
 

 

 

 

 

Rechtstreeks af te spreken onderzoek (afgeronde prijzen per 1 juli 2016 incl. btw) 

CT-scan bij hond of kat 
CT-scan enkelvoudig scangebied: vanaf € 575 incl. btw (anesthesie en beoordeling wèl, narcose- en contrastmiddelen niet 
inbegrepen). Bij meerdere scangebieden kan een toeslag berekend worden. 

CC-onderzoek bij honden (tweede en derde hond zelfde eigenaar zelfde dag korting) 
Cardiologische screening op basis van echo met het oog op de fok voor alle rassen: € 191. Bij screening  
van meerdere dieren van dezelfde eigenaar tegelijkertijd, is het tarief voor de 2e en 3e hond van  
dezelfde eigenaar op dezelfde dag aangeboden € 176 (niet in combinatie met andere kortingsregelingen). 

CC-onderzoek bij de dobermann 
Cardiologische screening op basis van echo en holteronderzoek: € 391 

Volledige hartscreening kat (oa. HCM) gecombineerd met PKD-onderzoek, inclusief sedatie 
€ 190 (2e en 3e kat zelfde eigenaar op diezelfde dag aangeboden: € 175 - niet i.c.m. andere kortingsregelingen) 

Volledige hartscreening kat (o.a. HCM) inclusief sedatie 
€ 154 (2e en 3e kat zelfde eigenaar op diezelfde dag aangeboden: € 141 - niet i.c.m. andere kortingsregelingen) 

PKD-test, niet onder sedatie (echo) 
€ 102  (2e en 3e kat zelfde eigenaar op diezelfde dag aangeboden: € 92 - niet i.c.m. andere kortingsregelingen) 

Snaptest in combinatie met  screening 
€ 39 incl. bloedafname 
 
Gentest  
€ 40 voor bloedafname en opsturen - de factuur van het laboratorium krijgt u rechtstreeks 

Chippen per dier 
€ 28 

Cardiologische nestcontrole (auscultatie evt. aangevuld met echo) 
Basisbedrag van € 102 per nest of € 28 per pup/kitten, plus een bedrag van € 102 per echocardiografisch te onderzoeken pup 
(alleen indien geïndiceerd) 

Echocardiografisch onderzoek van een hond of kat met een hartruis  
inclusief rapportage aan uw dierenarts: van € 198 tot € 237.  
Een eventueel behandeladvies wordt afzonderlijk in rekening gebracht. 

Echografisch onderzoek  
inclusief rapportage aan uw dierenarts: van € 140 tot € 237, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad en tijdsduur.  
Een eventueel behandeladvies wordt afzonderlijk in rekening gebracht. 

Ammoniaktolerantietest 
Basisbedrag per nest van € 31 plus een bedrag van € 37 per pup. 

 


