
Uw huisdier heeft een operatie ondergaan. In deze brief vindt u meer informatie over de nazorg
die hij/zij nodig heeft na de ingreep.

De operatie van uw konijn of knaagdier

0162 432 284info@dierenkliniekbroekhuizen.nl

Mail : Telefoon: Adres:

Meidoornlaan 6 - 4902SC

Eigenaar:

Patiënt: 

Oosterhout

Uw dier kan, eenmaal thuis als gevolg van de narcose en de operatie, nog wat van slag zijn.
Zorg daarom voor een rustige lig plaats: apart van andere dieren en/of de kinderen en maak
de ruimte eventueel wat schemerig. Zorg er ook voor dat hij/zij niet te koud ligt: zorg voor een
behaaglijk warme ligplaats. 

Ook al uit uw huisdier het misschien niet zo duidelijk; elke operatie brengt pijn met zich mee.
Daarom is het belangrijk om de eventuele meegegeven pijnstilling minimaal 2 dagen toe te
dienen. 

Weer thuis

Eten en drinken
Uw huisdier moet vrijwel meteen na de operatie weer wat gaan eten, de eerste voeding zal
hij/zij dan ook hier krijgen. Zorg dat uw dier thuis ook voldoende voeding en water heeft. Als uw
huisdier thuis niet eet, is het noodzakelijk dat u begint met dwangvoeren. Mocht dit niet lukken
kunt u altijd contact met ons opnemen. 

Informatie en instructies

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!

Nazorg

-  Wel / geen medicijnen geven.
-  Controle over                dagen.

Eventuele bijzonderheden -  

-  Medical Petshirt / romper

Hechtingen o  Laten verwijderen over               dagen.
o  Lossen vanzelf op.

Na de operatie heeft uw huisdier een operatiewond. Daar mag geen zaagsel aan kleven of stro
of hooi in gaan prikken. Maak voor thuiskomst van uw konijn of knaagdier daarom het hok eerst
goed schoon en gebruik als tijdelijke bodembedekking kranten en schone doeken. Gebruik dit
gedurende minimaal 2 dagen.

De wond

-  Hokrust gedurende                dagen.


