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Persbericht 
Stockholm, 8 juni 2016 

AniCura creëert een sterk platform voor geavanceerde diergeneeskundige zorg in Europa 

AniCura, de Zweedse aanbieder van dierenzorg, maakt vandaag zijn verdere expansie binnen Europa bekend. De 

dierenziekenhuizen en klinieken van AniCura zijn nu te vinden in Zweden, Noorwegen, Denemarken, Duitsland, 

Oostenrijk, Zwitserland en Nederland, waar de 2.500 professionals van AniCura elk jaar voor meer dan een miljoen 

huisdieren zorgen. 

AniCura is een familie van zorgvuldig geselecteerde dierenziekenhuizen en klinieken die hoogkwalitatieve en 

gespecialiseerde diergeneeskundige zorg voor gezelschapsdieren bieden. Ons aanbod van medische diensten 

omvat alles van preventieve- en basisziekenzorg tot en met geavanceerde diagnostiek (waaronder CT en MRI), 

interne geneeskunde, intensieve zorg, chirurgie en orthopedie. AniCura biedt tevens revalidatie, fysiotherapie en 

voedingsadviezen. Door het hoge kennisniveau van AniCura is circa een derde van onze patiënten door externe 

dierenziekenhuizen en klinieken naar ons doorverwezen.  

─ We zijn verheugd dat zoveel gerenommeerde dierenziekenhuizen en klinieken zich bij AniCura willen aansluiten 

en dat zij onze visie delen om de diergeneeskundige zorg van de toekomst vorm te geven. Samen hebben wij een 

positieve invloed op de kwaliteit van zorg in de landen waar wij werkzaam zijn. Redenen voor klinieken om zich 

bij AniCura aan te sluiten zijn onder andere onze differentiatie binnen de branche, onze unieke werkwijze, de 

sterke bedrijfscultuur, evenals onze gepassioneerde medewerkers, aldus Peter Dahlberg, CEO en president van 

AniCura. 

Met 800 dierenartsen, onder wie een groot aantal specialisten, biedt AniCura een fantastische omgeving voor het 

uitwisselen van kennis en ervaring, en voor kwaliteitsontwikkeling. AniCura heeft een eigen programma 

ontwikkeld voor systematische kwaliteitsverbetering, ‘QualiCura’, en het onderzoeksfonds van AniCura steunt elk 

jaar meerdere onderzoeksprojecten binnen de diergeneeskunde.  

Sinds 2011 heeft AniCura meer dan 500 nieuwe medewerkers aangenomen en meer dan €50 miljoen geïnvesteerd 

in opleidingen, moderne apparatuur en het verbeteren van faciliteiten. AniCura herinvesteert alle winst in de 

verdere ontwikkeling van het bedrijf en zodoende in hoogkwalitatieve diergeneeskundige zorg. Geen van de 

eigenaren ontvangt dividend. 

─ Hoewel wij sinds de start in 2011 een fantastische ontwikkeling hebben gekend, staan we pas aan het begin van 

onze reis. Onze klant- en medewerkerstevredenheid is van zeer hoog niveau en er is een groeiend aantal 

vooraanstaande dierenziekenhuizen en medewerkers dat zich bij ons aansluit. We voelen ons dus gesterkt in onze 

overtuiging dat wij een solide basis hebben gelegd voor de toekomst en zien een groot potentieel voor verdere 

ontwikkeling en expansie, aldus Peter Dahlberg.  

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Peter Dahlberg, CEO en president 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, 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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