
HCM en PKD onderzoek 
 
U heeft met uw huisdier een afspraak gemaakt voor een echografisch onderzoek van het 
hart en de nieren. Dit is een erfelijkheidsonderzoek naar HCM en PKD bij de kat. 
U bent bij dit onderzoek aanwezig. Bij dit onderzoek hoeft uw huisdier niet onder narcose 
gebracht worden tenzij door agressie/ angst het onderzoek niet mogelijk is. 
 
Bij dit onderzoek wordt de identiteit van het dier gecontroleerd d.m.v. de chipreader. 
Vervolgens wordt het dier gewogen en wordt er een lichamelijk onderzoek uitgevoerd. 
 
Het echo-onderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een hartonderzoek waarbij 
het dier op de zij wordt neergelegd op een harttafel. Na toestemming wordt wat haar 
weggeschoren op de borst. Als het lukt wordt een ecg aangebracht voor het hartritme. 
Daarna wordt de hartecho uitgevoerd. Het tweede deel is een buikecho waarbij het dier op 
de rug in een zacht kussen wordt gelegd. Op de plaats van de nieren wordt wat haar 
weggeschoren waarna de echo volgt.  
 
Soms wordt, na aanvraag van u, aanvullend bloedonderzoek voor Felv en FIV uitgevoerd. 
 
De volgende zaken zijn van belang bij dit consult: 

• Het dier moet gechipt zijn om een ondertekend hcm/pkd certificaat te krijgen. 

• Voor dit onderzoek moet een kopie van de stamboom worden meegenomen. 

• De hcm en pkd formulieren graag van tevoren zoveel mogelijk invullen. Als u het 
hcm resultaat naar Pawpeds gestuurd wilt hebben is het van belang om het hcm-
formulier alvast te ondertekenen. Zie hiervoor: 
https://dierenartsjonker.nl/cardiologie/ 

• In principe hoeft uw huisdier niet nuchter te zijn. Als u echter van tevoren al inschat 
dat het noodzakelijk is om het dier suf te maken, dan is het belangrijk om ’s morgens 
geen eten aan te bieden. Uw huisdier mag wel drinken. Bij meer agressieve (pittige) 
dieren is het geven van gabapentine voor het consult uit ook een goede optie. Vraag 
naar de mogelijkheden. 

 
Aanvullende informatie: 

• Voor dit onderzoek bestaat een vaste prijs. Voor de precieze kosten belt u met de 
kliniek. 

• Het afrekenen gebeurt bij de balie per pin of contant. Het is niet mogelijk om een 
factuur te ontvangen. Ook het betalen in termijnen is niet mogelijk.  

• Als eigenaar/ opdrachtgever heeft u recht op inzage van de echobeelden.  
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