
Tarieven dierenartsenpraktijk AniMal vanaf 1 november 2022

De prijzen die hieronder vermeld staan zijn richtprijzen, in 
euro uitgedrukt, en kunnen variëren op basis van de 
benodigde materialen, geïnvesteerde tijdsduur en de 
gewichtsklasse van uw dier. De prijzen van handelingen 
komen bovenop de consultatieprijs.

Aarzel niet om vóór uw consult met uw dierenarts te 
bespreken indien u graag een gedetailleerde 
kostenschatting wenst of er sprake is van financiële 
beperkingen. 

Bij annulering minder dan 24h voor de ingeplande afspraak
zijn wij genoodzaakt om tot 50% van de geraamde kostprijs
in rekening te brengen, afhankelijk van het type afspraak. 

Vaccinatieconsult voor 1 dier op weekdagen tussen 9u en 18u30 (20 min) 37
Consultatie voor een medisch probleem op weekdagen tussen 9u en 18u30 (30min) 41
Dringende consultatie (zelfde dag) tussen 9u en 18u30 45
Spoedconsultatie (meteen) weekdagen tussen 9u en 18u30 58
Spoedconsultatie tussen 18u30 en 9u 150
Spoedconsultatie weekend- en feestdagen tussen 9u en 18u30 100
Consultatie 2e (en volgende) dier  22,7
Consultatie opvolging van eenzelfde probleem 26
Huisbezoek <5km van de praktijk verwijderd 57,7
Huisbezoek 5-10 km van de praktijk verwijderd 64,9
Procedures per dierenarts per 15 min. 23,7

Plaatsing microchip + registratie + paspoort hond 53,3
Plaatsing microchip + registratie + vaccinatieboekje kat 39,2

Microscopisch onderzoek (1e staal) 15,6
Microscopisch onderzoek (2e en volgende) staal 10,9
Microscopisch onderzoek oorontsteking 8

Bloedafname voor extern labo + interpretatie resultaten (excl. labokosten) 15,2
Bloedonderzoek (incl. bloedafname en in huis analyse) basisprotocol 75
Bloedonderzoek (incl. bloedafname en in huis analyse) uitgebreid protocol 85
Bloedonderzoek in huis analyse per extra test buiten protocol (excl. bloedafname) 10-27
Bloedafname + FIV-FeLV test kat 31,4
Cystocentesis (blind – echogeleid) 8,3 – 15,6
Urineonderzoek uitgebreid (excl. cultuur) 38,2
Mestonderzoek microscopie 17,4 – 22

Radiografie 1e opname (excl. sedatie) 65
Radiografie 2e opname (excl. sedatie) 25
Echo abdomen (excl. sedatie) 92,8



Echo orgaanspecifiek (dracht, opvolging eerder echo etc.) 25
Echo FAST (evaluatie spoedpatiënt) 16
Opwekken emesis (excl. medicatie) 17
Procedures per dierenarts per 15min (excl. materiaal- en medicatieverbruik, excl. sedatie of 
anesthesie) 23,7
Chirurgie per dierenarts per 15min (excl. materiaal- en medicatieverbruik, excl. sedatie of 
anesthesie) 23,7

Wondzorg beperkt (excl. consult) 8
Wondzorg medium (excl. consult) 16
Wondzorg uitgebreid (excl. consult) v.a. 28
Verbandaanleg klein 5
Verbandaanleg medium 10
Verbandaanleg uitgebreid v.a. 25
Huidhechting per draad-naald combinatie 32,9

Tandreiniging beperkt (excl. anesthesie) 76,1
Tandreiniging uitgebreid (excl. anesthesie) 108,8
Tandextracties per begonnen 30 min (excl. dentale radiografie) 91,4
Castratie kater (incl. pijnmedicatie voor thuis) v.a. 82
Sterilisatie kattin (zonder hysterectomie, incl. pijnmedicatie voor thuis)  v.a. 145

Castratie rammelaar (incl. pijnmedicatie voor thuis), tot 2kg v.a. 111,3
Sterilisatie voedster (incl. pijnmedicatie voor thuis), tot 2kg v.a. 167

Castratie reu, gewichtsafhankelijk (incl. pijnmedicatie voor thuis) v.a. 200
Sterilisatie teef, gewichtsafhankelijk (incl. pijnmedicatie voor thuis) v.a. 335
Supplement honden >10kg per 10kg 27,8

Hospitalisatie minimaal intensieve zorgen per 24h (gewichtsafhankelijk) 32 – 36,1
Hospitalisatie medium intensieve zorgen per 24h (gewichtsafhankelijk) 41,3 – 51,6
Hospitalisatie hoogintensieve zorgen per 24h (gewichtsafhankelijk) 56,7 – 90
Plaatsing katheter 15,6
Aansluiting infusieset 8,9
Zuurstoftoediening per uur 11
Zuurstoftoediening per 24h 39,2
Plaatsing voedingssonde (incl. röntgenopname ter controle) 51,6
Bezoek en overleg hospitalisatiepatiënt 8,3

Euthanasie (excl. consult en gebruik materiaal en medicatie) 41,3
Koeling en bewaring lichaam na overlijden 16,7
Verwerking via Rendac 13,2 – 55,5
Crematie rechtstreeks verrekend met crematorium

Vaccinaties hond en kat (excl. consult), per vaccin 20
Volwassen honden hebben jaarlijks 1 tot 4 vaccin(s) nodig

Volwassen katten hebben jaarlijks 1 tot 3 vaccin(s) nodig
Vaccinaties konijn (myxomatose, RHD1, RHD2) 25


