
STEL UW HUISDIER GAAT ONDER NARCOSE...

Wanneer moet uw huisdier onder narcose?
Er zijn allerlei redenen denkbaar waarom een dier onder narcose moet. Zo zijn er 
verschillende soorten operaties. Preventieve ingrepen, zoals een castratie of 
sterilisatie. Een genezende operatie, zoals de verwijdering van een tumor of het 
repareren van een botbreuk of een beschadigd gewricht. Maar ook 
levensreddende operaties, zoals een keizersnede of een maagkantelings-operatie. 
Ook het schoonmaken van tanden of het kijken in de keel gebeurt onder narcose.

Onderzoek voor de narcose
Als uw huisdier onder narcose gaat, wordt uw dier bij ons opgenomen en 
nogmaals goed nagekeken. Zo wordt naar het hart geluisterd en wordt de 
algemene gezondheid van uw dier beoordeeld.

Bloedonderzoek als extra voorzorg
Niet alle afwijkingen en ziektes zijn aan de buitenzijde van uw dier zichtbaar. Zo 
zijn minder goed werkende nieren of een mindere leverfunctie vaak in het 
beginstadium nog zonder klachten of zichtbare aanwijzingen. Ook bij jonge 
dieren kunnen aangeboren afwijkingen van sommige organen lang verborgen 
blijven.
Daarom is het verstandig om voor de narcose het bloed van uw huisdier te 
controleren. Het is namelijk van belang dat de orgaanfuncties goed zijn om de 
narcose goed te kunnen verwerken. Blijken ze niet goed te werken, zal het dier 
meer moeite hebben met de narcose.

De opname
Als uw dier onder narcose gaat, wordt het bij ons in de kliniek opgenomen. De 
assistente zal u bij de opname vragen of u het bloed van uw huisdier wil laten 
nakijken voordat uw dier onder narcose gaat. Dit bloedonderzoek kunnen wij 
direct in onze praktijk uitvoeren en als alles goed is, kan het dier aansluitend 
onder narcose.

Vragen?
Heeft u vragen dan kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht.
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