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diermc

Beverwijk Velserbroek IJmuiden

Het Dier MeDiscH centruM bestaat 10 jaar
Reden voor een feestje en een blik achter de schermen:
• Trouwe klanten en de liefde voor hun dier  
• Ambassadeurs van het eerste uur  
• Een kijkje in de operatiezaal 
• Zo zag je de medewerkers nog niet eerder
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Anita Goossens
paraveterinair

beverwijk

“Mijn lerares op school vond me een bobtail. Lief, sociaal,  
onstuimig en ongecompliceerd. Mijn vriend vindt me eerder een 
kat: liever lui dan moe en wordt graag verzorgd!” 

Michèle Muñoz Warringa
Dierenarts

beverwijk

“Ik hou van het oplossen van problemen, lastige internistische 
kwesties zijn soms ook net puzzels!” 

Sonja Bekker
Dierenarts, vestigingsleiDer

beverwijk

“Ik kan nogal een spring-in-’t-veld zijn.  
Net als een boxer of labrador!”

Natasja van Dijk
paraveterinair

beverwijk

“Ik houd enorm van katten en nog meer van kittens.  
Het kittenspreekuur vind ik daarom erg leuk en ik zou graag nog 
door willen leren voor kattengedragsdeskundige.”

vervolg op pagina 18 en 19
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Voorwoord

Waar eindigt jouw droom? Wanneer is het goed genoeg? Twee vra-
gen die me regelmatig worden gesteld. Ik antwoord altijd dat ik 
hoop dat ik met dit hele fijne team nog heel erg lang idealen en 
ambities houd. We bouwen inmiddels al tien jaar samen aan de 
Dier Medisch Centra, maar proberen elke dag opnieuw te kijken 
hoe we zorg verder kunnen optimaliseren. Voor dier én eigenaar.

Dat begint op de werkvloer. Die liefde voor dieren is bij elk team-
lid heel sterk voelbaar. Ik ben ongelooflijk trots op mijn team en 
dankbaar met hen te mogen samenwerken: lieve, betrokken en ge-
passioneerde mensen. Zorgen dat dieren liefdevol en goed worden 
verzorgd en hopelijk weer genezen naar huis gaan: daar doen we 
het met zijn allen voor. De samenwerking met de Dierenbescher-
ming neemt daarbij een speciale plek in. Samen zorgen we voor de 
dieren die geen baasje hebben.

Naast de liefde voor dieren houden we ook 
écht van het vak geneeskunde. De nieuwste ont-
wikkelingen volgen, de beste kwaliteit willen leveren, het bijhou-
den van vakliteratuur en regelmatige nascholing: voor elk teamlid 
is het even belangrijk. 
De mogelijkheden in diergeneeskunde nemen elk jaar toe en we 
vernieuwen continu. Zo steriliseerden we honden als een van de 
eersten via laparoscopie en beschikken we sinds kort over een spe-
ciale tandheelkundepoli met dentale röntgen.

Ook zelf ben ik actief bezig met mijn vak. Als voorzitter van twee 
commissies van de beroepsorganisatie denk ik mee op nationaal 
niveau, bijvoorbeeld over hoe verstandig om te gaan met antibi-
otica. Via mijn directieplaats bij sterklinieken bepaal ik mede het 
beleid over het hooghouden van de kwaliteit van ons bedrijf en 
alle andere sterklinieken. Daarnaast mag ik mijn passie overdra-
gen: ik geef les op de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit 

Utrecht aan collega’s in opleiding. Heel bijzonder dat ik 
diergeneeskunde zo mag en kan bedrijven. 

In dit magazine wil ik u graag laten zien wat wij heb-
ben bereikt in tien jaar, waar we voor staan en wat er 
allemaal mogelijk is voor die lieve, bijzondere dieren 
in ons leven. 

En mijn droom? 
Die is gelukkig nog lang niet klaar.

Dier Mc velserbroek 
Zadelmakerstraat 98
1991 JE Velserbroek
023 538 44 44
info@dierenartsvelserbroek.nl
www.dierenartsvelserbroek.nl

openingstijDen

ma-vr 08.00 uur t/m 20.00 uur
za 09.00 uur t/m 17.00 uur

Dier Mc beverwijk
Büllerlaan 8
1945 SR Beverwijk
0251 254 254
info@dierenartsbeverwijk.nl
www.dierenartsbeverwijk.nl

openingstijDen

ma-vr 08.00 uur t/m 20.00 uur

Dier Mc ijMonD
Cederstraat 54
1971 KD IJmuiden
0255 511 236
info@dierenartsijmuiden.nl
www.dierenartsijmuiden.nl

openingstijDen

ma-vr 08.00 uur t/m 20.00 uur

      DierMedischCentrum

voor spoeDgevallen Zijn wij 24 uur per Dag 

bereikbaar.

