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DE NAZORG VAN UW TEEF NA DE CASTRATIE
Uw hond is gecastreerd. Vaak wordt deze
operatie sterilisatie (OVH) genoemd, maar deze
benaming is eigenlijk onjuist, omdat de eierstokken en baarmoeder zijn verwijderd.
Hierdoor wordt de hond niet meer loops en is zij
onvruchtbaar. De operatiewond zit net achter
de navel midden op de buik. De wond kan
gevoelig zijn, waardoor uw hond er veel aan kan
likken. Zo kan er een wondinfectie optreden.
Probeer te voorkomen dat ze aan de wond likt.
Gebruik een kraag, een T-shirt of een romper.
Bedek de operatiewond eventueel met een
maandverband. De wond mag niet nabloeden,
hooguit een paar druppeltjes.

Weer thuis: Uw hond kan, eenmaal thuis als
gevolg van de narcose, nog wat wankel of
slaperig zijn. Zorg daarom voor een rustige
ligplaats: apart van andere dieren en/of de
kinderen en maak de ruimte eventueel wat
schemerig. Zorg er ook voor dat zij niet te koud
ligt: zorg voor een behaaglijk warme ligplaats.
Eventueel kunt u haar toedekken met een
deken. De ligplaats dient ook veilig te zijn: zorg
dat zij nergens af kan vallen. Eventueel kunt u
tijdelijk een bench als ligplaats voor haar
inrichten. Laat het dier regelmatig kort uit. Hou
haar wel aan de lijn.

Eten en drinken: Uw hond mag weer kleine beetjes
eten en drinken volgens de onderstaande
instructies. Zij moet binnen een dag na de operatie
weer zelf drinken en binnen twee dagen ook weer
zelf eten.

Tragere stofwisseling: Na de castratie kan de
stofwisseling van uw teef trager worden,
bovendien kan de hond wat meer eetlust krijgen.
Om te voorkomen dat ze te dik wordt, kunt u haar
het beste na de operatie minder voer geven. Weeg
uw hond ook regelmatig zodat u op
gewichtsveranderingen kunt reageren.

Bijzonderheden of twijfel?: Merkt u na de operatie
bijzonderheden aan uw dier of twijfelt u of het wel
goed gaat? Neem dan altijd contact op met de
dierenarts(assistente): 0162-432284
Informatie over en instructies m.b.t. uw huisdier:
Eten, mag uw hond vanaf:
O _______ uur
Drinken, mag uw hond vanaf:
O _______ uur
Controle:
O Op, __________________ om __________ uur.
O Niet van toepassing.
Hechtingen:
O Laten verwijderen over ________ dagen.
O Lossen vanzelf op.
Nazorg:
O __________ dagen aan de lijn uitlaten.
O Kraag / T-shirt / Romper.
O Wel / Geen medicijnen geven.
O Controle over ______ dagen
Bijzonderheden:
O ___________________________________________________
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