
 
 

 

Over de nazorg van uw konijn of cavia  na narcose 

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

Eten / drinken  
- uw huisdiertje moet direct na de operatie eten en drinken en er moeten meteen keutels geproduceerd 
worden. 
- wanneer de operatie ene castratie of sterilisatie betreft, verandert de stofwisseling. Daardoor heeft hij 
de neiging dikker te worden. Geef hem daarom minder eten. Een richtlijn is 20 gram droge brokjes per 
kilogram lichaamsgewicht per dag. 

Speciaal voedingsadvies: onze voedingsconsulente geeft u graag advies 

Medicijnen  
- vandaag heeft uw dier al pijnstillende medicatie gehad. 
- eventuele medicaties volgens voorschrift op het medicijndoosje. 

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/shirtje 
- alleen als uw hij of zij veel aan de wond bijt en/of likt.  

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

Wassen  
- gedurende 10 dagen niet wassen of antiparasitaire middelen gebruiken medicijnen 

Apart houden  
Let op: houdt de heren tot 2 weken na operatie apart van de dames of andersom! 

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. 