Het beste paard van stal
 
Dat Zijn Ze eigenlijk alleMaal, De MeDewerkers 
van Dier MeDiscH centruM. want elk van Hen werkt 
Dagelijks Met Hart en Ziel aan De beste Zorg 
voor Dier en eigenaar. inMiDDels telt De kliniek 
27 MeDewerkers, verspreiD over Drie vestigingen.
 

Dit Zijn Ze:

Colofon
HoofDreDactie
ontwerp en realisatie  
IN VORM - Edith van Beek 
www.invorm.nl
tekst  
Moen Media - Niobe Moen
www.moenmedia.nl
beelD  
Rein Kooyman Photography
www.reinkooyman.com
Drukwerk  
www.printerface.nl
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“ Ongelooflijk lief en ontzettend eigenwijs: 
het is een heerlijk hondje, onze Riska. Ze-
ven jaar geleden kwam ze op ons pad, elke 
dag met haar is een feestje. We kwamen 
altijd al in de praktijk in IJmuiden, na de 
overname door Dier Medisch Centrum 
zijn we de laatste keer naar Velserbroek 
gegaan. Riska moest onder narcose haar 
gebit laten reinigen en er werden een tand 
en een kies getrokken. In Velserbroek is 
een operatiekamer met hondenrecovery, 
je mag bij je hond blijven tot vlak voor 
en direct na de operatie. Niet alleen fijn 
voor Riska, een dier zou rustiger zijn met 
zijn baasje erbij, maar ook voor mij. Een 
tijdje terug hadden we een nare ervaring 
met een narcose waarin ze dreigde weg te 
vallen. Hier kon ik dat rustig bespreken en 
zo wat beter loslaten. Tijdens het wachten 
heb ik zelfs gezellig gekletst met een ande-
re eigenaar. Inmiddels is Riska er gelukkig 
helemaal bovenop en struinen we weer 
samen over het strand.”

“ Elke dag  
met haar is  
een feestje”

Klant 
aan het 
woord
bij Dieren is Het net als bij kinDeren: je HouDt er al snel  
onvoorwaarDelijk van. De baasjes op De volgenDe pagina’s 
Delen De liefDe voor Hun beestjes. allen Zijn Ze klant van 
Dier MeDiscH centruM, uit De praktijken in velserbroek,  
beverwijk en ijMuiDen. Hier vertellen Ze graag wat van  
Hun HuisDier Zo’n bijZonDer Maatje Maakt.  

Milka De waart

riska (booMerHonDje, 8 jaar)



7

“ Drie jaar geleden hadden we twee 
grasparkietjes voor de gezelligheid. 
Inmiddels kweken we met verschil-
lende soorten kromsnavels, zo’n 150 
vogels in totaal. Van parkietjes tot 
dwergpapegaaien en van pyrrhura’s 
tot grijze roodstaarten. Elke dag met 
deze kleintjes bezig zijn is heerlijk 
en zo krijgen onze klanten altijd een 
handtamme vogel mee. We kunnen 
echt contact maken met de vogels en 
leren ze van alles. Toen een van onze 
grijze roodstaarten krom liep, zocht 
ik een dierenarts met veel kennis van 
vogels. Dat zijn er maar heel weinig 
in Nederland. Gelukkig kon ik bij 
DMC terecht. Din (Din van Nieuwen- 
huijzen, de betreffende dierenarts, 
red.) wist direct waarom onze pape-
gaai zo’n kromme rug had, een rönt-
genfoto bevestigde wat hij dacht. 
Daarnaast checkt en certificeert hij 
ook een groot deel van onze vogels 
voordat ze naar hun nieuwe eigenaar 
gaan. Fijn hoor, zo’n achterwacht. Ik 
ben inmiddels dan wel ervaringsdes-
kundige, maar geen dokter.”

6

“ Van parkiet tot papegaai:  
het kweken van kromsnavels  
is een hele leuke hobby”

janton van Dijk en anneMarie wegMan

van parkiet tot papegaai

www.De-parkietenscHuur.nl

“ Loki is geen gemakkelijke kat. Hij is 
nooit goed gesocialiseerd en stress-
gevoelig, maar ik kan hem goed  
‘lezen’ en heb juist hem misschien 
wel het meeste lief. Hij is waar ik 
ben. Dix daarentegen is vriende-
lijk en zo makkelijk, je kunt hem 
nog ondersteboven houden. Waar 
de een direct het reismandje in 
springt, vindt de ander een bezoek- 
je aan de praktijk heel spannend.

“ Als baasje en als expert vind ik het 
heel fijn dat de praktijk stress bij 
katten zo veel mogelijk probeert 
te vermijden met hun aanpak ‘cat 
friendly practice’. Ik ben kattenge-
dragstherapeut en vind het niet 
meer dan logisch dat honden en 
katten in een gescheiden wacht-
kamer plaatsnemen en dat je een 
kat tijdens het wachten hoog kan 
wegzetten. En heel prettig, ook de 
opname is gescheiden. Katten die 
een nachtje moeten blijven, slapen 
dus niet tussen de honden. Een 
fijn idee dat ze er alles aan doen 
om het een kat zo aangenaam mo-
gelijk te maken, zeker voor dieren 
als Loki.”

