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Persbericht 
Stockholm, 22 februari, 2017 

De Kliniek voor Gezelschapsdieren Eersel sluit zich aan bij AniCura 

AniCura, een van Europa’s toonaangevende aanbieders van hoogkwalitatieve veterinaire zorg voor 

gezelschapsdieren, verwerft de Kliniek voor Gezelschapsdieren Eersel. De samenwerking houdt in dat de kliniek 

zijn kernterreinen kan ontwikkelen en zijn competentienetwerk kan vergroten.  

De Kliniek voor Gezelschapsdieren werd door dierenarts Maarten Kappen in 1995 geopend in Eersel, op een 

kilometer of vijf van de Belgische grens. Hij is tegenwoordig bedrijfsleider en samen met dierenarts Hanneke 

van Meeuwen eigenaar. De kliniek richt zich sterk op honden en heeft in totaal 18 werknemers, waarvan 6 

dierenartsen. Jaarlijks wordt de kliniek bezocht door ca. 12 000 patiënten. 

De kliniek heeft zich ontwikkeld in orthopedie, chirurgie, röntgenologie, cardiologie, echografie en 

kunstmatige inseminatie. Drs. Kappen heeft door zijn competentie op het gebied van artroscopie en 

kunstheupen alsook van inseminatie een zeer goede naam in kringen van hondenfokkers. Gekoppeld aan de 

kliniek runt hij ook Cryolab, waar sperma kan worden ingevroren. De kernterreinen van drs. Van Meeuwen 

zijn cardiologie en echografie. Zij maakt sinds 2003 officiële echocardiografieën, waarmee onder meer 

aangeboren hartafwijkingen kunnen worden ontdekt. Naast deze competenties is de Kliniek voor 

Gezelschapsdieren Eersel een van de slechts twee klinieken in Nederland die BAER-testen mogen doen, studies 

naar doofheid bij honden en katten. 

Patiënten die zijn doorverwezen, komen uit de hele provincie Noord-Brabant én uit de rest van het land, België 

en Duitsland. De kliniek heeft een omvang van ca. 300 m², is in fasen gerenoveerd en is modern uitgerust met 

onder meer een eigen laboratorium, waar patiënten progesterontesten met Immulite wordt aangeboden.  

– Wij zijn een kliniek die altijd heeft geprobeerd voorop te lopen als het gaat om kwaliteit en innovatie en wij 

hebben een groot aantal langdurige relaties met klanten. Het is belangrijk om daar zorgvuldig mee om te gaan. 

AniCura voelt als een pionier op deze kernterreinen en daarmee voor ons als de juiste partner nu we de 

volgende stap naar de toekomst willen zetten, aldus drs. Maarten Kappen, bedrijfsleider van de Kliniek voor 

Gezelschapsdieren Eersel. 

– Het doet ons deugd om de Kliniek voor Gezelschapsdieren Eersel bij AniCura te kunnen verwelkomen. Hun 

focus op ontwikkeling en wat het beste is voor de klant staat centraal in onze activiteiten en komt 

dierenbezitters en patiënten ten goede, lokaal én internationaal, aldus Peter Dahlberg, CEO AniCura. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Drs. Maarten Kappen, bedrijfsleider Kliniek voor Gezelschapsdieren Eersel, +31 497 518 000 

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 150 locaties in Europa. We ontzorgen cliënt 

en verwijzer door middel van uitstekende toegankelijkheid en patiëntveiligheid. Ieder jaar zorgen AniCura’s 

3 000 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  

 

 

http://www.anicuragroup.com/

