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Persbericht 

Stockholm, 3 april, 2017 

AniCura neemt Sterkliniek Dierenartsen over om meer veterinaire zorg te 

bieden in Nederland 

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

gezelschapsdieren, neemt Sterkliniek Dierenartsen BV over, een landelijke organisatie van 82 dierenklinieken. 

Sterkliniek Dierenartsen BV staat als ISO-gecertificeerde landelijke diergeneeskundige organisatie bekend om 

de kwaliteitsgerichtheid. Deze acquisitie versterkt de positie van AniCura als toonaangevende aanbieder van 

veterinaire  zorg in Nederland. 

AniCura is opgericht in 2011 als de eerste fusie van dierenziekenhuizen in Zweden. In de daaropvolgende jaren 

is het bedrijf snel uitgegroeid tot de huidige 150 dierenziekenhuizen en -klinieken in heel Europa. AniCura 

betrad in 2015 de Nederlandse markt met de overname van een aantal zeer gespecialiseerde verwijsklinieken. 

AniCura breidt zijn sterke positie in Nederland steeds verder uit dankzij het continu toevoegen van nieuwe 

klinieken. De overname van Sterkliniek Dierenartsen BV is hier het meest recente voorbeeld van.  

– Met meer dan vier miljoen huisdieren en een toenemende vraag naar hoogkwalitatieve veterinaire zorg is 

Nederland een aantrekkelijke markt voor ons. Via de overname van de landelijke speler Sterkliniek Dierenartsen 

BV versterken we ons zorgaanbod aanzienlijk binnen zowel de gespecialiseerde als de primaire segmenten van 

de Nederlandse diergeneeskundige markt, vertelt Peter Dahlberg, CEO van AniCura, en hij vervolgt: 

– Het decentrale bedrijfsmodel van AniCura, onze sterke cultuur en waarden, en onze voortdurende 

investeringen in medische ontwikkelingen, onderzoek en opleidingen, zijn belangrijke redenen waarom 

veterinaire klinieken zich willen aansluiten bij AniCura. 

Sterkliniek Dierenartsen BV werd in 2005 opgericht als samenwerking tussen zeven onafhankelijke klinieken 

met als gezamenlijke visie het professionaliseren van de veterinaire zorg in Nederland. Tegenwoordig omvat 

Sterkliniek Dierenartsen 82 klinieken en werken er meer dan 300 dierenartsen in het hele land. Sterkliniek 

Dierenartsen is uniek in Europa met zijn ISO-gecertificeerde veterinaire organisatie, gemeenschappelijke 

processen inzake medische zorg, ontwikkeling, opleiding en klantgerichtheid. Elk jaar vindt er een 

kwaliteitscontrole (ISO-audit) plaats van de centrale organisatie en alle klinieken worden regelmatig 

geïnspecteerd door Lloyd’s Register Quality Assurance.  

– Sterkliniek Dierenartsen BV en AniCura hebben dezelfde kernwaarden en bij beide staat hoogkwalitatieve 

zorg centraal. Samen beschikken we over unieke kennis en de middelen om de diergeneeskundige zorg in 

Nederland naar een nieuw niveau te brengen. Voor onze deelnemers betekent het deel uitmaken van AniCura 

meer mogelijkheden om best practices te delen, opleidingsinitiatieven te ontwikkelen en te garanderen dat 

huisdiereigenaren naar Sterklinieken blijven komen vanwege de hoge kwaliteit, aldus Bob Carrière, 

bestuursvoorzitter van Sterkliniek Dierenartsen BV. 
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Sterkliniek Dierenartsen geniet een sterke reputatie onder eigenaren van huisdieren in Nederland en zal onder 

zijn eigen naam blijven werken. De Sterkliniek groep omvat het moederbedrijf en klinieken, hetzij in volledig 

eigendom hetzij werkend op franchisebasis. De directie van Sterkliniek Dierenartsen blijft ongewijzigd.  

Neem voor verdere informatie a.u.b. contact op met  

Bob Carrière, bestuursvoorzitter van Sterkliniek Dierenartsen, + 31 654 362 835  

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

 

 

 

 
 
 

 

 

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 

 

 