“ Hij is 
waar ik 
ben”
Yvon sweere

Dix (6 jaar)  

niet op De foto: loki (10 jaar) 

www.Yvonsweere.nl
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“ Het is gewoon een heel lief beest, er zit 
écht geen kwaad bij. Faja, onze Tibe-
taanse terriër, is ook een heel vrolijk 
hondje dat enorm houdt van rennen 
en tikkertje spelen met andere hon-
den en banjeren door de modder. Als 
we thuiskomen staat ze ons al kwis-
pelend op te wachten. Ze brengt veel 
gezelligheid in ons gezin. Inmiddels 
hebben we haar een jaar en werd het 
tijd voor sterilisatie. We besloten dat 
via laparoscopie (kijkoperatie in de 
buik via twee gaatjes) te laten doen, 
omdat dit de minst belastende ope-
ratiemethode zou zijn. Dat vond ik 
wel zo fijn voor haar. Bij de reguliere  
manier van opereren ontstaat er een 
grotere wond, waardoor het herstel 
langer duurt. Nu heeft ze alleen de 
eerste dag last gehad, ze was behoor-
lijk van de leg. Maar de volgende dag 
liep ze, in een rompertje, alweer bui-
ten. Na een week van rustige wande-
lingetjes aan de lijn, rent ze weer als 
vanouds.”

“ Banjeren door de modder:  
dat is wat Faja het állerliefste doet”

Henk bink

faja (tibetaanse terriër, 1,5 jaar ouD)

“Achteraf heb ik me natuurlijk enorm schuldig gevoeld dat ik haar op d’r donder gaf, als ze weer op de mat of bank plaste. 
Dat arme hondje kon er niks aan doen. Joy liep al een tijdje rond met een blaasontsteking, dachten we. De urinetest gaf geen 
uitsluitsel en antibiotica sloegen niet aan. Uiteindelijk besloten we een echo te doen. Daarop zag je direct een blaassteen van 
zo’n twee centimeter groot. De blaas van een hond is maar drie centimeter groot. Het steentje sloot de uitgang af. Alleen als 
Joy opstond, dreef het, waardoor alles er direct uit liep. Heel zielig. Ze is dezelfde dag nog geopereerd.
Ik ben zo blij dat het goed is afgelopen. Het is zo’n lief hondje, altijd blij en heel trouw. Als ik onder de douche sta, ligt zij in 
de wasmand te wachten. Ze is als een van m’n kinderen, ik zou haar voor geen goud willen missen.”

els sneek

joY en buDDY (booMerHonDjes, 7 en 3 jaar)
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“ Ze is als een van 
m’n kinderen”
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3x goeD geregelD
De kliniek is een erkende, gecertificeerde ‘cat friendly 
practice’. Een paar kleine en grote maatregelen uit deze aan-
pak, waardoor katten minder stress ervaren:

1.  Gescheiden wacht- en spreekkamers voor honden en katten.
2.  In spreek- en opnamekamers verspreiden Feliway®-verdam- 

pers een geur die lijkt op de geur die katten zelf verspreiden, 
zodat ze zich sneller veilig voelen.

3.  In de opnameruimte krijgen katten eten en drinken uit kera-
miek; plastic scheidt een geur af waar de dieren niet van hou-
den. Verder krijgen ze eventuele injecties op een aparte plek, 
om andere dieren niet bang te maken, en katten in de opname 
kunnen schuilen in speciaal daarvoor bestemde doosjes.

abonneMent op De Dierenarts
Handig: wie meedoet aan het ‘pet health plan’ neemt 
tegen een maandelijks bedrag een aantal vastgestel-
de behandelingen af, zoals vaccinaties, ontwormen 
en ontvlooien. Daarmee worden de kosten die u op 
jaarbasis kwijt bent aan een dierenartsbezoek als 
het ware gespreid. Abonnees op dit gezondheidsplan 
ontvangen daarbij ook korting, waardoor de kosten 
van de behandelingen relatief laag zijn.

Meer info op www.Dierenartsvelserbroek.nl

een kliniek Met een ster
wist u Dat er Maar Dertig klinieken in neDer-

lanD Zijn Die ZicH sterkliniek Mogen noeMen? 

en Dat Dier MeDiscH centruM Daar een van is? 

