
Uw hond is gecastreerd. Door een klein sneetje zijn de testikels verwijderd. Er zijn een aantal
hechtingen aangebracht om de operatiewond te sluiten. De balzak kan nog wat opzwellen
waardoor het kan lijken alsof de hond niet gecastreerd is.

De nazorg van uw reu na de castratie

0162 432 284info@dierenkliniekbroekhuizen.nl

Mail : Telefoon: Adres:

Meidoornlaan 6 - 4902SC

Eigenaar:

Patiënt: 

Oosterhout

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

Ook al uit uw hond het misschien niet zo duidelijk; elke operatie brengt pijn met zich mee.
Daarom is het belangrijk om de meegegeven pijnstilling sowieso minimaal 3 dagen toe te
dienen. 

Weer thuis

Eten, drinken en een tragere stofwisseling
Uw hond mag weer kleine beetjes eten en drinken volgens de onderstaande instructies. De
eerste maaltijd kan het beste een licht verteerbare maaltijd zijn, het Hill's I/D stoofpotje. Dit
brengt de darmen rustig op gang en zorgt ervoor dat alle energie naar het herstel kan (i.p.v.
naar het verteringstelsel). 

Na de castratie wordt de stofwisseling van uw reu trager, bovendien kan de hond wat meer
eetlust krijgen. Om te voorkomen dat hij te dik wordt, kunt u hem het beste na de operatie
minder voer geven. Weeg uw hond ook regelmatig zodat u op gewichtsveranderingen kunt
reageren. Wij zullen de hond bij de nacontrole wegen. U mag daarna natuurlijk ook altijd
vrijblijvend langskomen om haar te laten wegen!
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!

Eten, mag uw hond vanaf 
Drinken, mag uw hond vanaf 

-                       uur / bij thuiskomst.
-                       uur / bij thuiskomst.

Nazorg -  10 tot 14 dagen aan de lijn uitlaten!

-  Wel / geen medicijnen geven.
-  (gewichts) Controle over 10 tot 14 dagen.

Eventuele bijzonderheden -  

-  Medical Petshirt / romper / kraag

Hechtingen o  Laten verwijderen over 10/14 dagen.
o  Lossen vanzelf op.

De wond kan erg gevoelig zijn, waardoor de hond er veel aan kan gaan likken. Zo kan er een
wondinfectie optreden. De hond mag dus absoluut NIET aan de wond komen. Als u een kap
mee heeft gekregen is het van belang dat de kap goed stevig om de kop/hals heen zit. De kap
kunt u met een halsband of touwtje vastmaken, zorg er wel voor dat er nog 2 vingers tussen
kunnen.

De wond mag niet nabloeden, hoogstens een druppeltje. Het zal nog enkele weken duren
voordat uw hond definitief onvruchtbaar is.

De wond


