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ADVIESBRIEVEN VAN UW DIERENARTS
ADVIESBRIEF 15
EUTHANASIE
Euthanasie betekent zoveel als ‘zachte dood’. Dit is natuurlijk een minder
aangenaam onderwerp, maar met deze adviesbrief willen we u helpen bij het nemen
van een soms moeilijke beslissing.

1.Wanneer laten we een huisdier inslapen?
Euthanasie wordt in onze praktijk toegepast wanneer de gezondheidstoestand van
het dier zo slecht is dat geen beterschap mogelijk is en het dier bovendien enkel nog
op een oncomfortabele manier zou kunnen verder leven. Soms helpen pijnstillers
onvoldoende en we willen niet dat dieren met voortdurende pijn moeten leven.
Om u te helpen bij uw beslissing hebben we hieronder 5 criteria opgesomd. Als u op
één van deze vragen een negatief antwoord moet geven, mag u niet aarzelen om
met ons over euthanasie te komen praten:
-

Wil uw dier nog spontaan eten?
Wil uw dier nog uit zichzelf de normale hoeveelheden water drinken?
Kan het de ontlasting nog ophouden?
Kan het de urine nog ophouden?
Geniet het dier nog van een wandeling in de tuin?

Wij willen hiermee niet zeggen dat elk huisdier dat één van deze klachten vertoont
moet worden ingeslapen. Het zijn enkel hulpcriteria en soms kunnen we de
symptomen met een gepaste behandeling nog goed beheersen. De bedoeling is, dat
we met u een uitgebreid gesprek houden om de mogelijkheden te overlopen.

2.Hoe gaat euthanasie in zijn werk?
Een euthanasie vindt in de regel plaats in de dierenartsenpraktijk, maar kan bij
uitzondering en na overleg ook thuis plaatsvinden. Naargelang van de toestand van
het dier, krijgt het eerst een middel ingespoten om suf te worden. Vervolgens wordt
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een kathetertje in een bloedvat aangebracht. Het dier voelt hier al niets meer van
dank zij het “roesje” en langs deze weg krijgt het een slaapmiddel toegediend.
Eenmaal volledig onder narcose wordt langs dezelfde toedieningsweg een sterk
geconcentreerd slaapmiddel geïnjecteerd, dat tot gevolg heeft dat de hartspier en de
ademhaling stilvallen. Dit alles gaat zo geleidelijk dat uw dier er niets van voelt of
merkt.
Kittens, konijntjes en kleine dieren krijgen een slaapmiddel ingespoten in de
buikholte, wat zij nauwelijks voelen en waardoor ze ook zachtjes heengaan.

3.Wat gebeurt er nadien met het lichaam?
Hierover vindt u de nodige informatie in onze adviesbrief “Mijn dier is overleden, wat
nu?”

Mocht u euthanasie overwegen, dan wensen wij u veel sterkte bij het nemen van
deze zware beslissing. Weet dat wij er dan zijn om u te helpen en advies te geven.
Alles wordt grondig met u besproken en we houden zoveel mogelijk rekening met uw
persoonlijke wensen.

Deze adviesbrief is een uitgave van dierenartsenpraktijk DAP De
Vrijheid in Hoogstraten.

Andere adviesbrieven van DAP De Vrijheid kan je gratis downloaden op
dapdevrijheid.be.

Blijf op de hoogte van het praktijknieuws en volg ons op
facebook.com/dapdevrijheid
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