
 

 

 
 
 
 
Wat u zelf kunt doen voor de operatie? 
 

 Zorg dat uw huisdier schoon (geen modder o.i.d) en vlovrij is. 
 Uw huisdier moet nuchter zijn. Tijdens de narcose kan hij gaan braken, waarbij er 

voedsel in de longen terecht kan komen. Dit houdt in dat uw huisdier de avond voor 
de operatie vanaf 19:00 niets meer mag eten, wel drinken.  

 Laat uw hond, voordat u hem brengt, nog even goed uit. 
 Zorg dat uw kat de avond voor de operatie binnen blijft, om te voorkomen dat hij 

niet thuis is wanneer u hem weg wilt brengen. 
 
 
De operatie. 
 
Elke anesthesie of narcose wordt vooraf gegaan door een pre-anesthetisch onderzoek. 
Hierbij kijken we naar de gezondheidstoestand van uw huisdier. Er wordt naar hart en 
longen geluisterd. Bij jonge dieren zal dit volstaan, maar bij oudere en/of zwakkere dieren is 
het verstandig om ook een bloedonderzoek te doen, zodat orgaanproblemen tijdig worden 
onderkend. 
Aan de hand van het gewicht wordt de hoeveelheid narcosevloeistof bepaald. Als uw huisdier 
goed onder narcose is, wordt hij op de operatie tafel gelegd. Bij honden brengen we een 
tube in de luchtpijp aan, waardoor de toediening van zuurstof en gasanesthesie geregeld kan 
worden. Bij katten gebruiken we meestal een zuurstofmasker in plaats van een tube.  
Omdat katten en honden hun ogen open houden tijdens de narcose, worden de ogen gezalfd 
ter voorkoming van uitdroging van de oogbol. 
Het operatiegebied wordt geschoren, gewassen en gedesinfecteerd. Ondertussen wast de 
dierenarts zijn handen en trekt de steriele handschoenen aan. Vervolgens kan de operatie 
beginnen. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Na de operatie. 
 
 

 Na de operatie wordt uw huisdier in een rustige en verwarmde omgeving gelegd om 
bij te komen uit de narcose. Bij de standaardnarcose kan een injectie worden 
gegeven, waardoor uw dier weer snel wakker wordt. Als het nodig is krijgt het dier 
antibiotica en pijnstillers mee. Zodra hij/zij goed wakker is mag uw dier naar huis. 
 

 Leg uw huisdier thuis ook weer op een rustige en verwarmde plek neer. Hij/zij mag 
nog niet eten, wel drinken. De dag na de operatie mag hij/zij weer normaal eten en 
moet hij/zij ook weer drinken. Het kan zijn dat uw huisdier nog helemaal geen trek 
heeft en dus niet eet. U hoeft zich dan nog geen zorgen te maken. Het is wel 
belangrijk dat uw huisdier water drinkt! Als uw huisdier 2 dagen na de operatie nog 
niets wil eten, is het verstandig om contact met ons op te nemen. 
 

 Let erop dat uw huisdier niet te veel aan de operatie wond likt of bijt. Mocht dit wel 
het geval zijn, dan kunt u altijd een kraag of speciaal Petshirt kopen op de praktijk. 
Eventueel kunt u uw hond ook een romper of T-shirt aan trekken. 
 

 Huidhechtingen kunnen na 10-14 dagen verwijderd worden. Hiervoor kunt u een 
afspraak maken. Indien er onderhuids gehecht is, hoeft u niet terug te komen met 
uw huisdier. De assistente zal dit met u overleggen als u uw huisdier komt ophalen. 
 

 Houdt uw kat de eerste paar dagen na de operatie binnen en, afhankelijk van de 
aard van de ingreep, laat uw hond de eerste paar dagen aangelijnd uit. Laat hem niet 
springen, spelen en zwemmen! 
 

 Indien u iets niet vertrouwt of als u nog vragen heeft, dan kunt u altijd bellen of een 
controleafspraak maken. 

 
 
 
 


