
Internistisch consult 
 
U heeft met uw huisdier een afspraak gemaakt voor aanvullend onderzoek en behandeling 
omdat uw huisdier ziek is.  
 
Het internistisch consult bestaat uit verschillende onderdelen. Het begint met een gesprek 
om meer informatie te krijgen over het ziektebeeld van uw huisdier. Er wordt ingegaan op 
de patiëntenkaart van uw eigen dierenarts en de reeds uitgevoerde onderzoeken. Na het 
gesprek wordt bij uw huisdier een lichamelijk onderzoek gedaan. Vervolgens wordt met u 
besproken welk aanvullend onderzoek nodig is om een diagnose te kunnen stellen en wat de 
kosten hiervan zijn. 
 
De volgende zaken zijn van belang bij dit consult: 

• Vraag uw dierenarts om de patiëntenkaart, foto’s en onderzoeksresultaten door te 
mailen naar het email adres van de kliniek waar u bij mij langs komt. Het mag ook 
rechtstreeks naar mijn eigen emailadres: info@dierenartsjonker.nl 

• Houdt uw huisdier voor de zekerheid nuchter. Dit is nodig voor mogelijk aanvullend 
bloedonderzoek, echo-onderzoek van de buik of een narcose. Geef uw huisdier 
daarom ‘s morgens geen eten. Uw huisdier mag wel drinken. 

• Probeer ochtendurine mee te brengen in een schone pot.  

• Bij sommige problemen die uw huisdier laat zien kan een filmpje veel informatie 
geven. Als het u lukt zou het mooi zijn om deze filmpjes te maken en mee te brengen 
zodat we ze samen kunnen bekijken. 

 
Aanvullende informatie: 

• Voorafgaand aan het onderzoek of operatie zal een kostenraming worden gegeven. 
Deze kostenraming is een schatting en geen exacte weergave van de kosten. 
Uitgebreide vervolg- of nabehandelingen en medicatie zijn niet standaard bij de 
kostenraming inbegrepen. Natuurlijk worden ook deze kosten met u overlegd zodat u 
niet voor vervelende verrassingen komt te staan. 

• 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 patiëntenkaart en 
gemaakte röntgenfoto’s en echobeelden. 

 
 
 
 
 

JONKER – D.I.G. 
Dierenarts R. Jonker 
info@dierenartsjonker.nl 
www.dierenartsjonker.nl 
 