Dit is een saMenwerkingsverbanD van geZel-

scHapsDierenklinieken Die ZicH Hebben verenigD 

oM een Hogere kwaliteit in DiergeneeskunDe te 

kunnen bieDen en kennis uit te wisselen over 

beHanDelingen en protocollen. een kliniek 

Moet volDoen aan strenge eisen op Het gebieD 

van kwaliteit en transparantie oM in aanMer-

king te koMen en worDt na toelating jaarlijks 

gecontroleerD.

saMen slanker
Vijf kilogram, dat is 
wat honden gemid-
deld afvallen als ze 
meedoen aan het 
obesityprogramma. 
Katten vallen gemid-
deld twee kilo af met 
deze begeleide manier 
van afslanken, in 
samenwerking met  
Royal Canin. Een 
mooie manier én voor-
al heel leuke training 
(in de praktijk en 
online) om samen te 
werken aan het streef-
gewicht van een dier.

geZonD ouD worDen
Ouder worden gaat helaas vaak gepaard met fysieke gebreken. Bij honden ouder dan 
acht jaar en katten ouder dan tien jaar, raden we daarom de senior check-up aan. We 
kijken uw huisdier uitgebreid na en controleren slijmvliezen, gebit, zintuigen, belang-
rijkste organen, lymfeknopen, gewicht en gewrichten. We nemen bloed af en onderzoe-
ken dit in ons laboratorium op (de werking van) lever- en nierfunctie, schildklierfunc-
tie en suikerziekte. Ook urine die u inlevert, wordt getest. Binnen twee dagen ontvangt 
u de uitslag en een advies om uw huisdier zo lang mogelijk gezond te houden.

De senior cHeck-up kost inclusief urine- en bloeDtest € 85,00 (voor HonDen) en € 95,00 (voor katten).

Dit Helpt bij artrose
Bij artrose zijn gewrichten ontstoken, een pijnlijke aandoening die langzaam ver-
ergert. Dat proces is gelukkig te vertragen door te werken aan een gezond gewicht, 
het gebruik van ontstekingsremmende en pijnstillende medicijnen en voeding 
of supplementen met glucosamine. Daarbij is beweging belangrijk om de spie-
ren sterk te houden. Vermijd piekbelasting door snel wenden, keren en traplopen. 
Goede beweging is constant bewegen, zoals lopen in een rechte lijn (naast een 
fiets). Zwemmen is de beste beweging: de gewrichten worden niet belast en er is 
toch sprake van spiertraining.

DierfYsiotHerapeut freD van Der putten is regelMatig in De kliniek en aDviseert over beweging en 

training bij Dieren Met artrose

Dieren bij De DerMatoloog
“Jeuk, kale plekken of schilfers: voor de gevol-
gen van huidproblemen bij dieren wordt vaak 
een pilletje voorgeschreven om het leed te ver-
zachten. Wij vinden het juist belangrijk om de 
oorzaak te achterhalen om zo de juiste behan-
deling te geven. In onze huidpoli werken die-
renartsen aan de hand van een stappenplan, 
met grondige tests en vragenlijsten. Zodat we 
stap voor stap uitsluitsel kunnen geven over de 
aandoening of allergie, net zo lang tot we weten 
wat het probleem veroorzaakt.”

consultatiebureau voor 
Dieren
Kittens en pups die op jonge leeftijd 
wennen aan een reismandje en een 
paar keer in de praktijk komen, zijn 
later veel relaxter tijdens een bezoek 
en dus makkelijker te onderzoeken. 
Kleintjes die meedoen aan het kitten-  
of puppy-begeleidingsprogramma van  
Dier Medisch Centrum krijgen van de 
dierenarts hun inentingen en van de 
assistente een maandelijkse check-up 
en, heel belangrijk, veel positieve aan-
dacht. Een koekje of snoepje en aai en 
aanmoediging, zodat ze ook als vol-
wassen dier graag naar de praktijk 
komen.

MeeDoen? MelD uw kitten of puppY gratis aan 

bij De assistente.

Weetjes  
& tips



Het kloppend 
hart van  
Dier Medisch 
Centrum:  
welkom in de 
operatiekamer
HYperMoDerne DiagnostiscHe MogelijkHeDen, Zoals bloeDanalYse  
en Dentale röntgen of kijkoperatie, en een HigHtecH kliMaatsYsteeM, 
waarDoor De kans op infecties bij een patiënt niHil is: De operatie- 
kaMers Zijn Met recHt De trots van Het beDrijf. “De Zorg voor Dier  
en eigenaar steeDs verDer optiMaliseren, Dat Zit Diep in ons Dna  
gewortelD.”
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in gesprek Met 

oogspecialist cHristiane görig

“Eén keer per maand kom ik 
naar de kliniek, voor oog-
heelkundige consulten en 
chirurgische ingrepen. Een 
dierenarts verwijst naar mij 
door bij specifieke oogpro-
blemen, bijvoorbeeld als 
een hond droge ogen heeft 
of een zweertje in het oog. 
Op zo’n dag zie of behandel 
ik vijftien tot twintig dieren, 
vooral honden en katten, 
maar ook een konijntje en 
zelfs weleens een paard.  
In feite kan ik elk dier be-
handelen. De faciliteiten in 
de kliniek zijn uitstekend, 
het gros van de behandelin-
gen doe ik hier. Alleen de 
operaties waarbij ik een ope-
ratiemicroscoop nodig heb, 
zoals bij staar, doe ik in een 
gespecialiseerde kliniek.”

