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 NIEUWSBRIEF  

Op de hoogte van het laatste nieuws uit 
Dierenkliniek ‘t Ossehoofd!

De ontwikkelingen in de diergeneeskunde en in de organisatie van 
Dierenkliniek ‘t Ossehoofd gaan razendsnel, dus zoeken wij steeds meer 
manieren om onze cliënten op de hoogte te houden. 

Dat gebeurt al middels onze website, www.ossehoofd.nl, en ons 
wachtkamerscherm. Het is nu ook mogelijk om de Ossehoofd nieuwsbrief in 
uw mailbox te ontvangen,  zodat u dat thuis alle nieuwtjes nog eens rustig 
kunt doorlezen. Wij hopen u met deze nieuwsbrief deelgenoot te maken van 
interessante  ontwikkelingen, vertellen u wat wij allemaal meemaken in ‘t 
Ossehoofd, en geven u tips en adviezen. We stellen het ook op prijs als u uw 
ervaringen met Dierenkliniek ‘t Ossehoofd wilt delen. Heeft u leuke, 
grappige of ontroerende dingen meegemaakt in ‘t Ossehoofd, dan kunt u 
deze naar ons mailen: dierenkliniek@ossehoofd.nl
Veel leesplezier!
Wilt u de nieuwsbrief liever niet ontvangen? Klik dan hier.

Nieuwe dierenarts: Din van Nieuwenhuijzen

Per 1 februari is Din van Nieuwenhuijzen als dierenarts in dienst getreden 
bij Dierenkliniek ‘t Ossehoofd. Din stelt zich graag aan u voor:

Ik ben Din van Nieuwenhuijzen, geboren 29 september 1975 vlakbij 
Monrovia, de hoofdstad van Liberia.  Ik ben een gewone Hollandse jongen 
die overal-en-nergens vandaan komt. Thuis is waar mijn vriendin is, waar 
mijn hobby’s zijn en waar ik met vrienden kan genieten van een goede 
maaltijd en een lekker glas wijn.

Juli 2004 heb ik mijn dierenartsdiploma in ontvangst mogen nemen, 
waarna ik al snel aan het werk ben gegaan in een gemengde praktijk in 
Zoetermeer. Daar behandelde ik babyhagedissen van 10 gram, stieren van 
1500 kilo en alles wat er tussenin zat. Hoewel het heel leuk kan zijn om 
met veel verschillende dieren bezig te zijn, ben ik me steeds meer gaan 
bezighouden met de diergeneeskunde van gezelschapsdieren. Dit beviel zo 
goed dat ik me daar volledig voor ga inzetten bij “het Ossehoofd”.

Lees verder op www.ossehoofd.nl
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Ook in de winter: ontvlooien!

Veel mensen denken dat  hun dier alleen in de zomer beschermd hoeft te 
worden tegen vlooien. Niets is echter minder waar, in het najaar en de winter 
is vlooienbestrijding minstens net zo belangrijk. Wij raden u aan uw dier elke 
maand te ontvlooien, en eens in de 3 maanden te ontwormen. In het bijzonder 
als uw dier allergisch is voor vlooien moeten alle huisdieren maandelijks 
worden behandeld om aanbod van nieuwe vlooien tot nul te reduceren. 

Uw dier beschermen tegen wormen is zelfs nog belangrijker, daar uw dier 
goed ziek kan worden van een worminfectie, en in sommige gevallen dit kan 
overdragen op de mens!

Onze assistentes kunnen u alles vertellen over de verschillende 
bestrijdingsmiddelen, en zijn u graag van dienst bij het maken van uw keuze 
voor het juiste product. 

Nieuw op de website

Wist u dat er van een aantal producten ook informatie te vinden is op onze 
website? 

• Humane  medicatie met hun veterinaire toepassing
• Producten die geen Nederlandse bijsluiter hebben
• Aanvullende informatie van producten die zeer veel gebruikt worden
• Aanvullende informatie van producten die lang gebruikt moeten 

worden

Daarnaast is er op de website informatie te vinden over het gebruik van niet 
geregistreerde  medicijnen. 

Denkt u er over een kat 
in huis te nemen?

Wij zijn regelmatig op 
zoek naar een nieuw 
thuis voor vondelingen.

Bel 072-5744959 en 
vraag naar Nicole voor 
meer informatie.
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