Laparoscopische sterilisatie versus normale sterilisatie
Informatie over laparoscopie
Laparoscopische sterilisatie hond (Kijkoperatie = laparoscopische sterilisatie)
Veterinair Verwijscentrum de Pietersberg beschikt over de kennis en de apparatuur om bepaalde
chirurgische ingrepen door middel van laparoscopie uit te voeren. Dit wordt ook wel 'kijkoperatie'
genoemd. In plaats van een grote snede ( 5 – 10 cm) door de buikwand heen, worden hierbij slechts
drie kleine gaatjes van 5 mm gemaakt. Door deze gaatjes worden steriele instrumenten in de buik
gebracht (camera, elektrisch scalpel, tangetjes en hechtmateriaal). Zo kan de chirurg via een
beeldscherm de binnenzijde van de buik zien en de operatie uitvoeren.
Een operatie die routinematig laparoscopisch uitgevoerd wordt, is de verwijdering van de eierstokken
van een teef (ook wel sterilisatie genoemd).
Doordat Veterinair Verwijscentrum de Pietersberg patiënten opereert van ruim 50 verwijzende
dierenartsenpraktijken hebben we inmiddels behoorlijk wat ervaring en routine in het opereren per
laparoscopie.
Nadelen en voordelen:
Voor uw dier zijn er geen nadelen. Wel zijn de ingrepen via laparoscopie duurder dan de
conservatieve operatietechnieken. Er worden hoge eisen gesteld aan de benodigde medische
apparatuur en kwalificering van het personeel wat resulteert in een stevige investering en
onderhoudskosten.
De voordelen wegen ruimschoots op tegen de extra kosten:
Na de operatie ervaart het dier veel minder pijn, dit komt vooral doordat er geen kracht op
organen hoeft te worden uitgeoefend om deze goed in beeld te krijgen. De camera en het
instrumentarium worden naar het betreffende orgaan (bijvoorbeeld de eierstokken) gebracht in plaats
van andersom. Daarnaast wordt de buikwand door de 3 kleine sneetjes nauwelijks beschadigd.
Er is minder kans op wond- en buikinfecties, natuurlijk vanwege de kleinere wondjes, maar
ook omdat de chirurg niet meer met zijn vingers in de buik komt.
-

Er is minder kans op complicaties in het algemeen.

De patiënt mag de volgende dag eigenlijk al weer alles doen in plaats van tien dagen lang
verplicht rust houden.
Als u vragen heeft kunt u ons altijd bellen en/of mailen!