Floor Stembert, trotse oprichter van 
het Dier Medisch Centrum, opent voor 
één keer de deuren. “Toen we zeven 
jaar geleden in dit pand startten, heb-
ben we heel goed naar het vloerplan 
gekeken, hoe een dier de kliniek door-
loopt, en hoe we er de best mogelijke 
zorg kunnen geven. Dat hebben we tot 
in detail uitgedacht, met behulp van 
een gespecialiseerd bedrijf en de far-
maceutische kennis van mijn vader.” 

weten wat Het is
De verbouwing resulteerde in een ruim 
opgezette kliniek met twee volledig 
uitgeruste operatiekamers en een scala 
aan diagnostische mogelijkheden. Een 
plek waar ze met zijn allen heel trots 
op zijn: “We kunnen ontzettend veel 
in huis doen. In ons lab bijvoorbeeld is 
het mogelijk om op de meest gebruikte 
bepalingen te testen. Denk aan lever- 
en nierfunctie, schildklier- of alvlees-
klierwaardes, ontlastingsonderzoek en 
schimmelkweek.” Wat is het voordeel 
daarvan? “De uitslag is veel sneller be-
kend. Als we tijdens een echo of op een 
röntgenfoto een bepaalde massa zien, 
dus een knobbel of gezwel, wil je als 
baasje zo snel mogelijk weten wát het 
is, toch?”
De kliniek beschikt over moderne  
diagnostische moglijkheden als bloed- 
drukmeting, dentale röntgenfoto’s, en  
het aanprikken en testen van cellen  
(bij verdachte bultjes). “Alles om steeds 

specifiekere en kwalitatief goede zorg 
te verlenen, voor en tijdens operaties.”

iDeale oMstanDigHeDen en De 
juiste onDersteuning
Wekelijks vinden hier heel wat ver-
schillende operaties plaats. “We doen 
veel sterilisaties en castraties, maar 
het kan ook een hond zijn met een 
vreemd voorwerp in zijn maag of een 
keizersnede. Er zijn maar weinig ope-
raties die we niet kunnen uitvoeren. 
Alle apparatuur is er in principe, net 
als de juiste omstandigheden en on-
dersteuning. En als we het zelf niet 
kunnen, huren we specialisten in (zie 
kader). Alleen voor heel specifieke 
operaties, zoals een levershunt (het 
omleggen van een bloedvat) verwijzen 
we door.”
Ook in de operatiezaal is de route die 
het dier aflegt vooraf vastgelegd. “In 
de spreekkamer is, met de eigenaar er-
bij, het dier al onder narcose gebracht. 
Bij binnenkomst in de operatiezaal 
wordt er een infuus geplaatst en krijgt 
het dier een buisje in zijn keel. Mocht 
er onverhoopt iets gebeuren, dan kun-
nen we gelijk handelen, omdat we toe-
gang hebben tot longen en bloedvat. 
Of zoals een specialist het laatst zo 
treffend zei: ‘Opereren zonder infuus 
is als autorijden zonder stuur.’ Daarna 
wacht het dier nog een scheerbeurt en 
eenmaal in de operatiekamer wordt 
het grondig gewassen.” 

steriliseren Door MiDDel van 
twee gaatjes
“De meeste sterilisaties voeren we trou-
wens uit via laparoscopie, een techniek 
die niet veel andere klinieken gebrui-
ken.” Een laparoscopische ingreep is 
een kijkoperatie in de buik door mid-
del van twee lange buizen met daarin 
een camera en een ‘babcock’, een soort 
tangetje. De buizen gaan via twee klei-
ne gaatjes in de buikwand naar bin-
nen. Een hond herstelt sneller en er-
vaart minder pijn bij deze manier van 
opereren. “Een geweldige techniek, die 
we vaak gebruiken voor sterilisaties en 
castratie waarbij één bal zich nog in de 
buik bevindt, of voor het nemen van 
een biopt. Dat we dit in huis hebben, 
is best heel bijzonder. Elke keer als  
ik zie hoe zo’n operatie wordt uitge-
voerd, besef ik hoe gaaf het is dat we 
hiermee werken, wetende dat we die-
ren hiermee écht van betere zorg voor-
zien.”

een kliniek Met  
kliMaatbeHeersing
Andere bijzonderheden? “De klimaat-
beheersing! We hebben bij zieken-
huizen afgekeken hoe ze hun ruimtes 
schoonhouden. Ons systeem, in Vel-
serbroek én in Beverwijk, voldoet aan 
de humane standaard, mensen wor-
den onder dezelfde omstandigheden 
geopereerd. Er is overdruk in de hele 
ruimte: van boven blaast schone lucht, 
vuile lucht wordt weggeduwd. Bo-
ven de operatietafels hangt een zoge-
noemd plenum. In de bak zit een bio-
filter waardoor steriele lucht over de 
dierenarts en de operatietafel blaast, 
bacteriën krijgen geen kans. In heel 
Nederland zijn er maar twee andere 
klinieken die het ook zo doen.

