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Beste klant, 

De winter doet qua temperatuur nog niet echt haar intrede, maar de 
feestdagen staan gelukkig wel voor de deur. Er zijn heel wat nieuwtjes en 
veranderingen te vertellen, dus hoogste tijd voor onze winter-nieuwsbrief! 
Wilt u deze brief voortaan digitaal ontvangen meldt u zich dan aan via 
info@dapflevoland.nl. 

 

 Openingstijden en diensten  

Datum Openingstijden Spoeddienst 

24 December Gesloten Zwolse diep 

25 December Gesloten Zwolse diep 

26 December Gesloten Animal Care 

31 December Gesloten Animal Care 

1 Januari 2013 Vanaf 10.00uur dienst DAP Flevoland 

In deze tabel vindt u onze openingstijden en de verdeling van de diensten 
tijdens de feestdagen.  Ook volgend jaar werken we voor de diensten samen 
met dierenartsen Animal Care in Harderwijk, dierenkliniek Zeewolde aan het 
Zwolse Diep en Centrum dierenarts Zeewolde. Als u een spoedgeval heeft 
kunt u gewoon met ons eigen praktijknummer bellen (5221521). U wordt dan 
automatisch doorverbonden met de dienstdoende spoedarts. 
 

 Nieuwe echo  

We hebben een nieuw echo apparaat aangeschaft. Deze geeft een 
gedetailleerder beeld en is bovendien voorzien van Doppler technologie. 
Hiermee kunnen we stroming in weefsels zichtbaar maken, dus goed 
onderscheid maken tussen bloedvaten en andere weefsels. Het is voor ons 
dus gemakkelijker om een goede diagnose te stellen bij vele problemen in het 
maagdarm stelsel, aan de geslachtsorganen en aan de urinewegen. In de 
toekomst hopen we met deze echo zelfs hart echo’s te kunnen gaan maken.  
Zo kunnen we u en uw dier nog beter van dienst zijn! 
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 Vuurwerk angst 

De feestdagen zijn voor mensen een tijd van gezelligheid en feest, maar voor 
veel dieren is het jaarlijks terugkerende ellende. Heeft uw dier last van 
vuurwerkangst? Dan is het belangrijk dat u hier goed mee om gaat. Training 
en op de juiste manier reageren kunnen in ieder geval voorkomen dat het elk 
jaar een beetje erger wordt. Bij ernstige gevallen van vuurwerkangst is de 
inzet van medicatie soms noodzakelijk. Daarnaast zijn er ook natuurlijke 
stress verlagende middelen beschikbaar om uw huisdier beter door de 
vuurwerkperiode heen te helpen. Nieuw dit jaar is het medical pet shirt voor 
vuurwerk. Dit is een soort rompertje, wat u vrij strak kunt omdoen bij uw 
dier. Uit onderzoek is gebleken dat dit een rustgevend effect heeft, net zoals 
inbakeren bij baby’s. Wilt u weten wat voor uw huisdier de beste aanpak is? 
Kom dan bij ons langs voor een goed advies!  

 

 Nieuwe wachtkamer 

In de eerste maanden van 2017 zullen we van start gaan met de verbouwing 
van onze wachtkamer. Wij hadden zelf deze wens al een tijd, maar ook uit 
een recente enquête onder de klanten kwam de wachtkamer als 
verbeterpunt naar voren. Hartelijk dank voor het meedenken en de feedback 
dus, we gaan ermee aan de slag! Er komt een nieuwe vloer, nieuwe balie en 
nieuwe stoelen. De ruimte zal anders ingedeeld worden, waardoor het 
makkelijker wordt dieren van elkaar gescheiden te houden. Zo hebben de 
dieren zo min mogelijk stress tijdens het wachten. Voor de katten willen we 
een deels afgescheiden wachtruimte realiseren. Helaas zal de verbouwing zelf 
wel een aantal weken overlast bezorgen. We houden u via facebook en onze 
website op de hoogte van “de verbouwing”. 
                 

 Nieuwe website  

Er wordt al een poosje hard aan gewerkt en in januari hopen we dat dit 
eindelijk zijn vruchten gaat afwerpen en dat we online kunnen gaan met onze 
nieuwe website! Het wordt dan mogelijk om via een online formulier uw 
afspraak bij ons in te plannen of vragen aan ons te stellen. We proberen meer 
kennis op een overzichtelijke manier op de website te plaatsen zodat u hier 
ook gemakkelijk informatie kunt opzoeken. Kortom, een hele verbetering! De 
site blijft bereikbaar via het vertrouwde adres; www.dapflevoland.nl. Houd 
onze facebook in de gaten voor de lanceringsdatum.   
 

We wensen u en uw huisdieren fijne Kerstdagen, een rustige jaarwisseling 
en graag tot ziens in het nieuwe jaar! 
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Wist u dat u lid kunt 

worden van ons Pet 

Health Plan en 

daarmee veel voordeel 

en gemak krijgt bij het 

verzorgen van uw 

huisdier? 

http://www.dapflevoland.nl/

