
Hond/Kat

Verklaring opname patiënt voor operatie

Sticker met patiëntgegevens

Datum:
 
Telefoonnr:

Soort operatie:

Gewicht:

Een dier dat een operatie moet ondergaan, wordt onder narcose gebracht. Hier zijn risico’s aan verbonden. Via een e-
mail bent u door ons reeds op de hoogte gebracht van deze risico’s en welke voorzorgen u zelf moet nemen om die zo 
klein mogelijk te houden. Het is belangrijk eventuele medische problemen te melden. Mocht u twijfelen over de 
gezondheidstoestand van uw dier, vraag dan de dierenarts om advies. Om het narcoserisico en de kans op 
complicaties zo goed mogelijk te kunnen inschatten, verzoeken wij u de onderstaande vragenlijst in te vullen.

1. Voor de operatie moet uw hond/kat nuchter zijn. Dit houdt in dat hij/zij sinds gisteravond 20.00 uur geen 
voedsel meer heeft gegeten. Is uw huisdier nuchter? ⃝  Ja ⃝  Nee

2. Heeft uw dier ziektes of aandoeningen (zoals bv. suikerziekte of epilepsie)?
⃝  Niet bekend
⃝  Ja, nl:  ...........................................................................................................................................................

3. Bij gebitsbehandelingen: Soms blijkt bij gebitsinspectie dat een of 
meerdere tanden of kiezen zo slecht zijn dat deze moeten worden 
verwijderd. Geeft u hiervoor toestemming?  ⃝ ja ⃝ nee

4. Is uw dier gechipt? ⃝  Ja ⃝  Nee ⃝  Nee, graag meteen chippen.

5. Mag er een foto van uw dier geplaatst worden op onze facebookpagina? ⃝  Ja ⃝  Nee

6. Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullende wensen die wij kunnen uitvoeren?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7. Heeft uw dier een dierenzorgverzekering? Zo ja, dan graag de volgende gegevens invullen:
- Verzekeraar: …………………………………………………………..
- Polisnummer: …………………………………………………………

8. Ik ga ermee akkoord dat het bloedonderzoek van €75,- voorafgaande  ⃝  Ja ⃝  Nee*
aan de narcose wordt uitgevoerd, om het narcoserisico tot een minimum
te beperken. Let op: de kosten voor dit onderzoek komen bovenop de kosten voor de operatie.
* Zo nee, geef aan waarom niet: ……………………………………………………………………..

Tijdens de operatie of behandeling kunnen wij stuiten op complicaties of andere onvoorziene zaken. Deze kunnen 
extra risico’s of kosten met zich meebrengen. 
In sommige gevallen likt of knaagt een dier te veel aan de wond. Om dit te voorkomen raden we soms een kraag of 
een speciaal shirt aan. Daarvoor komen dan extra kosten bovenop de kosten van de operatie. Dit overleggen we graag 
met u als het nodig blijkt te zijn.

Ik heb kennis genomen van deze tekst en ga hiermee akkoord.

Datum:  .............................................. Handtekening voor akkoord:  .....................................................................


