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Laparoscopische sterilisaties
Om in de kliniek nog beter laparoscopische
operaties (kijkoperaties) uit te kunnen voeren,
hebben wij nieuwe laparoscopische operatieapparatuur aangeschaft. Hierdoor kunnen wij u
en uw huisdier nog beter van dienst zijn.
Het grote voordeel van een laparoscopische
operatie is dat het voor uw huisdier een stuk
minder ingrijpend is. De pijn na de operatie is
veel minder en uw huisdier is ook duidelijk sneller
hersteld. Niet voor niets worden de meeste
operaties in het ziekenhuis bij mensen het liefst
ook met laparoscopie uitgevoerd. Zegt u nu zelf,
als u geopereerd zou moeten worden, heeft u
dan ook niet liever 3 kleine gaatjes in plaats van
een grote operatiesnede?
De kans op infecties is ook veel kleiner omdat
de buik niet helemaal opengemaakt wordt. Wij
proberen dan ook steeds meer operaties met
laparoscopische techniek uit te voeren. Op het
moment bieden wij aan om:
1. uw dier via laparoscopie te steriliseren;
2.	bij honden die een verhoogd risico hebben op
een maagkanteling de maag preventief vast te
zetten;
3.	bij reutjes waarbij een testikel niet goed is
ingedaald, deze laparoscopisch te verwijderen.

Momenteel worden veel operaties nog op de
gewone manier uitgevoerd. Natuurlijk volgen
wij de nieuwste ontwikkelingen op de voet
en proberen wij in de toekomst steeds meer
operaties op een diervriendelijker manier uit te
voeren.
“Even antibiotica ophalen??”
Dat U niet zomaar een antibioticum voor een
huisdier kunt ophalen heeft een zeer belangrijke
reden. Het is vooral in het belang van UW
gezondheid.
Iedereen kent de “ziekenhuisbacterie.” Het is de
verzamelnaam voor bacteriën die ongevoelig
zijn voor veel antibiotica. Infecties met dergelijke
bacteriën komen allang niet meer alleen in een
ziekenhuis voor. Ze komen door de intensieve
mens- huisdierrelatie steeds meer voor bij zowel
mensen als (huis)dieren.
Resistentie ontstaat wanneer bij een infectie niet
alle bacteriën worden gedood door het gebruikte
antibioticum; de sterksten overleven en zorgen
voor volgende generaties met meer weerstand
tegen één of meer antibiotica. Dat kan gebeuren
als men zich niet houdt aan de dosis, het tijdstip
van toedienen en/of de duur van de kuur of
gebruik van de verkeerde antibiotica.

Soms kan een bacterie niet voldoende gevoelig
zijn voor het gebruikte antibioticum. We kunnen
die gevoeligheid testen met een bacteriologisch
onderzoek en een gevoeligheidstest. Voor gebruik
van bepaalde antibiotica zijn wij, sinds 19 januari
2013, zelfs verplicht dat te doen. Deze wettelijke
verplichting komt voort uit de maatschappelijke
en politieke druk om het gebruik van antibiotica
die een grotere kans op resistentie geven, te
beperken. Het gevaar van het zomaar afgeven van
antibiotica voor gezelschapsdieren is, dat er een
grotere kans is op de ontwikkeling van resistente
bacteriën bij huisdieren. Door terughoudend
te zijn met het gebruik en het voorschrijven
van de juiste antibiotica helpen we resistentie
te voorkomen en helpen we mee om goed
werkzame antibiotica beschikbaar te houden
voor gebruik bij de mens.

Tot 31 december 2013 geven wij een
aantrekkelijke korting op de laparoscopische
sterilisaties.
U kunt bij elke operatie - of tandheelkundige
behandeling meekijken via het raam van de
operatiekamer.

