
De operatie van uw hond

0162 432 284info@dierenkliniekbroekhuizen.nl

Mail : Telefoon: Adres:

Meidoornlaan 6 - 4902SC

Eigenaar:

Patiënt: 

Oosterhout

Zeker bij wat oudere dieren willen wij voorafgaand aan de narcose graag een bloedonderzoek 
 uitvoeren. Dit om te zien hoe het onder andere met de organen gaat en of het veilig is om uw
dier onder narcose te brengen. 

Pre-anesthetisch bloedonderzoek

Vlooien en wormen
Zorg dat uw hond geen parasieten zoals vlooien en/of wormen heeft. Wij adviseren om
minimaal een week voor de operatie de hond te behandelen. Wacht niet tot vlak voor de
ingreep, in sommige gevallen kan het middel de narcose beïnvloeden. Dit komt echter vrij
weinig voor. 

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!

Voor de ingreep dient uw hond nuchter te zijn! Dit om te voorkomen dat uw hond gaat braken
en er voedsel in de luchtpijp en/of longen terecht kan komen. Zorg ervoor dat uw hond vanaf 
 00:00 uur 's nachts niks meer te eten krijgt. Drinken mag wel, dus de waterbak kan blijven staan.               

Nuchter

Datum afspraak:

Soort behandeling en/of operatie:

Bijzonderheden:

Wenst u hier gebruik van te maken?             JA / NEE

Uitlaten
Laat uw hond voorafgaand aan de operatie goed uit, zo dat de blaas en darmen leeg zijn.  Laat
hem echter wel aan de lijn uit, een korte wandeling voor zijn/haar behoeftes is voldoende.                    

Brengen tussen 08:30 uur en 09:00 uur.

Zorg ervoor dat u telefonisch bereikbaar bent tijdens de operatie van uw hond. Vergeet niet het
juiste telefoonnummer aan de assistente door te geven. U mag tussen 13:00 en 14:00 bellen
naar de praktijk (0162-432284), dan hoort u hoe de operatie verlopen is en hoe laat u uw hond
mag ophalen.  Als u verdere vragen heeft of als u zich zorgen maakt mag u tussendoor altijd
contact met ons opnemen!

Bereikbaarheid


