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Paul Theuns (tevens tandheelkunde) en Claire Schievink
Kampweg 50, 3769 DH Soesterberg
0346-352467
dierenklinieksoesterberg.nl
soesterbergdierenkliniek@gmail.com

Beste klanten,
Tandheelkunde
Zoals bij de meesten inmiddels wel bekend, vinden wij een gezond gebit bij uw huisdier heel
belangrijk. Een vies gebit zorgt voor ongemak en pijn en kan leiden tot problemen in de rest
van het lichaam.
Onze tandheelkundig dierenarts Paul Theuns volgt een specialistenopleiding in Amerika en
werkt inmiddels op vier locaties in Nederland, waar honden, katten, konijnen en
knaagdieren terecht kunnen voor tandheelkundige zorg op een specialistisch niveau.
Sinds kort is Paul, samen met paraveterinair Milou, één of meerdere dagen per week
werkzaam in het Veterinair Centrum Zeist (www.veterinaircentrumzeist.nl), de
tweedelijnspraktijk opgericht door orthopedisch dierenarts Monique Schwenke. Op
doorverwijzing kunt u hier terecht voor orthopedie en tandheelkunde.
Bent u benieuwd wat er allemaal mogelijk is op tandheelkundig gebied? Kijk dan op onze
website: www.dierentandheelkunde.nl Natuurlijk kunt u in Soesterberg ook nog steeds
terecht voor gebitsbehandelingen.
Nieuw gezicht!
Omdat Milou één of meerdere dagen per week met Paul op pad is om te assisteren bij
tandheelkundige ingrepen, hadden we in Soesterberg een nieuwe assistente nodig. Dit is
Greetje geworden. Voordat Greetje bij ons kwam, heeft zij langere tijd als dierverzorgster in
dierenpark Amersfoort gewerkt.
Emilie blijft onze vaste assistente op de dinsdagavond (kattenavond).
Laatste maand vaccinatie-actie
Gedurende heel 2016 hebben wij een actie gehouden op het gebied van het
gezondheidsconsult, vaccineren en de vaccicheck.
Tot en met december is het nog mogelijk om uw huisdier te laten vaccineren of een
titerbepaling te doen voor slechts 25 euro.
De tarieven van volgend jaar vindt u op onze website.

Vuurwerk...
De eerste knallen zijn al te horen, de hoogste tijd om te beginnen met ondersteunende
middelen tegen vuurwerkangst. Wij hebben een assortiment natuurlijke rustgevers, zoals
Phytonics Strezz, de Feliway- of Adaptil-verdampers en -halsbanden en de bach rescue spray.
Vraag hier gerust naar bij de assistente.
Ons kattenpension
Gaat u binnenkort op vakantie of heeft uw kat extreem veel last van vuurwerkangst?
Reserveer dan tijdig een plekje in ons pension en bezorg uw kat een rustige, knusse
jaarwisseling...
Wij hopen u en uw huisdier binnenkort weer te mogen ontvangen!
Claire Schievink
Paul Theuns
Milou Verhey
Emilie Mandersloot
Greetje van Zessen
Dierenkliniek Soesterberg, uw huisdier, onze zorg!

