
Goedemorgen, 

U komt vanochtend uw kater bij ons brengen voor zijn castratie tijdens onze speciale kater dagen.   
Om de operatie goed te laten verlopen hebben wij graag uw bevestiging over onderstaande zaken: 

• Uw kater gezond is en minimaal 6 maanden oud 
• Beide testikels zijn ingedaald en zichtbaar 
• Uw kater is nuchter (dinsdagavond na 20.00 uur geen eten meer gehad en in de ochtend niet meer gedronken) 
• Vrij van vlooien en ander ongedierte, mochten er toch ‘beestjes’ ontdekt worden behandelen wij uw kater hiervoor en 

berekenen de gemaakte kosten aan u door. 
• Uw kater zit in een deugdelijke reiskoffer voorzien van uw contact gegevens (naam + telefoonnummer) en de gegevens 

van de kat (naam, geboortedatum, kleur) 

Op de woensdagen in de maanden maart en april ontvangt u €10 euro korting op de castratie van uw kater. 

U betaald het bedrag van €49.95 voorafgaand aan de operatie. 
(De prijs voor castratie is inclusief narcose, alle benodigde materialen, operatie, medicatie en nazorg) 

Indien gewenst kunt u in combinatie met de castratie gebruik maken van 10% korting op: 

• Chippen inclusief registratie 

• Europees dierenpaspoort of vaccinatieboekje 

Tussen 12:00 en 12.30 uur mag uw gecastreerde kater opgehaald worden. 

Weer thuis 

Vanavond mag uw kater weer kleine beetjes voer hebben, geef niet gelijk een hele bak. Hij kan nog wat misselijk zijn van de 
narcose maar moet binnen een dag na de operatie weer zelf drinken en binnen twee dagen ook weer zelf eten. 

Uw kater heeft voorafgaand aan de operatie een injectie met pijnstilling en antibiotica gekregen. Hierdoor is het niet nodig om 
extra medicatie mee te geven. Heeft u de indruk dat hij pijn heeft dan kunt u altijd contact opnemen met ons voor eventuele 
medicatie. 

Test prijsindicatie niet klanten kan, eenmaal thuis als gevolg van de narcose, nog wat wankel of slaperig zijn. Zorg daarom voor een 
rustige en warme ligplaats. 

Merkt u na de operatie bijzonderheden aan uw kater of twijfelt u of het wel goed gaat? Neem dan gerust contact met ons op. 
 
Veel beterschap! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

                  Team dierenkliniek IJsselmuiden 

*Op al ons handelen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing 

 


