Euthanasie
Voor iedereen komt er een moment waarop je afscheid van je huisdier moet nemen. Voor advies
voorafgaand aan de euthanasie kunt u het beste een afspraak maken met een van onze artsen. Zij zullen
uw dier onderzoeken en u helpen in het maken de beslissing over euthanasie, omdat dit vaak een van de
moeilijkste beslissingen is die u moet maken voor uw dier. Daarnaast moet u na het overlijden plotseling
ook een beslissing nemen over wat er met uw geliefde dier gaat gebeuren.
Euthanasie
Het moment waarop euthanasie mogelijk geïndiceerd is, is moeilijk in zijn algemeenheid te vangen. Elk
dier en elke eigenaar heeft zijn eigen beweegredenen en motivatie om te genieten van het leven. Omdat
er geen eenduidig antwoord is willen we u adviseren om met uw dier op consult te komen. Op dat
moment kunt u met de arts samen overleggen wat de gezondheidstoestand van uw dier is en de
prognose, wat uw wensen zijn en wat de mogelijkheden zijn. Wij vinden het belangrijk dat iedereen op
zijn eigen manier afscheid kan nemen, heeft u vragen of wensen, laat dit ons dan weten. Het uitvoeren
van een euthanasie is zowel op de kliniek als thuis mogelijk. Tijdens de euthanasie wordt uw dier eerst
onder narcose gebracht, zodat deze rustig inslaapt. Pas als uw dier door de narcose geen besef meer
heeft van de omgeving en van gevoel, wordt de euthanasie voortgezet. Na het overlijden zijn er veel
mogelijkheden om uit te kiezen. Wat u na het overlijden van uw dier het best kunt doen, dat ligt
helemaal aan uw persoonlijke voorkeuren en omstandigheden. Elke keus is goed, mits u er zich goed bij
voelt. U bent tenslotte degene die achterblijft.
Begraven
Begraven van een huisdier mag, mits op uw eigen terrein. Het dier mag niet in plastic verpakt worden en
het grafje moet minimaal 1 meter diep zijn. Zo blijft uw dier dicht bij u, wat troostend kan zijn. U moet er
echter wel bij stilstaan dat u uw huisdier achter moet laten als u verhuisd. Begraven is uitdrukkelijk niet
toegestaan op openbare plekken, zoals parken en bossen. Het is ook mogelijk om uw huisdier te laten
begraven op een dierenbegraafplaats. U huurt daar voor een aantal jaren een graf en hebt een plekje om
naartoe te gaan als u daar behoefte aan heeft. U kunt uw dier zelf naar de begraafplek brengen, maar
het kan ook bij ons worden opgehaald. Begraafplaatsen in de buurt van Almere zijn:
www.klaverweiden.nl en www.ducamsterdam.nl.
Crematie
Vaak kiezen mensen voor een crematie, omdat ze graag willen dat er respectvol met hun maatje wordt
omgesprongen en ook omdat ze eventueel de as terug willen. Bij een collectieve crematie wordt de as
van gecremeerde dieren niet apart gehouden. Deze as kan verstrooid worden. Als de as wel apart
bewaard wordt kunt u de as terugkrijgen. Dit kan in een doosje, als u de as wilt verstrooien, of in een
urn. Er zijn veel meer mogelijkheden, zoals sieraden of bijzondere urnen. Bij ons gaan de meeste dieren
naar Majesta: www.majesta.nl . Hier kunt u ook zien welke mogelijkheden er zijn om de as van uw dier
te bewaren. Het dier kan bij ons of bij u worden opgehaald en de as kan ook bij ons worden
teruggebracht. U kunt uw dier ook zelf naar het crematorium brengen of nog afscheid nemen. Ook als u
kiest voor een ander crematorium kunnen wij ervoor zorgen dat uw dier daar naartoe gaat. De
crematoria in de buurt van Almere zijn: - www.majesta.nl - www.ducamsterdam.nl.
Destructie
U kunt er ook voor kiezen om uw dier achter te laten om naar de destructie te gaan. Bij destructie
worden allerlei soorten dode dieren vernietigd. Van wat overblijft wordt vooral energie gemaakt. U hoeft

dus niet bang te zijn dat uw dier verwerkt wordt in dierenvoer of andere producten waar u mee in
aanraking zou kunnen komen. Uw huisdier wordt voor destructie bij ons opgehaald.

