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Nazorg orthopedische operatie
Belangrijk!
Na een orthopedische operatie is het belangrijk dat uw dier goed kan rusten en enkel op een
gecontroleerde manier beweegt:
•
•
•
•
•

Niet springen
Niet rennen
Geen trappen nemen
Geen bruuske bewegingen maken
Niet spelen met eigenaar of met andere huisdieren

Deze beperkingen zijn geadviseerd tot een dierenarts u de nadrukkelijke toestemming ervoor
geeft. Dit is meestal bij de controle op week 6 of in het kader van de fysiotherapie.
Beweging:
We willen dat het dier rustig wordt gehouden, maar gelijk willen we dat hij of zij al snel langzaam
aan leert om het geopereerde lidmaat weer te gaan gebruiken. Dit evenwicht is heel belangrijk.
Dag 1 en 2: Beweging zo min mogelijk uitlokken.
•
•
•
•
•

Een bench of kleine ruimte (bvb berging) als vast verblijfplaats
Enkel buiten aan een korte leiband om de behoeften te doen: ±4x/dag.
Nooit los in huis of in de tuin. Bescherm wonde of verband.
Uw dier zal nog pijnstilling krijgen.
Op dag 2 komt u op controle.

Week 1 en 2: Beweging wordt voorzichtig en beetje bij beetje opgebouwd.
• Een bench of kleine ruimte (bvb berging) als vast verblijfplaats
• Enkel buiten aan een korte leiband voor wandelingetjes van 3 tot 7 minuten ongeveer
4x/dag. Begin in week 1 met 3 minuten en bouw geleidelijk op tot u op het einde van week
2 aan ± 7 minuten per wandeling komt. Kijk of uw hond deze beweging goed kan
verdragen en bel eventueel om te overleggen.
• Nooit los in huis of in de tuin of op wandeling. Bescherm wonde of verband.
• Uw dier zal nog pijnstilling krijgen.
• Rond dag 14 komt u op controle en wordt de vooruitgang geëvalueerd. Vanaf dan wordt
ook, indien nodig, fysiotherapie geadviseerd en kan eventueel de pijnstilling worden
beëindigd.

Week 3 en 4: Beweging wordt gecontroleerd verder opgebouwd.
• Langzaam opbouwen naar periodes los in huis.
• Enkel buiten aan een korte leiband voor wandelingetjes van 10 tot 20 minuten ongeveer 3
à 4 x/dag. Begin in week 3 met 10 minuten en bouw geleidelijk op tot u op het einde van
week 4 aan ± 20 minuten per wandeling komt. Kijk of uw hond deze beweging goed kan
verdragen en bel eventueel om te overleggen.
• Nooit los in de tuin of op wandeling.
• Fysiotherapie indien nodig.
Week 5 en 6: Beweging is zo goed als normaal, maar steeds onder toezicht. Explosieve

bewegingen zijn nog steeds uit den boze.
• Los in huis mag, als het dier er rustig is.
• Wandelingen aan korte leiband mogen worden opgebouwd naar normale beweging van
voor de operatie: 2 à 3 x/dag maximaal 30 à 60 minuten.
• Nooit los in de tuin of op wandeling. Let op: explosieve bewegingen zijn nog steeds niet
toegelaten!
• Fysiotherapie indien nodig.
Na week 6:
• Na controlebezoek bij dierenarts Volkaert is normale beweging weer toe gelaten.

Aandachtspunten bij een verband:
• Verbanden moeten steeds proper en droog blijven. Gebruik bijvoorbeeld een plastiek zakje
bij regenweer en vermijd zo veel mogelijk nat gras, plassen, …
• Het dier mag niet likken aan het verband, dan kan het te nat worden. Ook mag het er niet
aan bijten.
• Een nat verband of een verband waar aan geknabbeld is, doet meer slecht dan goed.
• Als een dier plots duidelijk meer wil knabbelen of likken aan een verband, of ineens minder
goed steunt op de poot, kan het zijn dat het verband niet meer juist zit.

Bij twijvel of nog vragen? Twijfel dan niet om ons te contacteren:
Dierenkliniek Herckenrode
http://www.dierenkliniekherckenrode.be
e-mail: info@dierenartsenherckenrode.be

