
In deze brief geven we informatie over de voor- en nazorg van een operatie en de narcose bij 

ratten en cavia’s 

Wij plannen operaties en behandelingen onder narcose in de ochtend in, zodat uw dier alle tijd heeft 

om goed en rustig wakker te worden onder ons toezicht. 

De voorbereiding thuis 

- Knaagdieren hoeven niet nuchter te zijn, zij mogen tot vlak voor de narcose eten en drinken 

- Het is ook belangrijk dat uw dier na de narcose weer vlot gaat eten. Het is verstandig om 

alvast dwangvoeding in huis te halen zodat, indien nodig, u kan dwangvoeren wanneer hij 

niet uit zichzelf gaat eten.  

- Voor een optimale pijnstilling tijdens de ingreep kunt het beste een dag van te voren met de 

pijnstiller beginnen. U kunt deze bij de balie ophalen. Voor de juiste dosering is het wel 

belangrijk om te weten hoeveel uw dier weegt 

- Zorg voor een zachte bodembedekker, hooi of stro kan namelijk een eventuele wond 

irriteren 

- Na de narcose kan uw dier zijn lichaamstemperatuur niet goed regelen, extra warmte is 

daarom erg belangrijk  

- Wanneer uw cavia of rat bij ons verblijft is het fijn als u zijn maatje meebrengt, de 

aanwezigheid van het maatje zorgt voor minder stress en dus voor een sneller herstel 

 

Nazorg 

Knaagdieren zijn gevoelig voor bijwerkingen van de narcose, daarom is een zorgvuldige nazorg 

erg belangrijk: 

- Houdt uw dier lekker warm. Zet hem thuis op een warme plek (maar niet op een te hete 

plaats zoals in de volle zon en tegen de verwarming) Leg eventueel een warme kruik in het 

hok.  

- Ter controle kunt u regelmatig de temperatuur meten. De normale temperatuur van een rat 

is tussen de 37.5°C en 38.5°C. Voor een cavia is dit tussen de 38°C en 39°C.  

- Het is belangrijk dat hij weer snel gaat eten 

- Controleer ook of er ontlasting komt, dit is een teken dat het maagdarmstelsel goed 

functioneert 

Wanneer is het belangrijk om ons te raadplegen: 

- Wanneer hij erg suf is of steeds suffer wordt 

- Wanneer hij koud aanvoelt 

- Wanneer hij enkele uren na thuiskomst niet wil eten of drinken 

- Wanneer hij een dag na de behandeling nog geen ontlasting heeft gehad 

- Wanneer er meer dan enkele druppels bloed uit een operatiewond komen 

- Wanneer een operatiewond er rood en/of gezwollen uitziet 

Bij vragen of twijfel kunt u ons altijd bellen op 0318-610112 (buiten openingstijden wordt u automatische 

doorgestuurd naar de dienstdoende dierenarts) 

 


