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Persbericht 
Stockholm, juli 14, 2016 

Toonaangevende specialistische veterinaire zorgverlener Dierenziekenhuis 

Drechtstreek treedt toe tot AniCura 

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

verwerft Dierenziekenhuis Drechtstreek. De samenwerking is het resultaat van een gedeelde visie en het 

verlangen de veterinaire zorg van de toekomst te ontwikkelen. De overname versterkt de positie van AniCura 

binnen de gespecialiseerde tweedelijns en  eerstelijns zorg in de Drechtstreek. Daarnaast biedt het 

Dierenziekenhuis Drechtstreek een solide partner en een Europees netwerk om kennis te delen. 

Dierenziekenhuis Drechtstreek, waarvan Diergeneeskundig Verwijscentrum Dordrecht een onderdeel is, werd 

opgericht in 1940 en is sinds 2000 onder meer eigendom van drs. Marcel Reijers. In de afgelopen 16 jaar is 

Dierenziekenhuis Drechtstreek uitgegroeid van een plaatselijke eerstelijns praktijk tot een regionale praktijk 

met nationale verwijsdiensten. Op dit moment bestaat het team uit 70 veterinaire professionals die kwalitatief 

hoogstaande diergeneeskundige zorg bieden aan 22000 patiënten per jaar in een van de grootste verwijscentra 

in Nederland - Diergeneeskundig Verwijscentrum Dordrecht - en zes eerstelijns klinieken. 

Met zes dierenarts-specialisten (‘Diplomates’), twee dierenarts-specialisten in opleiding en een groot aantal 

doctorandi in de diergeneeskunde, biedt Diergeneeskundig Verwijscentrum Dordrecht een grote variëteit aan 

specialismen, zoals chirurgie (inclusief neurochirurgie en orthopedie), interne geneeskunde, dermatologie, 

oogheelkunde, diagnostische beeldvorming, tandheelkunde en spoedgevallen- en intensieve zorg. Het 

verwijscentrum neemt 24 uur per dag, 7 dagen in de week doorverwezen patiënten vanuit een groot deel van 

Nederland op en is gelegen in een kliniek (1000 m2) met drie operatiekamers, een grote intensive care afdeling 

en verpleegafdelingen. Daarnaast beschikt het over een aangrenzend centrum voor diagnostische 

beeldvorming voorzien van zowel CT (Computed Tomography) als MRI (Magnetic Resonance Imaging). 

─ Diergeneeskundig Verwijscentrum Dordrecht is één van de snelst groeiende specialistische veterinaire 

zorgverleners in Nederland. Dit biedt grote mogelijkheden voor het vormgeven van de toekomst van de 

diergeneeskunde, maar creëert ook de behoefte aan een professionele en sterke partner. Als onderdeel van 

AniCura kunnen we onze medewerkers voorzien van uitgebreide mogelijkheden om te netwerken en zo kennis 

te vergaren en te delen. Daarnaast genieten we de typische voordelen die het deel uitmaken van een grotere 

organisatie met zich meebrengt. Om vooruitgang te boeken, dien je samen te werken en AniCura is het 

antwoord, aldus Marcel Reijers, praktijkmanager Diergeneeskundig Verwijscentrum Dordrecht. 

─ We zijn zeer verheugd Diergeneeskundig Verwijscentrum Dordrecht te mogen verwelkomen in onze familie 

van Europese gespecialiseerde veterinaire zorgverleners. Ik ben ervan overtuigd dat deze samenwerking 

mogelijkheden creëert voor het verder ontwikkelen van hoogwaardige zorg voor gezelschapsdieren. Op die 

manier beantwoorden we de vraag van diereigenaren naar een professionele veterinaire partner en ambitieuze 

en gedreven professionals die hun vaardigheden willen vergroten en zich willen blijven inzetten voor 

vooruitstrevende veterinaire zorg, aldus Peter Dahlberg, CEO AniCura. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Drs. Marcel Reijers, praktijkmanager Dierenziekenhuis Drechtstreek, +31 6 218 42 690 

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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