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Persbericht  

Stockholm, 24 maart 2017 

Dierenziekenhuis Tilburg gaat deel uitmaken van AniCura 

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

gezelschapsdieren, neemt Dierenziekenhuis Tilburg over. Dierenziekenhuis Tilburg staat in Nederland 

bekend om zijn geavanceerde veterinaire zorg en zijn lange historie. 

Dierenziekenhuis Tilburg werd in 1957 opgericht en was een van de eerste dierenklinieken voor 

gezelschapsdieren in Nederland. In 1988 volgde Wilco Rasenberg zijn vader op als eigenaar van de kliniek 

en sindsdien is Dierenziekenhuis Tilburg uitgegroeid tot een bekende aanbieder van tweedelijns veterinaire 

zorg in de regio. Tegenwoordig wordt ongeveer de helft van de cliënten van de kliniek doorverwezen door 

andere dierenartsen.  

– Ik heb besloten om me aan te sluiten bij AniCura omdat we daarmee een langetermijnpartner krijgen die 

onze ontwikkeling op het gebied van zowel diergeneeskunde als klantenservice kan ondersteunen. Met 

AniCura krijgen we toegang tot een Europees netwerk van veterinaire expertise en specialisten, een breder 

onderwijsaanbod en een uniek kwaliteitsprogramma dat ons zal helpen om ons veterinaire zorgaanbod voor 

huisdieren verder te verbeteren, vertelt Wilco Rasenberg, bedrijfsleider en voormalig eigenaar van 

Dierenziekenhuis Tilburg. 

Dierenziekenhuis Tilburg heeft 10 werknemers en heeft zich gespecialiseerd in orthopedie, neurochirurgie, 

traumatologie, chirurgische behandeling van zacht weefsel en medische beeldvorming. Sinds 2013 is 

Dierenziekenhuis Tilburg gevestigd in een modern pand in Berkel-Enschot. Het heeft de beschikking over 

geavanceerde apparatuur op de gebieden computertomografie (CT-scanner), echografie en radiologie.  

–Wij zijn blij Dierenziekenhuis Tilburg te verwelkomen bij AniCura en ons netwerk van gespecialiseerde 

veterinaire zorg naar Zuid-Nederland uit te breiden. Wij kijken ernaar uit om gezamenlijk de toekomst van 

de veterinaire zorg vorm te geven, aldus Peter Dahlberg, CEO van AniCura. 

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: 

Wilco Rasenberg, bedrijfsleider van Dierenziekenhuis Tilburg, + 31 135 400 215 

Peter Dahlberg, CEO van 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 aan, evenals geselecteerde diervoeders en 

verzorgingsproducten. 

 

AniCura biedt moderne, hoogkwalitatieve zorg voor huisdieren op 150 locaties. 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 anderhalf 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 

 

 


