COMPANION ANIMAL
ANESTHESIOLOGIE

DE RECOVERY FASE
Ideaal gezien vind de recovery plaats in een aparte ruimte maar dit is waarschijnlijk niet
in alle gezelschapsdierenpraktijken te realiseren. Ook zou het mooi zijn om katten en
honden van elkaar te scheiden. In de recoveryruimte wordt de patiënt goed bewaakt en
zo nodig gestabiliseerd. Het moet gemakkelijk zijn om alle patiënten goed in de gaten
te houden. Bij het gebruik van inhalatie-anesthetica tijdens de ingreep moeten er ook
eisen gesteld worden aan de ventilatie van de recoveryruimte. Een verversingsgraad
van 15 x per uur wordt geadviseerd.
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Voor het dier is de recovery een risicovolle fase. Van het percentage dieren dat overlijdt
door een anesthesieprobleem is dit voor honden, katten en konijnen respectievelijk 47,
61 en 64% gedurende de recovery. De vergelijking tussen reizen per vliegtuig en een
anesthesieprocedure wordt vaak gemaakt. Tijdens de start en de landing gaat er het
meeste mis.
De risicofactoren die worden beschreven voor toegenomen mortaliteit zijn een
ASA klasse 3 of hoger, spoedoperaties, de duur van de operatie, leeftijdstoename,
gewichtsextremen en infuus voor katten. Ook zijn er situaties bekend die de kans
op complicaties tijdens de recovery vergroten. De meest belangrijke zijn; een lage
bloeddruk, hartritmestoornissen ademhalingsdepressie, te lage lichaamstemperatuur,
te laag bloedglucose en onrust of pijn.
Hoe kunnen deze complicaties ontstaan en wat kunnen we er aan doen?
Als we kijken naar de ademhaling dan zien we dat tijdens en na de anesthesie niet
goed wordt doorgeademd (gezucht), de ademhaling is minder krachtig en het
ademregulatiecentrum reageert niet voldoende op het stijgen van de kooldioxide in
het bloed. Bij ademdepressie helpt het geven van extra zuurstof tijdens de recovery
en maakt de kans op complicaties kleiner. Bijna alle anesthetica hebben een negatieve
invloed op de bloedcirculatie. Rond de 30% van de dieren heeft een te lage bloeddruk
tijdens de anesthesie. Vloeistoftherapie kan helpen dit te verminderen maar allereerst
moet de bloeddruk gemeten kunnen worden. Dus monitoring van de circulatie met
bloeddrukmeting en/of ECG is heel belangrijk. Als de patiënt niet wordt geïntubeerd
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kan door de optredende spierontspanning en houding (rugligging) maaginhoud via de
slokdarm in de longen terecht komen en zo een longontsteking kunnen veroorzaken.
Reflux komt ongeveer bij 16% van de honden voor. Het dier laten vasten en intuberen
van de patiënt kan zo’n reflux voorkomen.
In de gezelschapsdierenpraktijk gebeurt het steeds vaker dat we een (te) dikke hond
of kat moeten anestheseren Net als bij mensen is hierdoor meer kans op complicaties.
Aanbevelingen om het risico te beperken zijn: Kies een premedicatie die je kan
antagoneren en observeer luchtwegobstructies, na inductie snel intuberen en cuffen.
Bereken je doseringen op het ideale lichaamsgewicht. Bij voorkeur beademen tijdens
de ingreep. Laat het dier wakker worden in buikligging en extubeer op een later tijdstip
vergeleken met normale honden. Natuurlijk krijgen ook deze honden zuurstof tijdens
de recovery.
Een andere complicatie die we tegen kunnen komen is een onrustige recovery. Dit kan
een combinatie van factoren zijn. Een aantal kunnen we voorkomen door, voordat het
dier wakker wordt, maatregelen te treffen. Deze zijn: zorgen voor een goede pijnstilling,
legen van de urineblaas, zuurstofgebrek en lage bloeddruk voorkomen. Ook bepaalde
anesthetica kunnen invloed hebben op de kwaliteit van de recovery. Vooral ketamine
en in mindere mate ook opioïden kunnen zorgen voor een onrustige recovery. Deze zijn
te bestrijden met lage doseringen diazepam, midazolam, medetomidine, propofol of
extra pijnstillers en een heleboel zorg en aandacht.
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