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Zojuist heeft u uw huisdier afgegeven of u bent van plan om uw huisdier af te geven 
voor een behandeling of operatieve ingreep. Voor veel eigenaren is dit een 
spannende situatie en krijgt u veel informatie te verwerken. Uit ervaring weten we 
dat een deel van die informatie niet blijft ‘’hangen’’ en daarom hebben wij de 
belangrijkste punten voor u op een rijtje gezet. 
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Uw huisdier verblijft tijdens zijn aanwezigheid bij ons in de kliniek in een kennel. Dit 
vergroot het overzicht voor onze medewerkers. De kennel is voorzien van een 
patiëntenkaart met daarop alle gegevens. Honden verblijven in de hondenopname 
en katten in de kattenopname waardoor stress beperkt blijft. 

Tijdens de ‘’intake’’ worden uw contactgegevens gecontroleerd, waardoor het voor 
ons mogelijk is om u, indien nodig, te bereiken of op de hoogte te brengen. 

Het dierenpaspoort, indien beschikbaar, blijft in de kliniek aanwezig zodat controle 
van gegevens mogelijk is. 

Na de intake wordt door de verantwoordelijke dierenarts voor de opname: 

Een algemeen onderzoek verricht op de patiënt. Hierbij worden onder andere de 
ademhaling, pols, slijmvliezen en het gewicht gecontroleerd. 

Is er sprake van een risicopatiënt of is de patiënt ouder 
dan 10 jaar, dan wordt er bloedonderzoek verricht ter 
controle van de lever, nieren en het glucosegehalte.  

Waar nodig wordt een braunule aangebracht 
bij de patiënt. Hierdoor is het mogelijk om 
injectie vloeistoffen of een infuus aan te 
sluiten op de bloedsomloop. 

Tijdens de operatie: 

Wordt de patiënt door de verantwoor-
delijke dierenarts en paraveterinair met 
onder andere ECG en zuurstofmeting in de 
gaten gehouden. 

Na de operatie wordt: 

Alles in een verslag vastgelegd. 

De patiënt naar de recovery gebracht en door de verantwoordelijke paraveterinair in 
de gaten gehouden. 

U door de begeleidende assistente kort op de hoogte gebracht van het verloop. Het 
kan ook zijn dat dit per e-mail of telefoon gebeurt door de dierenarts. 

Laat uw hond van tevoren uit 
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Tussen 13:30 h – 14:30 h mag u ook zelf informeren naar de stand van zaken. Kies 
dan bij het horen van het keuzemenu voor ‘’informatie opname patiënt’’. Wij 
verzoeken u vriendelijk om niet eerder te bellen, de verantwoordelijke 
medewerkers bevinden zich dan in de operatiekamer en kunnen u niet te woord 
staan. 

Ophalen van de operatiepatiënt: 

11 
In de meeste gevallen kunnen de operatiepatiënten worden opgehaald tussen 16:00 
h en 18:00 h. Dit is mogelijk bij balie 2. Deze is bereikbaar via de winkel. U wordt 
gebeld door de opname-assistent om een tijdstip vast te stellen. 

In de meeste gevallen zal, om likken van de wond en/of het bijten aan de hechtingen 
te voorkomen, een kraag of pet shirt (rompertje) worden meegegeven. 

Tijdens het ophalen krijgt u een korte uitleg mee over hoe u moet omgaan met de 
medicatie en de patiënt. 

De verantwoordelijke assistente is: ……………………………………………………………. 

Informatie voor thuis: 

Uw huisdier is operatief geholpen en mag weer met u mee naar huis om verder te 
herstellen van deze ingreep. Het is hierbij belangrijk om rekening te houden met de 
volgende zaken: 
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Uw huisdier heeft tijd nodig om te herstellen. Wij adviseren u dan ook om het de 
eerste dagen rustig aan te doen. 

Een goede indicatie voor het welzijn van uw geopereerde huisdier is de 
lichaamstemperatuur, deze beweegt zich bij de hond, kat en het konijn tussen de 38,0 
en 39,0 graden Celsius. Kouder dan 36,5 is een ondertemperatuur en boven de 39,2 
graden spreekt men van koorts. De temperatuur wordt rectaal opgenomen. 

Bij thuiskomst mag uw huisdier drinken en, indien daar behoefte aan is, mag er ook 
een lichte maaltijd worden aangeboden. 
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Voor de eerste drie dagen krijgt u een pijnstiller en tegelijk ontstekingsremmer mee. 
Dit vergemakkelijkt het herstel en voorkomt pijn. Geef dit ook echt aan uw huisdier, 
zelfs wanneer het lijkt dat het niet nodig is. 

Daarnaast krijgt u voor vijf tot zeven dagen antibiotica mee. Dit is om eventuele 
ontstekingen te voorkomen. Deze kuur moet afgemaakt worden. 

De wond is gehecht met zelf oplosbare hechtingen. In sommige gevallen is het 
verstandig de zichtbare hechtingen tien dagen na de operatie te laten verwijderen. 
Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden. De hechtingen worden dan kosteloos 
door één van onze assistentes verwijderd. 

Geen thermometer in huis? U kunt er een aanschaffen bij de balie voor slechts €3,95 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Openingstijden: 

 
 
Balie 
Ma, Di, Wo, Do, Vr    : 09:00 – 19:00 

  
Open spreekuur 
Zaterdag      : 09:30 – 12:00 

  
Telefonisch spreekuur * 
Ma, Di, Do, Vr     : 16:30 – 17:00 

  
*U wordt gebeld 
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Indien er sprake is van: 
 
- Knie- of botoperatie, inclusief verband: een verband mag maximaal 4 dagen blijven 
‘’zitten’’, daarna moet controle of een verbandwissel plaatsvinden. Is er echter sprake 
van weefselzwelling boven het verband, neem dan ALTIJD contact op met de kliniek 
 
- Een ingreep waarbij een drain is geplaatst: deze wordt 4-5 dagen na plaatsing 
gecontroleerd door de assistente. Wanneer er geen productie is van weefselvocht, wordt 
deze verwijderd, niet eerder! 
 
Mocht u twijfelen aan het herstel van uw huisdier na een operatie, aarzel dan niet om 
contact met ons op te nemen. 
 
Wij zijn tijdens werktijden bereikbaar via telefoonnummer 010 599 049 0, buiten 
werktijden kiest u in het keuzemenu voor optie 1 (spoed). U wordt dan doorverbonden 
met de dierenarts van dienst. De spoedlijn is dagelijks tussen 07:30 h en 23:30 h 
bereikbaar. Buiten deze tijden wordt u doorverwezen. 
 

Voor alle informatie en meer: download de MijnDierenartsApp 


