
 
 

 

Over de nazorg van uw huisdier na narcose/algemeen 

Narcose   
- uw huisdier heeft een narcose gekregen: injectienarcose/injectie- en gasnarcose. 
- omdat uw hond/kat een tube in de keel heeft gekregen, kan hij/zij een paar dagen hoesten. 
- om de ogen van uw hond/kat te beschermen tijdens de narcose, zijn deze gezalfd. De oogleden 
kunnen daarom wat nat/vettig zijn en soms iets rood. Dit gaat vanzelf weg. 
- uw huisdier kan thuis nog een beetje slaperig zijn. Leg uw huisdier op een behaaglijk warme plaats 
(niet tegen de kachel of in de zon) en laat hem/haar zoveel mogelijk met rust. Zorg ervoor dat uw 
huisdier zich niet kan bezeren (of kan vallen) tijdens pogingen tot opstaan. Als uw dier onrustig is, 
moet hij/zij misschien plassen. Als uw huisdier de volgende dag nog steeds sloom is, is het verstandig 
contact op te nemen met onze dierenkliniek. 

Eten / drinken 
- op de dag van de narcose mag uw hond/kat tot s ’avonds laat niets eten, indien anders aangegeven. 
Daarna mag uw huisdier eten in kleine porties als hij/zij goed alert is en normaal kan lopen. U mag 
hem/haar kleine beetjes water laten drinken waar u bij bent als hij/zij goed wakker is. Geef geen water 
met een spuitje in de bek (kans op verslikken) en haal ’s nachts de waterbak weg (kans op verdrinken).  
- uw konijn/cavia/rat/hamster/fret moet direct na de operatie eten en drinken! de eerste dagen na 
operatie 4-6 x per dag een klein beetje eten geven. 

Speciaal voedingsadvies: onze voedingsconsulente geeft u graag advies. 

Medicijnen 
- vandaag heeft uw hond/kat al meerdere  pijnstillende injecties gehad. 
- eventuele medicatie volgens voorschrift op het medicijnendoosje. 

Wond 
- een beetje zwelling van het wondgebied is niet verontrustend, maar wanneer het warm aanvoelt, erg 
rood en dik is en/of er pus uitkomt, is het verstandig onze kliniek te bellen voor een afspraak. Als u 
zich zorgen maakt over de wondgenezing: neem gewoon contact met ons op! 

Kraag/shirt  
- een kraag kan helpen van de wond af te blijven, bespreek dit met uw dierenarts. 
- als uw huisdier veel aan de wond bijt en/of likt. Soms voldoet een T-shirt ook. 

Hechtingen 
- na ca. 10 dagen moeten de hechtingen verwijderd worden. Maakt u hiervoor een afspraak met de 
assistente. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.   

Verband 
- het kleine verbandje aan de voorpoot (van de branule/het infuus) moet u bij thuiskomst verwijderen. 



 
 

 

- houdt eventueel aangebracht verband goed droog. Als uw huisdier veel aan het verband likt en bijt, 
als het verband nat, warm, of afgezakt is of stinkt, neem dan contact op met onze kliniek. 

Beweging 
- rust houden in kooi/bench in overleg met dierenarts. 
- uw kat gedurende een aantal dagen binnen, dit in overleg met uw dierenarts. 
- uw hond gedurende een aantal dagen rustige beweging geven en kort uitlaten aan de lijn. Daarna 
langzaam de beweging opvoeren.  
- uw konijn maximaal 1 nachtje binnen houden (evt. in de schuur) en daarna weer naar buiten. 
 
Tot het moment van hechtingen verwijderen niet zwemmen, wassen of met anti-vlooienmiddelen 
behandelen. 

Controle  
In overleg met uw dierenarts. 

Bij vragen zijn onze wij op werkdagen bereikbaar op 030 – 233 2320 of 035 – 628 01 62. 
Buiten onze openingstijden is de spoeddierenarts bereikbaar op 030 – 202 70 70. 

 


