
Patiëntengegevens Eigenaar 
in te vullen door uw dierenarts 

Naam eigenaar 
 
Voorletters  Uw patiëntencode 
 
Adres 
 
Postcode 
 
Plaats 
 
Telefoon 
 
Dierenarts 
Plaats d’arts 
 
Naam dier 
 
Geslacht   m /  mg /  v  /  vg          Hond /  Kat                            
 
Geboortedatum 
 
Ras 
 
Kleur                        Gewicht 
 
Beharing 
 

Patiënten gegevens van Uw dierenarts 
Anamnese / Reden van verwijzing 
 
 
 
 
 
Ingestelde therapie(-ën) 
 
 
  
 
 
 
 
Berichtgeving bij voorkeur per    telefoon    fax nr: 
post   email : 
Toezending nieuwe folders:  ja / nee 
 
 

Routebeschrijving  Dierenkliniek 
Veldhuizen-De Meern 
 
Als  U komt uit het noorden, oosten of zuiden, kunt  U in 
de omgeving van Utrecht naar De Meern komen via de 
A12, Utrecht –Den Haag. 
 
U neemt afslag 15, De Meern, Harmelen. Onder aan deze 
afslag gaat U bij de stoplichten linksaf richting Harmelen. 
U volgt de richting Veldhuizen 
 
U volgt de weg, parallel aan de A12, met de bocht mee 
rechtsaf, op de rotonde rechts  en bij de volgende rotonde 
gaat U rechtsaf richting Veldhuizen. Dit is de 
Heldhammersingel die U helemaal uit rijdt. Rechtuit 
achter de rotonde ziet U de kliniek aan de rechter zijde. 
 
Als U uit de richting Den Haag komt, neemt U afslag 14a, 
Harmelen  U volgt de weg tot aan een rotonde, daar gaat u 
linksaf richting Veldhuizen. en bij de volgende rotonde 
gaat U rechtsaf richting Veldhuizen. Dit is de 
Heldhammersingel die U helemaal uit rijdt. Rechtuit 
achter de rotonde ziet U de kliniek aan de rechter zijde. 
 

 
 

 

J.W.Garretsen 
dierenarts, 
 
Specialist Veterinaire Radiologie 
 
Praktijk voor 

Veterinaire Echografie 
 
de Meern/Hilversum 
Utrecht/ Waalwijk/Zeist 
 
 
 

 
Locatie Veldhuizen-De 
Meern 
dependance Dierenartsencombinatie 
Regio Utrecht 
Heldammersingel 100 
3453 RA Veldhuizen-De Meern 
tel. 030-  23 17 933  voor afspraken 
 

email: info@dierenartsdacru.nl 
 
Behandeling uitsluitend na verwijzing, met 
ingevulde verwijsbrief en telefonische afspraak 
 
 



Specialisten 
 
Specialisten hebben na hun studie Diergeneeskunde een 4-
jarige opleiding tot specialist gevolgd. Na deze opleiding 
zijn ze officieel ingeschreven in het specialistenregister bij 
de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor 
Diergeneeskunde, de KNMvD. 
 
Dierenarts Hans Garretsen is gespecialiseerd in de 
veterinaire radiologie. Dit houdt het maken en beoordelen 
van röntgenfoto’s in, inclusief röntgencontrastfoto’s van 
b.v. ruggenmerg en urinewegen. Hij voert echografisch 
onderzoek uit van borst- en buikholte. U kunt bij hem 
terecht voor drachtigheidsdiagnostiek en onderzoek naar 
diverse erfelijke afwijkingen die met echografisch 
onderzoek te screenen zijn, zoals Polycystic Kidney 
Disease (PKD) en Hypertrofische Cardiomyopathie 
(HCM). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Email: info@hgtu.nl            www.hgtu.nl 
 

Afspraken Veldhuizen-De Meern 
 
Afspraken 
U kunt voor echografisch onderzoek telefonisch een 
afspraak maken, via nummer 030- 23 17 933. Dit 
nummer is dagelijks van 9.00 tot 20.00 uur bereikbaar. Op 
www. vetecho.nl kunt U zien wanneer  Hans Garretsen 
aanwezig is in de praktijk te Veldhuizen-de Meern.  
 
