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Beste klant, 

 

Nu het voorjaarszonnetje zich af en toe al best krachtig laat zien vinden wij 
het de hoogste tijd worden voor een voorjaarsnieuwsbrief. 
 

 Openingstijden en diensten  

In onderstaand overzicht vindt u onze openingstijden en de verdeling van de 
diensten tijdens de komende feestdagen.  

Datum Openingstijden Spoeddienst 

27 April Koningsdag, gesloten Centrum dierenarts 

5  Mei Hemelvaart, gesloten Animal Care 

15 Mei 1e Pinksterdag, gesloten Centrum dierenarts 

16 Mei 2e Pinksterdag, gesloten Animal Care 

 Sinds 1 januari verdelen we ook de avond- en nachtdiensten op 
doordeweekse dagen en op vrijdagen met Dierenartsenpraktijk Zeewolde 
Zwolse diep en met de dierenartsen van Animal Care in Harderwijk.  Als u een 
spoedgeval heeft kunt u gewoon met ons eigen praktijknummer bellen 
(5221521). U wordt dan via een keuzemenu doorverbonden met de 
dienstdoende spoedarts.  

 

11-17 April:  week van de teek  

Omdat  teken in Nederland inmiddels alweer volop actief zijn en er jaarlijks 
steeds meer teken voorkomen is er extra aandacht nodig om deze parasieten 
te bestrijden. Er worden in Nederland steeds vaker ‘buitenlandse’ 
tekensoorten aangetroffen die ook voor de hond gevaarlijke ziektes over 
kunnen brengen. Heel belangrijk dus om goede informatie te krijgen over  een 
goed en veilig tekenmiddel en ontvang een leuke attentie voor uw huisdier.  
Het “tickbustersteam” van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht onderzoekt 
het voorkomen van de verschillende tekensoorten en hun eventuele 
besmetting met ziekteverwekkers zoals ziekte van Lyme. Dit team ontvangt da 
ook graag uw gevonden en/of bijzondere teken. U kunt de teken tijdens 
openingstijden langsbrengen bij onze praktijk en wordt op de hoogte 
gehouden van de bevindingen. 
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Gildenveld 76 

3892 DJ 
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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 open op  

036-5221521 

 

 Nieuwe behandelmethode oorontsteking 

Voor veel honden en hondeneigenaren is het een bekend en vaak 
terugkerend probleem; oorontsteking. Vervelend en pijnlijk voor de hond en 
menige eigenaar vindt het toedienen van de oordruppels of oorzalf ook best 
lastig. Binnenkort komt er een nieuwe oorzalf die 2 maal met 1 week ertussen 
door de dierenarts toegediend moet worden. Het moment van de tweede 
toediening is dan meteen een controlemoment. De nieuwe zalf bevat een 
eerste keus antibioticum en biedt dus niet alleen gemak maar is ook nog eens 
heel veilig.  
 

 Vaccicheck 

Wist u dat u bij ons terecht kunt voor de vaccicheck? Deze test kan meten 
hoeveel antistoffen uw hond nog heeft tegen de ziektes in de ‘grote cocktail’, 
waartegen we eens in de drie jaar vaccineren ( hondenziekte, besmettelijke 
leverontsteking en parvo). Zo kan dus in een half uur onderzocht worden of 
hervaccinatie nodig is. Slechts een paar druppels bloed zijn voldoende om de 
bepaling te doen. De enting tegen de ziekte van Weil moet altijd jaarlijks 
herhaald worden, hiervoor bestaat geen titerbepaling en het vaccin werkt 
niet veel langer dan een jaar.  
Meer weten of een afspraak maken? Bel 5221521 of kom langs aan de balie. 
 

 Vertrek paraveterinair Marleen en 

voorstellen Sascha 

Na 8 jaar trouwe dienst en veel werkplezier heeft Marleen Rouw ons verlaten 
om in Brabant te gaan wonen en werken. Ze was voor veel klanten een 
vertrouwd gezicht  en we hebben veel teleurgestelde reacties gehad op haar 
vertrek. Ook wij missen haar enorm maar zijn wel blij u te kunnen voorstellen 
aan haar opvolgster: Sascha Alkema. Sascha loopt momenteel nog stage bij 
ons maar blijkt zo’n enthousiaste medewerkster en past zo goed bij onze 
praktijk dat wij haar per 1 juni, als zij haar paraveterinairendiploma behaald 
heeft, een contract hebben aangeboden. Hierop zei Sascha gelukkig 
volmondig “ja” dus zal Sascha vanaf 1 juni met veel plezier klaarstaan om u en 
uw huisdieren van dienst te zijn. 
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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/