Al dit soort nieuwe technieken en 
mogelijkheden volgen we op de voet. 
Onze droom? Samen elke dag opnieuw 
bouwen aan een kliniek waar dieren 
de best mogelijke zorg krijgen.” 

 

Dierenarts Din van nieuwenHuijZen over ‘Zijn’ gebitspoli aan De tanD gevoelD:

1. Gebitspoli? Leg uit!
“Gebitsproblemen bij dieren komen 
steeds vaker voor. Dit is de tandarts 
voor dieren, zeg maar. Naast een 
goede gebitsinspectie bij wakkere of 
slapende dieren gebruiken we den-
tale röntgenfoto’s om de stand van 
zaken te bepalen. Die geven een zeer 
gedetailleerd beeld van een gebit.”

2. Praktijkvoorbeeld van deze hightechmethode?
“Laatst was hier een ongelukkige kat met een hoektand waarvan  
een piepklein puntje miste. Vroeger hadden we dat aangekeken.  
Nu zagen we op de foto direct dat het wortelkanaal tot aan de punt 
van de tand open lag, waarmee bacteriën vrij spel kregen.”

3. Blij mee?
“Enorm, dit apparaat maakt het verschil. Eén foto scheelt veel tijd 
en schade in de kaak. Alle fases totdat een tand écht ontstoken raakt, 
waarvan een dier lang last kan hebben, slaan we nu over.”

“ Onze kliniek is  
als het ware om de 
operatiezaal heen  
gebouwd” 
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“Geen dag bij een dierenasiel 
is hetzelfde, je weet nooit wat 
er gaat gebeuren. Dan is het zo 
fijn om goede ondersteuning 
te hebben. Al zeven jaar komt 
dierenarts Nicole Samson we-
kelijks onze asieldieren chec-
ken en behandelen. Jaarlijks 
zijn dat zo’n honderd dieren, 
in totaal misschien al meer dan 
duizend. 
Het is een fijne samenwerking 
met korte lijntjes. Een asiel-
dier behandelen is wezenlijk 
anders dan een huisdier en 
medewerkers van DMC den-
ken altijd mee. En ze geven niet 
alleen reguliere zorg, ze zijn er 
gewoon. Om je een voorbeeld 
te geven: jaren geleden was er 
op eerste kerstdag een hond 
met echt vreselijke last van zijn 
buik. De dienstdoende dieren-
arts wilde niet komen voor een 
‘asielhond’. Uiteindelijk belden 
we Nicole, die ook met haar 
kindjes aan het kerstontbijt zat, 
maar direct kwam om de hond 
te helpen. En dat is nou precies 
wat ik bedoel. Een partij waar 
we, hopelijk nog vele jaren, op 
kunnen bouwen!”

sunDance bullDogs

annelies van sunDer

“We zijn al heel lang klant. Eerst kwa-
men we alleen met onze katten en ko-
nijn, later ook met zes Old English Bul-
ldogs waarmee we fokken. Elk bezoekje 
vinden zij een feestje. De dierenartsen 
kennen de honden en het ras inmid-
dels ook goed. Ze begeleiden ons bij het 
fokken, helpen bij progesteronbepalin-
gen, maken echo’s en ondersteunen bij 
bevallingen. Het hele team staat écht 
altijd voor ons klaar, ook op die trieste 
momenten, zoals toen we een van onze 
honden moesten laten gaan.”

Martin gaus HonDenscHool spaarnwouDe

jacobien nieuwenHuijZen

“Op onze hondenschool start elke za-
terdag een puppycursus. Eén keer in 
de zes weken houden Michiel (Nijssen, 
dierenarts, red.) en ik samen een theo-
rieavond. Daarin vertel ik over gedrag, 
opvoeding en verzorging en Michiel 
over de medische kant van het opvoe-
den van een puppy. Denk aan inen-
ten, parasietenbestrijding en wat een 
gezonde groei of voeding is. Op zo’n 
avond vullen we elkaar goed aan en 
wisselen we veel kennis uit, met elkaar 
en met cursisten. Superleuke samen-
werking, we hebben die goede klik.”

HonDenuitlaatservice ren je rot

siMone bruijns

“Verschrikkelijk lieve honden zijn het, 
mijn vijf Duitse doggen, maar het is 
een kwetsbaar ras. Vandaar dat ik bij-
na wekelijks in de praktijk te vinden 
ben. En ook met de honden die bij ons 
komen voor onze uitlaatservice en op-
vang kom ik hier als dat nodig is, zoals 
laatst met een mank hondje. Ik stuur 
ook met gerust hart klanten naar hen 
door. En zij gelukkig naar mij. Een 
vriendschappelijke relatie met veel we-
derzijds vertrouwen, dat is het.”
    
