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Het bewaren van een goede relatie tussen al 

uw katten. 

Wanneer één van uw katten van huis is geweest voor 

een opname of een operatieve ingreep, vergt het moge-

lijk wat aandacht om deze kat te herintroduceren in de 

groep. De geopereerde kat ruikt anders, ziet er mogelijk 

anders uit en is mogelijk wat zwakker dan voorheen. 

Katten zijn erg gevoelig voor bijvoorbeeld andere geu-

ren of gedragingen.  Dit kan de situatie binnen de 

groep veranderen. 

U kunt proberen om problemen zoveel mogelijk te be-

perken door: 

 een dekentje of mandje (welke ruikt naar thuis) 

in de vervoersbox te leggen voordat u de kat 

ophaalt in de kliniek. 

 Gebruik te maken van Feliway (natuurlijke ge-

ruststellende geur voor katten). 

 De katten tijdelijk even gescheiden te houden 

zodat de terugkerende kat de geur van het huis 

weer kan opnemen. 

 Geuren te mixen door eerst de ene kat en daar-

na de andere kat te aaien met name rond het 

kopgebied. 

 De herintroductie goed van een afstandje in de 

gaten te houden en in te grijpen indien de situa-

tie uit de hand loopt.  

 De terugkerende kat niet te overspoelen met 

aandacht van familieleden en andere huisdie-

ren. 

 De kat zelf het contact te laten opzoeken. 
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De meeste katten ondergaan tijdens hun leven ten-

minste 1 operatie om hen te steriliseren of te castre-

ren. Andere katten moeten worden opgenomen in 

de kliniek voor behandeling of verder onderzoek, 

gebitsbehandeling of een andersoortige operatie 

waarvoor narcose noodzakelijk is.   

Dit is een algemene informatiefolder over de procedure 

alsmede een advies met betrekking tot de thuiskomst 

van de kat en de introductie van de kat aan eventuele 

andere katten in huis. 

 

De dag avond voor de operatie. 

Narcosemiddelen zijn het veiligste indien de maag leeg 

is. Daarom moet de kat nuchter zijn vanaf de avond 

voor de operatie. U kunt rond 6-7 uur in de avond nog  

een maaltijd geven maar daarna dient al het voer te 

worden verwijderd. Water mag u laten staan.  

 

De ochtend van de operatie. 

Laat uw kat op de ochtend van de operatie niet meer 

naar buiten. Het kan zijn dat uw kat niet meer terug 

komt. Vervoer uw kat in een veilige vervoersbox. Intro-

duceer deze box eventueel een aantal dagen van te 

voren (zie ook folder “met uw kat naar de dierenarts”). 

Meld uzelf bij de balie. De assistente zoekt de juiste 

informatie erbij en zal met u de ingreep doornemen. 

Ook zal zij met u een afspraak maken wanneer u uw 

kat weer zal kunnen ophalen of wanneer met u contact 

zal worden opgenomen. Dit is tevens een moment waar 

u vragen kunt stellen of uw bezorgdheid kunt uitspre-

ken. Onze assistentes zullen hun best doen al uw vra-

gen te beantwoorden en onzekerheden weg te nemen. 

Zorg ervoor dat wij beschikken over een telefoonnum-

mer waar u in geval van nood of vragen te bereiken 

bent.  

Na de operatie. 

Na de operatie zal uw kat nog een aantal uren in onze 

kliniek moeten verblijven totdat hij/zij goed wakker is 

en verantwoord naar huis kan gaan. Afhankelijk van de 

ernst van de ingreep, de duur van de narcose, de reco-

very en eventuele complicaties zal uw kat eventueel 

langer in de kliniek moeten blijven. Indien het noodza-

kelijk is dat uw kat langer in onze opname verblijft kunt 

u aan de balie of telefonisch een afspraak maken om 

uw kat te bezoeken. Indien uw kat langer moet blijven 

is het fijn voor uw huisdier om “iets bekends” van thuis 

te hebben. U kunt een dekentje, mandje of kledingstuk 

afgeven bij een van onze assistentes.  

De dag van thuiskomst. 

Wanneer uw kat thuiskomt van opname of een operatie 

kan deze nog wat stil, teruggetrokken en instabiel zijn 

van een eventuele narcose. Daarnaast heeft uw kat 

misschien een kaalgeschoren plek, wond of hechtin-

gen. Het is belangrijk dat: 

 Uw kat niet likt aan de operatiewond of de 

hechtingen. Indien uw kat toch likt vraag dan 

om een speciaal t-shirt of een kraag. 

 De wond niet gezwollen, rood of pussig is. In-

dien u de wond niet vertrouwd neem dan con-

tact met ons op.  

 U de medicatie toedient zoals is voorgeschre-

ven. Breng nooit veranderingen aan in de medi-

catie zonder met uw dierenarts te overleggen. 

Indien u problemen ondervindt met het toedie-

nen van de medicatie neem dan ook contact 

met ons op. Soms kunnen we in overleg kiezen 

voor een injectie of een drankje in plaats van 

tabletten. 

Waarschijnlijk heeft uw kat al pijnstillers en medicatie 

per injectie gekregen tijdens de ingreep en hoeft u pas 

de volgende dag te starten met de medicatie. Pijn is 

vaak een moeilijk te herkennen probleem bij de kat. 

Vaak is de eetlust verminderd, trekt de kat zich terug of 

verstopt zich. 

Vaak wordt u geadviseerd uw kat een aantal dagen na 

de operatie binnen te houden. De narcose/ingreep kan 

invloed hebben op de gezondheid en het reactiever-

mogen van de kat en daarnaast is het belangrijk dat u 

uw kat in de gaten houdt. Zorg voor een veilige warme 

plek in huis en biedt uw kat water en wat lichtverteer-

baar voer aan. 

 

Indien uw kat niet eet kies dan voor extra lekkere din-

gen zoals vis of pathe, verwarm het voer een beetje in 

de magnetron, geef uw kat extra aandacht (laat ze van 

uw hand eten) om de eetlust te stimuleren. Daarnaast 

is er extra energierijk en aantrekkelijk voer verkrijgbaar 

in onze praktijk wat optimaal bijdraagt aan het herstel 

van uw kat.  

 

Controles na de operatie 

In overleg met uw dierenarts zult u, al naar gelang de 

aard van de ingreep, een controle moment inplannen. 

Echter, indien u op enig moment twijfel heeft aan het 

herstel of de gezondheid van uw 

kat wacht dan nooit af en neem 

altijd contact met ons op. Hech-

tingen worden meestal verwij-

derd 10 dagen na de operatie. 

 

 

 

 


