun gezondheidstoestand dit toelaat. Als
gevolg van de narcose treedt een daling in lichaamstemperatuur op. De
ademhaling en circulatie worden eveneens beïnvloed. Bij het ontwaken is dan
ook alle aandacht gevestigd op het herstel van die functies. Het ontwaken
gebeurt daarom best in een warme, kleine omgeving, waar het dier zich niet

-

-

kan kwetsen. Van zodra het dier volledig wakker is, mag deze naar huis. Ze
kunnen dan in hun vertrouwde omgeving herstellen. De dag van de operatie
uw dier warm houden op een rustige plaats.
Het dier mag zeker niet likken of bijten aan de wonde. Vaak is het nodig
hiervoor een T-shirt/ body of kraag aan te doen.
Meestal moeten hechtingen verwijderd worden. Dit gebeurt na 10 dagen. De
genezing en de algemene toestand van de patiënt worden hierbij nog eens
gecontroleerd. Het verwijderen van de hechtingen zit bij in de prijs inbegrepen.
Dus daar hoeft u niet extra voor te betalen.
Vaak worden er nog pijnstillers en/ of andere medicatie meegegeven. Volg
hiervoor de instructies die u krijgt.
Ondanks het feit dat het dier er vrij wakker uitziet, heeft hij nog niet al zijn
reflexen terug. Daarom moet uw poes bijv. minstens twee tot drie dagen
binnen houden. Het zou immers niet de eerste kat zijn die net na verdoving
onder een auto loopt of een sprong met slechte afloop doet, omdat zijn
reflexen nog niet de oude zijn.

Waarop moet u letten na een operatie:
-

Braken kort na de verdoving is mogelijk; dit mag echter geen dagen duren
Nabloeden (een paar druppels) is normaal
Bij gasanesthesie kan u dier nog een korte tijd hoesten door de tracheotube
Overmatig zwellen van een wonde is abnormaal
Overmatige productie van wondvocht is abnormaal