De knipscHuur

aDa boerlage

“In mijn hondentrimsalon was, pluk, 
knip en scheer ik al zo’n elf jaar hon-
den, van teckel tot golden retriever. 
Ik kom in de praktijk met mijn eigen 
honden, twee ceskyterriërs en een 
chihuahua, vooral met eentje die nog-
al een brokkenpiloot is. 
We verwijzen ook naar elkaar door, bij-
voorbeeld als ik een dier zie met een 
vreemde bobbel of een slecht gebit. En 
andersom sturen zij dieren met vacht-
problemen naar mij. Een prachtige 
manier om zo samen, vanuit een ande-
re insteek, dieren te verzorgen.”

    

 Zij feliciteren 
Dier Medisch Centrum

Ambassadeurs  
van het eerste uur 

DeZe organisaties werken al jarenlang  
saMen Met De praktijken van Dier MeDiscH 
centruM, oM Zo alle Dieren De Zorg te  
geven Die Ze noDig Hebben

bij Dier MeDiscH centruM werken we veel en graag saMen  
Met Mensen en beDrijven Die van Het werken Met Dieren ook 
Hun vak Maakten. een paar van DeZe aMbassaDeurs naar  
wie we regelMatig verwijZen kort uitgelicHt:

“Van muis tot hert, alle gewonde die-
ren die we op straat vinden en die me-
dische zorg nodig hebben, brengen we 
met de dierenambulance hiernaartoe. 
Elke week komen we wel een keer of 
zes in de praktijk. Niet alleen behan-
delen de dierenartsen dieren zonder 
baasje nagenoeg kosteloos, we zijn ook 
nog eens áltijd welkom. Een fijne sa-
menwerking met veel wederzijds ver-
trouwen, al tien jaar lang. Daar zijn we 
heel dankbaar voor.”

“Een dierenambulance heeft altijd 
haast. Dat begrijpen ze als geen an-
der bij DMC. Elk gewond (zwerf )dier 
dat we vinden, zoals een aangereden 
hond, een meeuw met een gebroken 
vleugel of een wild konijntje, geven we 
voor zorg bij hen af. Daarna rijden we 
snel door en halen het dier eventueel 
later weer op. We kunnen met alles te-
recht, ook ‘s avonds en in weekenden. 
Een aantal vrijwilligers heeft zelfs een 
dag meegelopen in de praktijk, uiter-
mate interessant. Op naar de volgende 
tien jaar!”

N.B. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat we met nog veel meer mensen en  
organisaties samenwerken, maar helaas is hier niet genoeg ruimte om meer van 
hen te noemen. Mogen we jullie bij dezen wel heel hartelijk bedanken voor de  
fijne samenwerking de afgelopen jaren?

“ Mogen we ook de  
aankomende jaren  
op jullie bouwen?” 
kerbert DierenteHuis 

patricia De Munnik

“ Op naar de  
volgende tien jaar!”  
DierenaMbulance kenneMerlanD 

Dolf vogelZang

“ We zijn écht altijd  
welkom, daar zijn we 
heel dankbaar voor” 
DierenaMbulance velsen 

gerrit van egMonD

Irene (lInks)
MarIëtte (rechts)

GerrIt van eGMond

Marco en annelIes van sunder

JacobIen nIeuwenhuIJzen

dolf voGelzanG

dolf voGelzanGdolf voGelzanG

sIMone bruIJns

ada boerlaGe
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vervolg van pagina 2
De MeDewerkers van Dier MeDiscH centruM 

Susan Schomaker
paraveterinair

beverwijk

“Welk dier ik nog weleens zou willen verzorgen? Een orang- 
oetan of een olifant. Waarom? Gewoon, omdat het geweldige 
dieren zijn. Of een panter. Ach, het zijn er zo veel ...”

Joyce Bogtman
paraveterinair en boekHouDing

velserbroek

“Zou graag nog eens in een dierentuin met bijzondere 
dieren willen werken. “Maar dan wel met dieren met een 
hoog knuffelgehalte, zodat je echt een band opbouwt. Een 
miereneter of tapir of zo.”

Irene Ligthart
paraveterinair

velserbroek

“Als ik een activiteit moest kiezen dan vind ik het ‘leuk-
ste’ de spoedgevallen die weer gezond naar huis gaan! We 
hebben altijd dienst en zijn dus 24/7 bereikbaar. Hierdoor 
komen er geregeld spoed patiënten binnen en dit vind ik 
altijd erg leerzaam. De patiënten zijn erg diverse en ik vind 
ook knap dat een dierenarts gelijk weet wat hij/zij moet 
doen en dat wij als team kunnen helpen om dier weer lo-
pend de praktijk uit te kunnen laten gaan”

Nicole Samson
Dierenarts, vestigingsleiDer

velserbroek 

“Als ik iets mag wensen? Dat een van onze drie kinderen 
ook dierenarts wordt, een reis door Australië en een tele-
foniste op de klinieken, zodat klanten niet de hele tijd die 
rinkelende telefoon horen.”

