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In een aantal gevallen van ED wordt er vrij forse slijtage van de binnenste helft van het ellebooggewricht gezien,
zgn “medial compartment disease”, of ook wel “mediaal compartimentssyndroom” genoemd.
Speciaal voor honden waarbij dit speelt is er de “PAUL-operatie” (Proximal Abducting Ulnar osteotomy), waarbij
de ellepijp enkele cm’s onder het ellebooggewricht wordt doorgenomen, om vervolgens onder een iets andere
hoek weer te worden vastgezet. Het doel van deze operatie is de belasting van de binnenzijde van de elleboog,
meer naar de buitenzijde te verleggen.
De resultaten van de operatie zijn goed, maar laten vrij lang op zich wachten. Alhoewel een aantal dieren al binnen enkele weken beter gaat lopen, moet eerder gedacht worden aan een periode van 4-6 maanden voordat het
uiteindelijke resultaat bereikt wordt en de hond er dus beter van loopt.
De hond krijgt na de arthroscopie pijnstillers en antibiotica mee. Ook als de pijnlijkheid lijkt mee te vallen, is het
nodig deze pijnstillers te geven, dit bevordert het herstel.
De hond mag ’s avonds wat drinken, als dit goed gaat kan uw huisdier daarna eventueel een klein beetje eten.
Belangrijk: de hond mag niet aan de wond likken. In de bek zitten bacteriën die voor een wondinfectie kunnen
zorgen. Om te voorkomen dit gebeurt, kunt u bij ons een kraag aanschaffen.
Let op! De wondpleister beschermt de wond NIET tegen het likken! Deze pleisters kunt u zelf na 3 dagen weer
verwijderen.
Controles:
•
•
•

10-14 dagen na de operatie: wondcontrole, deze vindt plaats bij de assistente.
8 weken na de operatie: bij deze controle wordt er nog een röntgenfoto gemaakt. Het is van belang dat de
hond bij deze controle nuchter komt.
3 tot 6 maanden na de operatie: op aanraden van de arts.

Beweging:
•

De eerste 2 weken absolute rust, niet rennen, springen e.d. De hond enkel aan een korte riem uitlaten en
meteen weer naar binnen.

•

Daarna kunt u langzaam opbouwen tot een wandeling van maximaal 10-15 minuten per keer, 4-6 keer per
dag, tot 4 weken na de operatie.

•

Na 4 weken kunt u de beweging verder opvoeren tot maximaal 20-25 minuten per keer, 4-6 keer per dag, tot
de controle op 8 weken na de operatie.

Heeft u nog vragen of is iets nog niet helemaal duidelijk? Neem dan gerust contact op met de kliniek.
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