
Er gaat een hele nieuwe wereld open.. 

  

Een kijkoperatie of scopie is al heel bekend bij mensen. Wie kent er niet 

iemand die een kijkoperatie bijvoorbeeld in zijn knie (=arthroscopie) of 

buik (=laparoscopie) heeft gehad. Bij een kijkoperatie wordt er via kleine sneetjes een camera 

ingebracht zodat je goed kunt kijken en kleine instrumenten kunt gebruiken. Bij honden en katten 

gebeurt dit nog weinig, maar daar komt nu langzamerhand verandering in.  

 

Kijkoperaties 

Er zijn vele ingrepen waarbij een scopie grote voordelen heeft 

ten opzichte van een traditionele snede. Doordat het overzicht 

veel beter is en de situatie wordt uitvergroot op het Tv-scherm 

kunnen we netjes en precies met kleine instrumenten werken. 

Dat voorkomt veel complicaties en gaat sneller, gemakkelijker 

en schoner. Voordelen hiervan zijn dan ook een veel kortere 

narcosetijd, nauwelijks pijn, geen nabloeden en minder of geen 

bevuiling(contaminatie). Je kunt je voorstellen dat bij het 

verwijderen van een tumor of ontsteking uit de buik- of 

borstholte kwaadaardig materiaal elders terecht kan komen en 

daar weer schade aanricht. Netjes en precies kunnen werken is 

dus heel belangrijk. 

Voorbeelden van het gebruik van de scope (camera) 

Naast kijkoperaties zijn er ook andere situaties waarbij kijken met een scope en behandelen samen 

gaan. Bijvoorbeeld bij processen in het oor, de neus, de maag en darmen, mond en keelholte of de 

longen. Een klein stukje gras diep in het oor is nu gemakkelijk te zien en te verwijderen.  

De kijkoperatie wordt veel gebruikt bij gewrichtsbehandelingen, blaassteen verwijderen, het 

verwijderen van tumoren of andere processen in de buik en borstholte of het nemen van een klein 

stukje weefsel voor nader onderzoek bijvoorbeeld van de lever. Ook bij routine operaties zoals 

sterilisatie en het preventief vastzetten van de maag gebruiken we eigenlijk alleen nog de 

kijkmethode. 

 

 

 



Sterilisatie van een hond  

Omdat de sterilisatie van een hond dagelijks voorkomt is dit een goed voorbeeld om aan de hand 

van een fotoserie te beschrijven: 

 

De hond wordt in slaap gehouden met een inhalatienarcose en aangesloten op de 

bewakingsapparatuur.    

Dan brengen we een stompe naald in en de buik wordt een beetje opgeblazen met een speciaal gas. 

Daarna maken we voorzichtig twee poortjes in de buik zodat de instrumenten en de camera naar 

binnen kunnen. 

Op de televisie zien we nu de binnenkant van de 

buik. Met de camera kijken we eerst goed naar alle 

organen en zoeken we de eierstokken en de 

baarmoeder op.  

De eierstok wordt hier met behulp van een haakje 

vastgezet.  

 

 

We maken de eierstok los van het omliggende 

weefsel met een brand- en snijapparaatje(Ligasure). 

 

Met de camera controleren we de wondjes.  

 

 

 

Hier halen we de losse eierstok uit de buik.  

Ook de andere eierstok gaat zo via hetzelfde gaatje 

de buik uit.  

 

 

 



Je hond heeft dus maar twee gaatjes !   

De twee piepkleine wondjes worden zonder 

zichtbare hechtingen dichtgezet. Zo heeft ze er later 

geen last van. 

.  

 

 

 

Al met al hoeft uw hond van de sterilisatie dus eigenlijk geen pijn te hebben! Ook als de 

baarmoeder ontstoken is of erg veranderd gebruiken we deze methode alleen heeft je hond dan 3 

gaatjes. Natuurlijk is ervaring en de juiste apparatuur heel belangrijk. Wij doen deze operaties dan 

ook dagelijks. Van de sterilisatie staat zelfs een filmpje op onze website.  
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