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Beste klant, 

Alhoewel de winter nog wat langer in het land blijft dan gewenst, is het 
officieel toch echt al voorjaar. De hoogste tijd voor onze 
voorjaarsnieuwsbrief! Op deze manier brengen wij u graag op de hoogte van 
de nieuwtjes in onze praktijk.  
 

 Openingstijden en diensten feestdagen 

Datum Openingstijden Spoeddienst 

1 april Eerste Paasdag, gesloten Animal Care 

2 april Tweede Paasdag, gesloten Zwolse Diep 

27 april Koningsdag, gesloten Zwolse Diep 

10 mei Hemelvaart, gesloten Dap Flevoland 

20 mei Eerste Pinksterdag, gesloten Dap Flevoland 

21 mei Tweede Pinksterdag, gesloten Animal Care 

Bij een spoedgeval belt u gewoon met ons eigen praktijknummer (5221521). 
U wordt dan via  keuzetoets 2 verbonden met de dienstdoende spoedarts.  

 

 Nieuwe narcose-bewakingsapparatuur  

Als uw huisdier onder narcose gaat wilt u graag dat dat zo veilig mogelijk gebeurt. 
We wegen en onderzoeken elk huisdier voorafgaand aan de narcose zodat deze zo 
goed mogelijk aangepast kan worden aan het individuele dier. Bij oudere of zieke 
dieren  wordt voorafgaand een bloedonderzoek gedaan en krijgt het huisdier een 
ondersteunend infuus.  
Elke narcose-patiënt  moet goed  bewaakt worden. Dit gebeurt bij ons door een 
paraveterinair en een capnograaf . Superblij zijn we met  ons nieuwste 
bewakingsapparaat: deze meet  de hartslag, ademhaling, uitgeademde kooldioxide, 
temperatuur en het maakt een ECG.  
Zo kan nog nauwkeuriger de narcosediepte bepaald worden en zorgen we ervoor 
dat de patiënt niets merkt of voelt van de ingreep maar wel weer snel en veilig 
wakker wordt. 
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Gildenveld 76 
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TELEFOON:  

036-5221521 

 

FAX: 

036-5226060 

 

MAIL: 

info@dapflevoland.nl 

 

WEBSITE: 

www.dapflevoland.nl 

 

OPENINGSTIJDEN: 

Maandag t/m 

donderdag: 

8.00-17.00 uur, 

18.15-19.30 

Vrijdag: 

8.00-17.00 

 

SPOEDGEVALLEN 

24/7 bereikbaar via  

036-5221521 

 

 Nieuw huisdierenzorgplan              

Begin dit jaar zijn we gestart met een nieuw huisdierenzorgplan. Dit is geen 
verzekering maar een ontzorg-pakket dat heel veel gemak en voordeel biedt. 
De kosten worden gespreid via maandelijkse termijnen dus het plan is ook bij 
uitstek geschikt als u wat krapper bij kas zit, maar toch zo goed mogelijk voor 
uw huisdier wilt zorgen. Meer weten of direct het plan afsluiten? Kijk op onze 
website www.dapflevoland.nl of loop binnen op de praktijk: onze 
paraveterinairen helpen u graag. 
 

 

 

 Praktijk weer gecertificeerd!!    
Op dinsdag 14 februari heeft onze praktijk haar jaarlijkse audit gehad van het 
bedrijf Certificeren in de Zorg. Zij hebben de praktijk uitvoerig gecontroleerd 
en alle medewerkers het hemd van het lijf gevraagd en HOERA!: we voldoen 
ruimschoots aan alle kwaliteitseisen die de ISO9001:2015 aan onze sector 
stelt. Dit betekent dat onze zorg en producten van uitstekende  
kwaliteit zijn, dat we rekening houden met de wensen van onze klanten en 
ons uiterste best doen om onszelf en onze service te blijven verbeteren. 
 

 Afscheid paraveterinair     
Helaas heeft Sascha Alkema onze praktijk als paraveterinair verlaten. Zij gaat 
een nieuwe uitdaging aan in Nunspeet. Wij bedanken haar voor haar inzet en 
betrokkenheid en wensen haar veel succes in haar nieuwe baan. 
We hopen op deze plek binnenkort een nieuwe paraveterinair aan u te 
kunnen voorstellen. 
 
Ons hele team wenst u en uw huisdier(en) hele fijne Paasdagen toe. 
 

 

   Nieuwsbrief Gezelschapsdieren Pagina 2  

Wist u dat u lid kunt 

worden van ons 

Huisdieren Zorgplan en 

daarmee veel voordeel 

en gemak krijgt bij het 

optimaal verzorgen van 

uw huisdier? 

http://www.dapflevoland.nl/
http://www.dapflevoland.nl/

