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Beste klant, 
Omdat de lente zich aangediend heeft is het weer 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 

21 april Eerste Paasdag, gesloten DAP Flevoland 

22 april Tweede Paasdag, gesloten Animal Care 

27 april Koningsdag, gesloten Animal Care 

30 mei Hemelvaart, gesloten Dierenkliniek Centrum 

 9 juni Eerste Pinksterdag, gesloten Animal Care 

10 juni Tweede Pinksterdag, gesloten Dierenkliniek Centrum 

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

 

• Nieuwe bloedanalyse apparatuur   

Wij hebben ons eigen laboratorium uitgebreid met een nieuw bloed analyse 
apparaat: de Solo analyzer. Met dit apparaat kunnen we in ons eigen 
laboratorium de schildklierhormoon waarde bij honden en katten meten. U 
hoeft dan niet meer op de uitslag te wachten. Daarnaast kunnen we nu ook 
zelf de progesteron waarde in het bloed van de hond meten. Progesteron 
wordt gebruikt om het juiste dekmoment te bepalen wanneer er een nestje 
gefokt wordt. Daarbij is het erg fijn om snel te uitslag te hebben, aangezien 
vaak het teefje naar de reu gebracht moet worden. Dankzij ons nieuwe 
apparaat kunt u de hele dag terecht voor deze bepaling en hebben we direct 
de uitslag!  
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• Lezing vaccineren en vaccicheck            

Op 17 april organiseren wij in samenwerking met Hondenvereniging 
Zeewolde een informatieve lezing over vaccinaties en het gebruik van de 
Vaccicheck®, ook wel bekend als ‘titeren’. Tijdens deze avond krijgt u alle 
informatie omtrent het vaccineren op maat door middel van antistof 
bepalingen. Tevens kunt u voor 35 euro de Vaccicheck® bij uw hond laten 
uitvoeren. De lezing start om 20.00 h, is op de hondenschool op 
Baardmeesweg . Opgeven kan via de balie, we zien u graag op 17 april! 
 

• 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 goed 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 Evelien Peters onze praktijk als paraveterinair verlaten. Maar we 
zijn verheugd om u te kunnen meedelen dat per 1 april ons team weer 
compleet is door de komst van Angeline Bos. Zij heeft in 2018 stage gelopen 
bij ons en de samenwerking beviel toen zo goed dat we heel blij zijn dat we 
haar nu weer mogen verwelkomen in ons team.  
 

 
 
Ons hele team wenst u en uw huisdier(en) hele fijne Paasdagen toe. 
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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/

