Dierenkliniek Prinsenland

010 447 30 13

U heeft een afspraak gemaakt om met uw dier langs te komen voor een operatieve ingreep of
uitgebreid onderzoek.
Print dit formulier uit, vul het in en neem het mee. U mag het formulier ook ingevuld retour sturen via
de mail.

Voorzorg
Het is belangrijk voor de operatie de medische voorgeschiedenis van uw huisdier te kennen. Naast de
patiëntenkaart kan uw eigen informatie daarbij toedragen. Hiervoor kan de vragenlijst op de volgende
pagina een nuttig hulpmiddel zijn.
Eten en drinken
Geef uw huisdier ruim 12 uur voor de operatie/onderzoek geen voedsel meer. Dit voorkomt braken en
verslikken tijdens de narcose. Water kunt u laten staan.
Voorbereiding
1. Breng uw huisdier schoon en vrij van vlooien, maar wacht niet met een anti- vlo behandeling
tot vlak voor de operatie. Het ontvlooien bij ons kost tussen de 20 en 35 euro.
2. Breng een hond aangelijnd, liefst met een korte riem.
3. Laat een hond goed uit voordat u hem/haar afgeeft.
4. Houd een kat de laatste dag/nacht binnen. Hiermee voorkomt u dat de kat zichzelf van eten
voorziet.
5. Breng katten of andere kleine dieren altijd in een goed gesloten tas, mand of kooi.
Narcose
Er zijn verschillende manieren om een dier onder narcose te brengen. Dit kan door middel van
gasnarcose of via een injectie. Welke vorm van narcose uw huisdier krijgt, hangt af van de ingreep
(lang of kort) en de patiënt (leeftijd, diersoort, ziektes). Indien nodig krijgt uw huisdier een infuus.
De operatie
Het te opereren lichaamsdeel wordt geschoren, gewassen en gedesinfecteerd. Met doeken wordt de
omgeving van het operatiegebied afgedekt. Na de operatie wordt uw huisdier in een rustige,
verwarmde omgeving gelegd om bij te komen uit de narcose.
Nazorg
Als uw huisdier weer goed is bijgekomen mag hij/zij naar huis. De assistente zal u vertellen over de
bijzonderheden van de operatie, maar soms vindt de dierenarts het belangrijk om wat extra informatie
te geven. Aan de balie krijgt u een nazorgformulier die de assistent met u door zal nemen en
eventueel medicijnen mee.
Het is belangrijk dat uw huisdier niet aan de operatiewond zit. Om dit te voorkomen kunt u een kraag
of een Medical Petshirt aanschaffen. Het Medical Petshirt is te vergelijken met een babyrompertje,
maar dan speciaal voor uw huisdier aangepast. De kosten voor het Medical Petshirt zijn € 26,50. De
kosten voor een kraag zijn vanaf €6,- tot €27,- afhankelijk van de maat. Wanneer uw huisdier aan de
wond zit, kunnen de hechtingen los raken en kan de wond open gaan. Wij zijn niet verantwoordelijk
voor de gevolgen hiervan.
Afzeggen van de afspraak
Lukt het u niet de gemaakte afspraak na te komen, belt u dan zo spoedig mogelijk af!
Een andere patiënt kan dan deze plaats innemen. Indien u de afspraak niet minimaal 24
uur van tevoren afzegt, zijn wij helaas genoodzaakt 25% tot 100% in rekening te brengen, afhankelijk
van de geplande behandeling.

VRAGENLIJST
Wilt u deze vragenlijst doornemen en zo volledig mogelijk invullen? Graag doorstrepen wat niet van
toepassing is. Deze lijst kunt u aan de balie afgeven wanneer u uw huisdier brengt voor de operatie of
via de mail ingevuld terug sturen.
Wordt uw huisdier momenteel met medicijnen behandeld?
Zo ja welke?....................................................................
Bestaan er problemen met betrekking tot:
- het uithoudingsvermogen
nee / ja
- hoesten
nee / ja
- meer drinken of plassen
nee / ja
- braken en/of diarree
nee / ja
Gaf een vorige narcose aanleiding tot problemen?
Nee / ja Zo ja, welke? …………………………………….
Zijn er verder nog bijzonderheden die van belang kunnen zijn?
.........................................................................................

Pre-anesthetisch bloedonderzoek
Alle operaties en ingrepen onder narcose hebben een risico. Om het risico te beperken proberen wij
de narcose af te stemmen op de gezondheids situatie van uw huisdier. Een simpel bloedonderzoek
kan ons daarbij helpen.
De lever en de nieren zijn de organen die onze afvalstoffen af moeten breken (narcosemiddelen). Als
deze slecht functioneren, dan zal de afbraak van deze stoffen bemoeilijkt worden. Met een Preanesthetisch bloedonderzoek kun je de lever- en nierfunctie testen.
Dit extra onderzoek kost in totaal €53.90. (normaal € 71,-)
Ik geef wel / niet toestemming voor een pre-anesthetisch bloedonderzoek.
Naam eigenaar:……………………………………………………………………..
Graag uw handtekening:……………………………………………………………

Als uw huisdier nog niet gechipt is, dan is dit het ideale moment. Uw huisdier is straks onder narcose
en voelt dan niets van het plaatsen van de chip. De kosten bedragen € 30,-! (normaal € 54,-)
Ik geef wel / geen toestemming om mijn huisdier te chippen.

Ik wil wel / geen Medical Petshirt / kraag na de operatie.

Telefoonnummer waarop u die dag te bereiken bent:…………………………………………
Wij verzoeken u bij het ophalen van uw huisdier de nota aan de balie te voldoen. U kunt contant of
per pin betalen. Wilt u voor de operatie of ingreep weten wat de kosten ongeveer zullen zijn? Vraag
dit aan de assistente.

