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Persbericht 
Stockholm, juli 11, 2016 

Toetreding tot AniCura stap voorwaarts voor Nederlandse verwijskliniek 

de Tweede Lijn  

AniCura, een Europees leider in hoogwaardige gespecialiseerde veterinaire zorg voor gezelschapsdieren, 

verwerft verwijskliniek De Tweede Lijn in Wilhelminaoord, Drenthe. Voor de Tweede Lijn betekent de 

samenwerking toegang tot een uitgebreid netwerk van gespecialiseerde veterinaire zorgverleners en de 

steun van een grote, professionele partner. Voor AniCura betekent de overname een welkome uitbreiding 

van het aantal klinieken dat 24 uur per dag, 7 dagen in de week geavanceerde veterinaire zorg biedt voor 

eigenaren van gezelschapsdieren in Nederland en Duitsland.  

De Tweede Lijn werd opgericht door de huidige praktijkmanager, dierenarts-chirurg drs. Hans Nieuwendijk. 

De kliniek biedt gespecialiseerde veterinaire zorg voor doorverwezen patiënten, zowel op afspraak als in 

geval van nood. 

Drs. Nieuwendijk en zijn collega's bieden vooruitstrevende veterinaire zorg in orthopedie en weke delen 

chirurgie, evenals in oncologie, oogheelkunde, tandheelkunde en interne geneeskunde. Drs. Nieuwendijk 

heeft een bijzondere belangstelling voor de anesthesiologie en verzorgt als gerenommeerd docent dan ook 

cursussen voor zowel dierenartsen als paraveterinairen. De kliniek, met een oppervlakte van 500 m2, is 

onlangs uitgebreid en gerenoveerd en bestaat nu uit twee volledig uitgeruste operatiekamers met 

geavanceerde anesthesieapparatuur, uitgebreide mogelijkheden voor diagnostische beeldvorming 

(waaronder CT - Computed Tomography) en opnameruimtes voor honden en katten. 

─ Ik ben ervan overtuigd dat de ontwikkeling van de diergezondheidszorg die AniCura belichaamt een 

gigantische stap voorwaarts is voor de diergeneeskunde. Dit samenwerkingsverband biedt ons een beter 

perspectief, betere middelen voor verdere ontwikkeling en het voornaamste: meer mogelijkheden voor 

dierenartsen uit verschillende klinieken en landen om samen te werken en kennis te delen, aldus drs. 

Nieuwendijk. 

─ We zijn erg blij dat we de Tweede Lijn van harte welkom mogen heten in onze veterinaire familie. We 

kijken ernaar uit samen de toekomst van de diergezondheidszorg vorm te blijven geven en te ontwikkelen, 

zodat dieren, diereigenaren en veterinaire zorgprofessionals de beste zorg kunnen ontvangen en verlenen, 

aldus Peter Dahlberg, CEO AniCura.  

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Hans Nieuwendijk, praktijkmanager de Tweede Lijn, +31 521 383 659 

Peter Dahlberg, CEO AniCura, +46 730 505 050 
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Over AniCura  

AniCura is een familie van gerenommeerde dierenziekenhuizen en -klinieken die zich toegelegd hebben op 

hoogkwalitatieve diergeneeskundige zorg voor gezelschapsdieren. Voortgekomen uit het idee dat het delen 

van kennis en middelen kansen biedt voor betere diergeneeskundige zorg, is het bedrijf in 2011 ontstaan 

uit de eerste fusie van ziekenhuizen voor gezelschapsdieren in Scandinavië. Vandaag de dag is AniCura 

toonaangevend binnen de veterinaire zorg en een gewaardeerde partner voor huisdiereigenaren en 

verwijzende dierenartsen in Europa.  

Ons aanbod van hoogkwalitatieve medische diensten omvat alles van preventieve en basisziekenzorg tot 

en met geavanceerde diagnostiek, interne geneeskunde, intensieve zorg, chirurgie en orthopedie. AniCura 

biedt tevens revalidatie, fysiotherapie en voedingsadviezen, evenals geselecteerde diervoeders en 

verzorgingsproducten. 

AniCura biedt moderne, hoogkwalitatieve zorg voor huisdieren op 130 locaties in Europa. We ontzorgen 

cliënt en verwijzer door middel van uitstekende toegankelijkheid en patiëntveiligheid. Ieder jaar zorgen 

AniCura’s 2 500 gepassioneerde veterinaire professionals voor meer dan een miljoen huisdieren. AniCura is 

een betrouwbare opleidings- en verwijsinstantie. 

Voor informatie over hoe AniCura werkt aan het vormgeven van de veterinaire zorg van de toekomst 

bezoekt u onze website: www.anicuragroup.com  
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