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Iedere ochtend van 8u-11u voeren we lijkschouwingen uit. In de namiddag delen we u de voorlopige bevindingen mee per 
mail of telefonisch. Nadien voeren we microscopisch onderzoek uit (histologie). Afhankelijk van deze bevindingen kunnen 
extra onderzoeken plaatsvinden. Om een accuratere diagnose te kunnen stellen is het vaak noodzakelijk om bijkomende  
bacteriologische, histochemische of immunohistochemische kleuringen uit te voeren. Het definitief verslag en de factuur 

ontvangt u nadat alle onderzoeken afgerond zijn. Dit duurt ongeveer 2 à 3 weken. 

 

 

AUTOPSIE 
Dit omvat de macroscopie, de histologie en de destructiekosten van uw dier. 

 

• Paard € 158,60 

• Rund € 85,00 

• Hond en kat  € 125,40 

• Verzekeringskwestie (incl fotoreportage) € +100,00 

   

AUTOPSIE MET CREMATIE 
U kan uw huisdier individueel laten cremeren. Hierbij kunt u de as bij een erkend crematorium van uw keuze ophalen. 

Er zijn hierbij twee mogelijkheden: 

1) cosmetische autopsie met crematie:  u kunt in het crematorium afscheid nemen van uw huisdier vóór de 

crematie gebeurt. Na de crematie kunt u de as meenemen naar huis of laten uitstrooien.  

2) standaard autopsie met crematie: u neemt afscheid van uw huisdier vóór de autopsie gebeurt. Na de crematie 

kan u de as meenemen naar huis of laten uitstrooien.  

De kosten voor de crematie zelf worden betaald aan het crematorium.  

 

• Toeslag voor cosmetische autopsie (hond en kat) € +88,80 

• Toeslag bij autopsie met latere crematie (hond en kat) (géén cosmetische autopsie) € +25,20 

• Toeslag bij autopsie met latere crematie (paard)  € +201,60 

   

BIJKOMENDE ONDERZOEKEN 
Na het bekijken van macroscopie en histologie kan er beslist worden om bijkomend onderzoek te laten uitvoeren. 

Als de kostprijs hoger ligt dan 20 €, wordt u hiervan eerst op de hoogte gebracht. 

 

• Histologie 

• Immunohistochemie 

(Giemsa, ZN, Gram, PAS,…)                     

(Parvo, CDV, FIP, EHV1, …) 

•  Variabel 

Variabel 

• Bacteriologie (regeling via externe firma) •  Variabel 

• Parasitologie (regeling via autopsieverslag) •  Variabel 

• Virologie (regeling via diensten) •  Variabel 

• Toxicologie (regeling via diensten) •  Variabel 

• Moleculaire diagnostiek  (regeling via diensten) •  Variabel 

 •   

VERVOER VAN DIEREN NAAR AUTOPSIEZAAL 
Wij werken samen met een privépersoon om uw dier met de grootste zorg naar onze faculteit over te brengen 

U betaalt dit apart aan deze persoon. De autopsie wordt later afgerekend via factuur. 

 

• Marcel Boterdaele (0475 91 33 28) (afrekening contant via transporteur) € 1,5 / km 

 +  € 75,00 (startbedrag) 
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