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Nieuw: Alle zorg voor uw dier onder één dak! Op 

zaterdag 13 mei gaat het dierengezondheidscentrum Zuidplas 

in Winkelcentrum Dorrestein in Nieuwerkerk aan de IJssel open! 

U kunt hier terecht voor goed advies, eenvoudige behandelingen 

en voor een trimbeurt voor uw hond, en in de winkel verkopen wij 

gezonde kwaliteitsvoeding, door dierenartsen geadviseerd.

We laten u graag het nieuwe gezondheidscentrum zien! U bent 
van harte welkom op zaterdag 13 mei!

10:00 - 17:00 uur

Dierengezondheidscentrum Zuidplas 
in Winkelcentrum Dorrestein 

Komt u naar de open dag? Dan maakt u kans op één van de 5 Zuidplas 
Gezondheidsplannen* die we verloten. Met het Zuidplas Gezondheidsplan 
geeft u uw hond of kat alle noodzakelijke diergeneeskundige ondersteuning. 
Vul hier uw naam en e-mail adres in en lever dit strookje bij ons in, dan dingt 
u mee! * voorwaarden staan op onze site

E-mail adres

Voornaam

Achternaam

Man Vrouw

www.dierenkliniekzuidplas.nl



In het gezondheidscentrum is ook de trimsa-
lon te vinden, waar paraveterinair en gedi-
plomeerd hondentrimster Merel Bakker uw 
hond deskundig (rasspecifiek) trimt. Ook een 
verfrissende wasbeurt of behandeling met een 
verzorgingsproduct is hier mogelijk.

Integrale zorg
Omdat wij integrale zorg belangrijk vinden, 
wordt uw hond tijdens de trimbeurt gelijk 
op een aantal veel voorkomende afwijkingen 
gecontroleerd. Merel is zowel trimster als 
paraveterinair, en kan daardoor een goede 
controle en een deskundig advies geven en ze 
kan ook - indien nodig - direct de dierenarts 
raadplegen. Door haar specialismen kunt u 
ook gecombineerde afspraken maken (trim- 
en gebitsbehandeling of trimmen en inenten 
bijvoorbeeld).
Heeft u geen vervoersmogelijkheid voor uw 
dier? Dan kunt u gebruik maken van onze 
haal- en brengservice.

Honden
Trimsalon

In het nieuwe gezondheidscentrum vindt u 
alles voor de totale zorg voor u en uw trouwe 
viervoeter: de beste adviezen, behandelingen 
en producten. Door de unieke combinatie van 
dierenarts, trimsalon en dierengezondheids-
winkel vindt u hier alles voor de verzorging 
van uw dier onder één dak. 

Waarvoor kunt u in het gezond-
heidscentrum terecht? 
Bij alles wat we doen leggen we de nadruk op 
de kwaliteit van de producten, voor een opti-
male gezondheid van uw huisdier. U kunt da-
gelijks een afspraak maken met een van onze 
dierenartsen voor onderzoek, behandeling of 
voor eenvoudige ingrepen bij uw huisdier. We 
hebben ruime openingstijden, u kunt ook in de 
avonduren terecht. De samenwerking met de 
kliniek blijft: complexere behandelingen, zoals 
echo’s,  complexe operaties, laparoscopische 
sterilisatie of bacterieel onderzoek worden 
nog steeds in onze dierenkliniek uitgevoerd. 

Gezondheids-
centrum

Dierenarts Jan Koster Paraveterinair en trimster Merel Bakker
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Verantwoord
dierenvoer

... vindt u in het nieuwe 
dieren gezondheidscentrum. 

Eenvoudige behandelingen, 
hondentrimsalon 

en winkel voor 
verantwoord 
dierenvoer. 

Alles voor een 
gezond (huis)dier...

In het nieuwe gezondheidscentrum vindt u 
een door ons geselecteerd assortiment die-
renvoer. Voor alle dieren hebben we voer dat 
door dierenartsen wordt geadviseerd en wat 
zorgt voor een prima basis voor de gezond-
heid van uw (huis)dier.

Kom naar onze open dag op 
zaterdag 13 mei en wij vertellen 
u er alles over.


