
Nazorg bij sterilisatie kat: 

Voor een goede nazorg van uw kat adviseren wij u om de volgende regels in acht te nemen: 

 De dag waarop uw kat onder narcose is geweest, mag zij geen eten tot zes uur ‘s avonds. Begin
daarna met kleine beetjes, in verband met mogelijke misselijkheid. Gaat dit goed (geen
misselijkheid), dan kunt u na een uurtje wat meer voer geven.

 Voedingsadvies: na sterilisatie ontstaat een lagere energiebehoefte. We adviseren dan ook om
verminderd te voeren, bijvoorbeeld 20-25% minder. Ook is er een mogelijkheid om het type voer
aan te passen, hierover is informatie verkrijgbaar bij de assistente.

 U kunt uw kat na thuiskomst het beste op een warm, rustig plekje verder laten rusten.

 Wij adviseren uw kat binnen te houden tot 10 dagen na de operatie.

 Voorafgaand aan de operatie heeft uw huisdier 2 pijnstillers in injectievorm gekregen. Eén ervan
werkt ongeveer 8 uur lang, de andere pijnstiller werkt 24 uur. Meestal is deze mate en duur van
pijnstilling voldoende voor een vlot herstel. Indien u aanwijzingen heeft dat uw kat de dag na de
operatie pijn heeft, bel ons dan voor aanvullende pijnstilling.

 De wondpleister kan na 3-4 dagen verwijderd worden. (Mocht hij er eerder afgaan en de wond
ziet er rustig uit dan kunt u het zo laten.) Er is oplosbaar hechtmateriaal gebruikt, dus de
hechtingen hoeven niet verwijderd te worden. Als uw kat er last van krijgt, bel dan even voor een
controle-afspraak.

 Uw kat hoeft, indien alles goed gaat, niet terug te komen voor controle.

 Indien uw kat veel aan de wond likt, is het verstandig haar een rompertje (Med Pet Shirt) of een
kraagje om te doen. Als u deze heeft meegekregen van onze praktijk, dan heeft u hiervoor
betaald en is het uw eigendom.

 Het kan voorkomen dat er ter hoogte van de operatiewond een onderhuidse zwelling ontstaat. Dit
is in de meeste gevallen een reactie op het gebruikte hechtmateriaal en trekt met enkele weken
weer weg. Mocht u hierover twijfelen, neem dan contact op.

 Indien uw kat nog een verbandje om haar pootje heeft vanwege de narcose, dan mag deze bij
thuiskomst verwijderd worden, tenzij anders gezegd.

Bij vragen kunt u ons bellen op het praktijknummer: 0344-612976.
Succes!




