
NIEUWSBRIEF
Dierenkliniek Dronten - februari & maart 2023

NIEUWE DIERENARTS

Even voorstellen: Mijn naam is Alice Abma en
ik ben in 2017 in Utrecht afgestudeerd als
dierenarts gezelschapsdieren. De afgelopen 6
jaar heb ik in Zutphen gewoond en heb ik als
dierenarts gewerkt in Arnhem en Zutphen.
Eind vorig jaar ben ik weer terugverhuisd naar
mijn geboorteplaats Kampen. Vanaf 1 februari
2023 ben ik werkzaam bij het gezellige team
van Dierenkliniek Dronten. U gaat mij
tegenkomen in de spreekkamer en in de OK
voor operaties en tandheelkundige
behandelingen. Naast honden en katten, vind
ik het erg leuk om konijnen en knaagdieren te
behandelen. Zelf heb ik een hond Loki van 4,5
jaar. Ik kijk er naar uit u en uw huisdieren te
ontmoeten en te helpen.

Februari staat bij ons in het teken van "Maand
van het gebit". U kunt deze maand een (online)  
afspraak maken voor een gratis gebitscontrole
bij onze paraveterinair. 

Bent u in het bezit van onze klantenpas dan
krijgt u deze maand 10% korting op
gebitsbehandelingen en gebitsproducten zoals
tandpasta en producten ter voorkoming van
tandplak en tandsteen.

MAAND VAN HET GEBIT



SPREEKUUR PARAVETERINAIR

Het is mogelijk om een afspraak te plannen bij
onze gediplomeerde paraveterinairen. Tijdens
deze spreekuren kunt u terecht voor
bijvoorbeeld: nagels knippen, chippen van uw
huisdier, controle bloedonderzoek,
lasertherapie, diabetesconsult, puppyconsult,
afvalbegeleiding, nacontrole na operatie,
bloeddrukmeting, bloedafname voor
progesteron, gebitscontrole en nog veel meer.

U kunt deze afspraken bij de paraveterinair
sinds kort ook online inplannen. Sommige
afspraken zijn gratis en sommige voor een
speciaal assistententarief. Voor meer
informatie en tarieven neem gerust contact
met ons op.

Volg je ons al op instagram? Kijk mee wat er achter de schermen gebeurt...

De hele maand maart 2023 is het voor onze
klantenpashouders mogelijk om hun huisdier
te laten steriliseren/castreren met een korting
van 10%. 

Tijdens deze actie is het ook mogelijk om uw
kat te laten chippen tegen gereduceerd tarief.

Voor vragen of informatie over onze
klantenpas of onze tarieven neem gerust
contact op met onze praktijk. 

0321-317017 of lees verder op onze website.

STERILISATIE/CASTRATIE
ACTIE MAART


