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Informatie sterilisatie 

 

Wat? 

Het steriliseren van een teef heeft veel medische voordelen. 

 

• Voor de eerste loopsheid. Dit is ronde de leeftijd van 6 maand. Op latere leeftijd kan 

dit natuurlijk ook nog. 

 

Bij jonge teefjes kunnen enkel de eierstokken (ovariectomie) weggenomen worden. 

Bij oudere teefjes wordt eventueel ook de baarmoeder mee weggenomen 

(ovariohysterectomie), zeker als er tijdens de operatie abnormaliteiten aan de 

baarmoeder worden waargenomen.  

 

• 2 maanden ( of langer) na de loopsheid.  

Teven worden niet gesteriliseerd op het moment dat ze loops zijn.  

Tijdens de loopsheid zijn de baarmoeder en eierstokken namelijk meer doorbloed en 

bestaat er een grote kans op bloeding en/of schijndracht . 

De eierstokken en baarmoeder zijn dan in een non-actief stadium en zijn minder 

doorbloed.  

De operatie kan zo vlotter verlopen zonder complicaties. 

 

• Vaak wordt de sterilisatie gecombineerd met andere kleine ingrepen.  

Bv.: persisterende melktanden, lies- en of navelbreuk, correctie aan de ogen/oren, 

wratje, Sint -hubertusklauw,… 

 

 

 

Voordelen: 

- Je hond wordt niet meer loops, dus geen bloedverlies meer.  

- Geen kans meer op schijndracht. 

- Véél minder kans op melkkliertumoren. 

- Kans op suikerziekte daalt. 

- Geen ongeplande zwangerschappen. 

- Geen kans meer op baarmoederontsteking ( pyometra). 

- Het gedrag wordt rustiger. 
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Nadelen: 

·Vachtverandering: 

Bij kortharige rassen kan het zijn dat de hond wat vaker gaat ruien en dus wat meer haren 

verliest.  

Bij langharige vachten wordt de vacht vaak dikker en iets anders van structuur. 

Bij oudere honden kan er een lichte kleurverandering optreden.  

Door de juiste voeding, een correcte vachtverzorging en op regelmatige basis naar een 

trimsalon te gaan met uw hond kan de vacht in optimale conditie gehouden worden.  

 

·Toename van het gewicht. 

Een aangepast voedingsdieet bij gesteriliseerde honden is aan te raden. Vraag je dierenarts 

zeker om advies. 

·Incontinentie 

Komt niet vaak voor en is zeker niet bij alle hondenrassen van toepassing. Is tevens prefect 

te behandelen. 

 

Voor de operatie: 

Via uw dierenarts zal er een datum vastgelegd worden voor de operatie.  

De hond moet nuchter zijn voor de operatie. Dit wil zeggen dat ze tot 20u ‘s avonds mogen 

eten, daarna korrels wegnemen. Het drinken mag wel gepresenteerd blijven. 

Je hond nog eens buiten laten voor de operatie en zeker aan te raden.  

 

Nazorg 

De operatie op zich is geen zware ingreep dus de hond mag dezelfde dag nog naar huis. 

Bij het afzetten van de hond wordt er afgesproken wanneer ze terug opgehaald mag 

worden..  

Drinken kan zodra de hond wakker is. Eten mag vanaf ’s avonds.  

Wandelen mag zeker. Al zijn lange afstanden de eerste dagen af te raden. Actief spelen 

zoals balletjes gooien moet de eerste dagen vermeden worden. 

De hechtingen zijn resorbeerbaar dus dienen niet verwijderd te worden. Indien gewenst kan 

een gratis check-up na 10 dagen. 

Wanneer de hond nog medicatie moet krijgen zal dit meegegeven worden wanneer ze naar 

huis gaat.  
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Om te voorkomen dat de hond aan de operatiewonde gaat likken zal er een kraag 

aangedaan worden. Deze dient de eerste 3 dagen aangehouden te worden op momenten 

dat de hond zou kunnen likken, vooral wanneer ze alleen is en ‘s nachts. Tijdens het 

wandelen of wanneer er toezicht is mag deze eventueel af.  

Wanneer moet U zeker de dierenarts contacteren?  

* Je hond minder eetlust heeft en/of minder actief is. 

 

* Overmatige drang tot likken heeft aan de wondnaad. Zeker wanneer deze na enkele dagen 

opkomt.  

 

* Duidelijke pijnsignalen heeft. 

 

* Roodheid, jeuk, etter ter hoogte van de wond naad. 

 

* Koorts 

 

 

 