Voor spoedeisende gevallen kan Uw dierenarts via dit 
nummer horen hoe en waar Hans Garretsen bereikbaar is, 
of kan buiten deze tijden uitsluitend Uw dierenarts Hans 
Garretsen bereiken via nummer 030-2731420.  
 
 
Bij binnenkomst kunt U zich melden aan de balie. Als op 
dat moment de assistente helpt bij het echografisch 
onderzoek, verzoeken wij U alvast in de wachtkamer plaats 
te nemen. Wij werken uitsluitend op afspraak en 
verwachten U dus omstreeks het afgesproken tijdstip.  Bij 
voorkeur  komt u een kwartier voor de afspraak, zodat 
Uw dier nog even tot rust kan komen na de reis.  
Uw huisdier wordt ingeschreven in het patiëntenbestand 
van de kliniek. Een volledig ingevulde verwijsbrief maakt 
het inschrijven efficiënter. Gegevens zoals röntgenfoto’s 
en laboratoriumuitslagen kunt U bij de balie afgeven, U 
krijgt deze gegevens na onderzoek weer mee.  
 

Voorbereiding voor onderzoek 
Het is raadzaam om Uw dier tenminste 6 uur en liefst 12 
uur  voorafgaand aan het onderzoek geen voedsel te geven. 
Overleg over zeer jonge dieren en dieren met suikerziekte 
met Uw dierenarts, of deze vasten verantwoord vindt. Het 
dier moet wel water kunnen drinken. Bij dieren met 
problemen aan de urinewegen wordt U verzocht om uw 
dier met een volle blaas te laten komen, als dat lukt. 
Medicijnen op advies van Uw dierenarts kunt U gewoon 
door blijven geven aan Uw huisdier.  
Bij een echografisch onderzoek is een rustig makende 
injectie bij honden vrijwel nooit en bij katten meestal niet 
nodig.  
 
 

Onderzoek 
Na inschrijving zal een echografisch onderzoek volgen 
door de radioloog. Voor een goed onderzoek mag er geen  
lucht zitten tussen het apparaat en de patiënt. Daartoe moet 
de plaats van onderzoek meestal geschoren worden en  
wordt contactgel gebruikt. Er zijn voor katten 
alternatieven: natmaken met alcohol.  
De buik wordt aan de onderzijde geschoren, voor het hart 
is een geschoren stuk huid net achter de rechter oksel 
nodig.  
Onderzoek van de buik vindt meestal in rugligging plaats, 
onderzoek van het hart in zijligging met de rechter zijde 
onder. Uw aanwezigheid bij het onderzoek wordt op prijs 
gesteld. Meestal kunt U aan de voorzijde van Uw huisdier 
gaan zitten.  
 
ECG 
Bij onderzoek van het hart kan het zinvol zijn om behalve 
een echo ook een ECG (“hartfilmpje”)  te maken. Dit 
onderzoek kan ook bij de radioloog plaatsvinden. Uw 
dierenarts kan hier bij verwijzing om vragen.  

Kosten 
De kosten van het echografisch onderzoek omvat de 
vergoeding voor de kliniek,  het gebruik van de apparatuur 
en het consult van de specialist en eventuele aanvullende 
verrichtingen. U wordt verzocht deze kosten direct  na 
afloop van het onderzoek af te rekenen. Betaling per 
pinautomaat is mogelijk.  

Vragen 

Heeft U vragen of zijn er problemen over een bepaald 
onderzoek, meldt dit dan zo spoedig mogelijk. Meer uitleg 
over de uitslag van het echografische onderzoek of 
toelichting op de mogelijkheden nadien kunnen maken dat 
Uw vragen over uw huisdier beter beantwoord kunnen 
worden.  
 
Informatie naar uw dierenarts 
Uw dierenarts wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte 
gebracht van de bevindingen van het echografisch 
onderzoek. Dit kan per telefoon, fax of e-mail. U kunt dus 
ook met vragen bij haar/hem terecht.  


