Dhr. H.O. Ebbens
Joannes Lenartzstraat 29
5061 HP Oisterwijk

Afspraakbevestiging voor de operatie van Saar

Oisterwijk, 18-08-2016

Geacht baasje van Saar,
U heeft een afspraak gemaakt voor een operatie voor Saar op ____________________.
Een operatie is een dagopname. U mag Saar tussen 9.00 en 10.00 brengen.
Saar moet dan nuchter zijn. Dat betekent dat hij/zij 12 uur niet meer heeft gegeten, drinken mag wel.
Tussen 9.00 en 10.00 is ook ons inloopspreekuur. Het inloopspreekuur kan soms druk zijn maar als wij Saar eerder hebben
gezien hoeft u niet te wachten. Kelly of Joyce, onze paraveterinairen zullen Saar van u aannemen.
Is Saar eerder onder narcose geweest? Of heeft hij/zij een ziektegeschiedenis waar wij niet mee bekend zijn, geef het
verloop daarvan dan aan Joyce of Kelly door.
Is er iets veranderd sinds de laatste keer dat wij Saar hebben gezien? En heeft u recent nog medicatie gegeven? Dan horen
Kelly of Joyce dat ook graag.
Zodra het spreekuur afgelopen is zal de dierenarts Saar onderzoeken.
Hebben wij Saar nog niet eerder gezien? Dan willen we u graag vragen wel plaats te nemen en te wachten tot de dierenarts
u verder roept om kennis te maken en Saar te onderzoeken waar u bij bent.
Afhankelijk van het onderzoek, de soort operatie, de eventuele ziektegeschiedenis en het gewicht bepalen we de narcose.
In de meeste gevallen krijgt uw hond de pre-narcose via een branule (infuus) die we in het bloedvat van de voorpoot
plaatsen. Uw kat krijgt de pre-narcose in de meeste gevallen via een injectie in de spier van de rug.
Als uw huisdier in slaap is gevallen zullen wij bij hem/haar een tube in de keel plaatsen waardoor we hem/haar continu
extra zuurstof kunnen toedienen en ook zullen we hem/haar aansluiten op de monitoren om zo continu de hartslag, de
temperatuur, het zuurstof gehalte in het bloed en de ademhaling te controleren.
Na de operatie laten we uw huisdier rustig wakker worden en als hij/zij voldoende wakker is zullen we u bellen om te
vertellen hoe de operatie is gegaan. Dan zullen we ook met u afspreken wanneer uw huisdier voldoende wakker is om naar
huis te gaan. Meestal is dat tussen 17.00 en 19.00.
Als u uw dier op komt halen zullen we u uitgebreider vertellen hoe de operatie en narcose is verlopen, welke medicijnen
hij/zij heeft gehad of thuis nog moet krijgen, waar u de komende dagen rekening mee moet houden en of uw huisdier nog
op controle moet komen.
De meeste dieren zijn nog 1,5 dag onder indruk van de narcose, het is fijn als u Saar die dagen extra in de gaten kunt
houden. Afhankelijk van de operatie moet hij/zij nog een aantal dagen/ weken rustig aandoen of een kraag/ t-shirt dragen
om de wond te beschermen. Als dat voor Saar geldt zullen we u dat vertellen als u hem/haar op komt halen.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen,
Met vriendelijke groet,

Monique Ebbens-Carton, Danielle Claessens & Harm Ebbens
Dierenkliniek 't Spoor Oisterwijk
Joannes Lenartzstraat 29
013 5902228