Michiel Nijssen
Dierenarts

velserbroek

“Ik houd graag de mensen die mij dierbaar zijn dichtbij om 
met hen kleine en grote, mooie herinneringen te creëren.”

Floor Stembert
eigenaar en Dierenarts

velserbroek

“Ik bouw elke dag verder aan mijn droom: een kliniek waar 
dieren de best mogelijke zorg krijgen met een team dat het 
fijn vindt om daar te werken.”

Emilie Menke
paraveterinair, HoofDassistente

velserbroek 

“Ik heb een gruwelijke hekel aan vogelspinnen. Die hoop ik 
nooit tegen te komen op het spreekuur, ik vind ze doodeng.”

Melissa Kosters
paraveterinair 

velserbroek  

“Een keer een orang-oetan of gorilla verzorgen of opereren, 
dat is mijn wens! Ik vind apen heel erg gaaf en om ze eens 
van binnen te bekijken, zou zo cool zijn!”

Leonie Elferink
paraveterinair

velserbroek 

“Highlight? Lastig hoor, elk dier dat blij binnenkomt en 
samen met de eigenaar blij naar buiten gaat is een hoogte-
punt, toch?”

Din van Nieuwenhuijzen
Dierenarts

velserbroek 

“In ons vak ben je eigenlijk psycholoog, jurist, financieel 
adviseur én dierenarts, en dat het liefst in een consult van 
vijftien minuten.”

Jessie Heijerman
DierverZorger

 velserbroek

“Als ik een dier was? Een hond. Als je een goed baasje treft, 
heb je een heerlijk leven: lekker stukjes wandelen of spelen 
en eten, slapen of lekker gekroeld worden. Of een kat trou-
wens, en dan de hele dag bediend worden door je menselij-
ke slaafjes.”

Stefanie van Leeuwen
paraveterinair, HoofDassistente

ijMuiDen

Eigenaar van Leo, een paard (Tinker), én van andere dieren 
die een goed thuis zochten. “Lucy en Boss, mijn honden, 
komen uit het asiel, katten Mika en Guus van een eigenaar 
die niet meer voor ze kon zorgen. En Alvaro en Luzero, twee 
schapen, nam ik als lammetje mee tijdens een stage omdat 
hun moeder overleden was. Zodra ze van de fles af waren, 
zouden ze teruggaan naar de boer, maar dat is er nooit van 
gekomen.”

Marieke Rooijakkers
Dierenarts

ijMuiDen  

Heeft twee cavia’s, eentje daarvan nam ze over van een 
klant, omdat hij de operatie niet kon betalen. “Tijdens mijn 
weekenddienst heb ik de cavia naar huis meegenomen, 
omdat hij zo zielig alleen zat in de opname. En toen is hij 
nooit meer weggegaan.”

Maaike de Smit
paraveterinair

ijMuiDen

“Nooit meer vergeten? De chihuahua die rattengif had ge-
geten. Haar baasje vond het zielig als ik een injectie gaf om 
het diertje te laten braken. Door uit te leggen wat rattengif 
doet en wat zijn kansen waren, heb ik haar gelukkig over-
tuigd. Het hondje braakte een stuk of zeven korrels gif uit.”

Mandy Serrerens
paraveterinair

ijMuiDen

Regina Schut
paraveterinair

wisselenD

“Op welk dier ik het meeste lijk? Een kat, omdat ik weet wat 
ik wil en als ik ergens mijn zinnen op zet, ga ik er ook echt 
voor.”

     
Carmen van der Sluijs
paraveterinair in opleiDing

wisselenD

“Thuis heb ik een valkparkiet, cavia, konijn en een mi-
ni-shetlander. Die laatste laat ik trouwens nooit meer in 
huis, ze liet een flinke berg poep op het laminaat achter.”  

Sandra Spillekom
Dierenarts - wisselenD

“Ik benijd quokka’s (soort kleine kangoeroe), omdat ze  
op het mooiste eiland leven dat ik ken: Rottnest Island,  
Australië. Ze genieten de hele dag van het strand en zijn 
altijd vrolijk (google ze maar).”

Francisca van der Bij 
Dierenarts in opleiDing

wisselenD

Paulien Stoker 
Dierenarts

beverwijk

Nikki Timmer
Dierenarts

beverwijk

Saskia Barnhorn 
HoofDassistente 

beverwijk

Maaike de Bruin 
paraveterinair

beverwijk

Het beste paard 
van stal
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diermc

Beverwijk Velserbroek IJmuiden

Het Dier MeDiscH centruM bestaat 10 jaar
Reden voor een feestje en een blik achter de schermen:
• Trouwe klanten en de liefde voor hun dier  
• Ambassadeurs van het eerste uur  
• Een kijkje in de operatiezaal 
• Zo zag je de medewerkers nog niet eerder


