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Hoe verloopt een operatiedag?
De meeste huisdieren worden hooguit een of twee keer in hun leven geopereerd. Dat betekent dat een
operatie van hun huisdier ook voor eigenaren geen routine is.

Een afspr aak m aken
Een afspraak voor een operatie maakt u, tenzij het een spoedoperatie betreft, een paar dagen
tot twee weken van tevoren. Voor uw eigen agenda is het fijn om rekening te houden dat uw
huisdier, ongeacht wat voor operatie het betreft, anderhalve dag wat last kan hebben van de narcose; dat hoeft niet, maar kan wel.
De voor bereiding
Een huisdier dat onder narcose gaat moet
nuchter zijn, dat betekent dat het zo’n acht uur
niet gegeten mag hebben; drinken mag hij wel.
Konijnen mogen overigens absoluut niet nuchter zijn! En is uw huisdier heel jong of heel
klein (bijvoorbeeld chihuahua’s), dan krijgt u
ook een ander advies dat per dier kan variëren.
U kom t uw huisdier brengen
U komt uw huisdier ’s morgens brengen. Is uw
huisdier wel recent nog bij ons geweest?Dan nemen de paraveterinairen uw huisdier van u aan
en doen wij het preanesthetisch onderzoek
achter de schermen. Zo niet, dan doen we het
preanesthetisch onderzoek graag met u erbij.
Een konijn mag een lunchpakket meenemen.
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U w huisdier wor dt opgenom en
Uw huisdier krijgt een hok met een fleecedeken en/of
handdoek en drinken. In dat hokje verblijft het de hele dag.
Natuurlijk laten we uw huisdier ook uit gedurende de dag.
U w huisdier wor dt behandeld
Als uw huisdier aan de beurt is, dan wordt hij eerst (nogmaals) nagekeken. Bij dieren ouder dan acht of met een
ziektegeschiedenis geven wij er de voorkeur aan ook
eerst een bloedonderzoek te doen naar onder andere de
lever en nierwaardes. Daarna bepalen we welke narcose
en pijnstilling het dier krijgt. Sowieso krijgt uw huisdier
een infuus via het bloedvat van de voorpoot en zo geven
we ook de voorverdoving.Als uw huisdier slaapt dan krijgt
het een tube in de keel waardoor we zuurstof kunnen
geven en de narcose kunnen verdiepen met gasanesthesie.
Ook krijgt uw hond of kat een sonde in de slokdarm
waardoor we de temperatuur en het hart kunnen bewaken.
De oper at ie is voor bij
Als de operatie voorbij is geven we een antinarcose en
blijft uw huisdier nog even aan de zuurstof liggen tot het
wakker genoeg is om te slikken. Daarna gaat het dier weer
terug naar zijn hok. Daar worden hij en zijn temperatuur
goed in de gaten gehouden tot het dier helemaal wakker
is. Daarna bellen we u hoe het is gegaan en dan spreken
we ook af wanneer hij weer naar huis mag.Afhankelijk van
de soort operatie bepalen we de nazorg en eventuele
medicatie; deze bespreken we met u als u hem weer op
komt halen. Bij de meeste operaties hebben de meeste
dieren er vervolgens minimaal last van.

Elke dierenartsenpraktijk heeft een eigen manier van werken,
dus mocht u een andere dierenarts bezoeken, dan kan het een
beetje anders gaan dan hierboven beschreven.
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