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  Beste klant, 

De dagen worden alweer zienderogen korter en het blad valt van de bomen 
dus het is tijd voor onze  najaarsnieuwsbrief. Wilt u deze brief voortaan 
digitaal ontvangen meldt u zich dan aan via info@dapflevoland.nl.  
 

 Dierendagknuffelspreekuur 

Bij ons is het alle dagen dierendag maar op 4 oktober willen we altijd wat 
extra’s doen. Dit jaar hebben we een spreekuur voor knuffels gehouden en is 
onze praktijk-knuffelbeer geopereerd. Daarnaast hebben alle huisdieren die 
ondanks dierendag toch een bezoekje aan de praktijk moesten brengen een 
lekkere snack cadeau gekregen. We hopen dat alle huisdieren een fijne 
dierendag hebben gehad. 

 
 

 Najaarsactie Specific gezondheidsvoeding 

Omdat voeding meer doet dan alleen de honger stillen kunt u dit najaar met 
flinke korting een aantal voedingen van Specific uitproberen. Heeft u een 
senior, nierpatiënt of huisdier met arthrose? Dan kunt u tot 1 januari 2019 
Specific dieetvoeding voor deze dieren  met 50% korting proberen. De 
verpakking daarna kunt u met nog eens 25% korting aanschaffen. Het effect 
van voeding op de huid, inwendige organen en de gewrichten is meestal niet 
meteen merkbaar. Met deze actie kunt u de voeding enkele maanden 
proberen en het verschil ervaren! Specific biedt smaakgarantie! Vraag onze 
assistentes om een passend dieetadvies en onze acties. 
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 Extra aandacht voor oudere huisdieren  

Extremere weersomstandigheden zijn voor oudere dieren extra belastend. 
Zo hebben ze net een bijzonder hete en droge zomer doorstaan, komen er 
alweer veel koude, natte en gure dagen aan.  
Als de spiermassa, die veel warmte produceert, afneemt zullen oudere 
dieren het sneller koud hebben maar ook hun botten en gewrichten zijn 
hierdoor minder beschermd. Benieuwd wat u kunt doen om uw oudere 
huisdieren goed de winter door te helpen en hoe u problemen vroegtijdig 
op kunt sporen of voorkomen? 
Maak dan een afspraak voor ons speciale senioren spreekuur. Kijk voor 
meer informatie op onze website of vraag onze assistentes om uitleg. 
 

 
 

  DAP Flevoland beste praktijk van provincie 

Flevoland 

Via Dierenartskiezen.nl is onze praktijk verkozen tot beste praktijk van 
Flevoland. We zijn hier natuurlijk erg trots op. Bij de website van 
Dierenartskiezen.nl worden dierenartsen vooral gewaardeerd voor de 
verhouding tussen de prijs en de tevredenheid van klanten. 
Wij vinden daarnaast kwaliteit en betrokkenheid heel belangrijk! 
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Wist u dat u ons ook 

kunt vinden op 

facebook? 

Zoek ons op en ‘like’ 

ons zodat u ook via die 

weg op de hoogte blijft 

van alle nieuwtjes! 


