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Geacht baasj e van Saar,
U heeft een afspraak gem aakt voor een behandeling onder narcose voor Saar op ____________________.
U m ag Saar dan t ussen 9.00 en 10.00 brengen.
Saar m ag absoluut niet nucht er zij n. Dat bet ek ent dat hij / zij gewoon m ag blij ven et en en drink en. Ook willen we u vragen
hem / haar een lunchpakk et j e m ee t e gev en.
Tussen 9.00 en 10.00 is ook ons inloopspreekuur. Het inloopspreek uur k an som s druk zij n, m aar als wij Saar eerder
hebben gezien hoeft u niet t e wacht en. Kelly of Joyce, onze paravet erinairen zullen Saar v an u aannem en. Wilt u hen lat en
wet en of uw konij n uit een flesj e of bakj e dr inkt ? Dan kunnen wij daar rekening m ee houden m et de v erzorging.
I s Saar eerder onder narcose geweest ? Of heeft hij / zij een ziekt egeschiedenis waar wij niet m ee bek end zij n, geef het
verloop daarv an dan aan Joyce of Kelly door.
I s er iet s ver anderd sinds de laat st e keer dat wij Saar hebben gezien? En heeft u r ecent nog m edicat ie gegev en? Dan horen
Kelly of Joyce dat ook graag.
Zodr a het spreekuur afgelopen is zal de dierenart s Saar onderzoeken.
Hebben wij Saar nog niet eerder gezien? Dan willen we u graag vragen wel plaat s t e nem en en t e wacht en t ot de dierenar t s
u ver der roept om k ennis t e m aken en Saar t e onderzoeken waar u bij bent .
Het groot st e risico van narcose bij een konij n is het afnem en van de dar m perist alt iek. Daarom kr ij gt Saar direct bij de
opnam e een inj ect ie m et een m edicij n die de dar m bew eging st im uleert . We lat en hem / haar ook et en en dr ink en t ot het
m om ent dat hij / zij onder narcose gaat . Daar door blij ven de darm en zolang m ogelij k in beweging.
Na de narcose st im uler en we Saar ook m et een w eer t e gaan et en, zodat de darm en gelij k weer aan de gang gaan.
Som m ige k on ij nen zij n zo gehecht aan hun eigen dieet dat ze onze brokk en niet willen et en, alleen al om dat ze ze niet
kennen. Vandaar dat we u vr agen een lunchpak ket j e m ee t e geven. Heeft uw konij n een fav oriet e t rakt at ie? Geef die dan
ook m ee, dan eet hij / zij het snelst weer.
Zodr a Saar geget en heeft m ag hij / zij direct naar huis. Som s hebben we het idee dat het konij n hier sowieso niet gaat et en
door de st ress en dan m ag het konij n eerder naar huis, m aar v ragen w e u t huis het et en t e st im uleren.
Konij nen die niet gaan et en gaan we hier, of lat en we u t huis, dwangvoer en dat kan m et Olv arit wort elhapj e of Cr it ical
Car e. Olv ar it kunt u zelf op voor raad halen, Crit ical Care kunt u van ons m eekr ij gen. Kruiden, gesneden andij vie en
wort elloof zij n v aak de eer st e dingen die een konij n wil et en. Mocht uw konij n zij n gebruikelij k e fav oriet en niet willen et en
dan kunt u dat ook proberen.
Na de operat ie lat en we uw huisdier rust ig wak k er worden en als hij / zij voldoende w akk er is zullen we u bellen om t e
vert ellen hoe de behandeling is gegaan. We zullen nog een 2e k eer bellen als Saar geget en heeft en naar huis m ag.
Als u uw dier op k om t halen zullen we u uit gebreider vert ellen hoe de behandeling en narcose is verlopen, welke m edicij nen
hij / zij heeft gehad of t huis nog m oet k rij gen, waar u de kom ende dagen r ekening m ee m oet houden en of uw konij n nog op
cont r ole m oet k om en.
De m eest e dieren zij n nog 1,5 dag onder indruk van de narcose. I n die periode m oet u de t em perat uur en het et en goed in
de gat en houden. Ook vragen wij u die periode m edicat ie t e geven om de dar m beweging t e st im uleren.
Heeft uw konij n een vriendj e? Dan is het ver st andig om het vriendj e ook m ee t e brengen. Het vriendj e is een goede
onderst euning t er v erm indering van st ress, bov endien is het v aak een goede st im ulans om t e gaan et en en als uw k onij nen
sam en op pad zij n gew eest zien we ook m inder problem en in de v riendschap als ze weer t huisk om en. Geef bij het brengen
van uw konij n( en) w el duidelij k aan welke de pat iënt is en w elke alleen t er onderst euning is m eegek om en.

Mocht u nog v ragen hebben dan k unt u alt ij d cont act m et ons opnem en,
Met vriendelij ke groet ,
Monique Ebbens- Car t on, Danielle van Hout - Claessens & Harm Ebbens

