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NIEUWSBRIEF
Nieuwe dierenarts: Michiel Nijssen
Per november is dierenarts Michiel Nijssen in dienst getreden bij Dierenkliniek ‘t
Ossehoofd. Michiel stelt zich graag aan u voor:
Mijn naam is Michiel Nijssen en ik ben recentelijk afgestudeerd aan de faculteit der
Diergeneeskunde in Utrecht. Gelukkig vond ik snel na mijn afstuderen een baan bij
Dierenkliniek ’t Ossehoofd waar ik me al prima thuis begin te voelen.
Van oorsprong kom ik uit het prachtige dorp Assendelft wat ook in Noord-Holland
ligt. Mijn jeugd heb ik daar met veel plezier doorgebracht en ik heb menig uurtje op
de boerderij van mijn buurman gespendeerd. De middelbare school heb ik doorlopen
in Zaandam.
Tijdens mijn studie in Utrecht heb ik onder andere een symposium georganiseerd die
geheel in het teken stond van de geneeskunde van de kat. De kat ‘een geheel
eigenzinnig beest’ en zo anders dan bijvoorbeeld de hond. Dat maakt dit werk ook zo
enorm leuk, de diversiteit van soorten met hun eigen specifieke karakteristieken.
U kunt het volledige artikel vinden op www.ossehoofd.nl , bij “Het Team”.
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Aboistop en Masterplus:
ongewenst gedrag afleren bij uw hond

- Aboistop en
Masterplus

Dierenkliniek ‘t Ossehoofd heeft nu twee hulpmiddelen beschikbaar om ongewenst
gedrag af te leren bij uw hond: de Aboistop anti-blafband en de Masterplus band.

- Afscheid dierenarts
R.J. Corbee

De Aboistop anti-blafband is een uiterst doeltreffend en bovenal diervriendelijk
apparaat om uw hond ongewenst blaffen af te leren. Met behulp van een citronella
spray welke vrijkomt uit de op het blaffen reagerende Aboistop halsband, wordt uw
hond op een uiterst effectieve en diervriendelijke manier gecorrigeerd waardoor in
meer dan 80% van de gevallen het blaffen sterk verminderd of verdwijnt.

- Carprodyl en Rimadyl

Dierenkliniek ‘t Ossehoofd

Er bestaat ook een versie die op afstand is te gebruiken en daardoor geschikt is om
ander gedrag af te leren. Deze Masterplus band werkt ook door middel van een
citronella spray, en bied dus een pijnloze manier om diverse vormen van ongewenst
gedrag af te leren bij uw hond.
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De Masterplus en Aboistop zijn vrij kostbaar in aanschaf, daarom bied Dierenkliniek
’t Ossehoofd haar cliënten de mogelijkheid de Aboistop anti-blafband of de
Masterplus band maximaal twee weken lang tegen beperkte kosten uit te proberen.
U kunt bij een van onze dierenartsen aangeven dat u de Masterplus of Aboistop wilt
uitproberen, of stuur een e-mail naar dierenkliniek@ossehoofd.nl
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Dierenarts Corbee begint praktijk in Houten
Na twee jaar werkzaam te zijn geweest in Dierenkliniek ‘t Ossehoofd gaat dierenarts Ronald Jan Corbee
ons team verlaten. Hier volgt zijn stukje:
Op 30 november 2004 kwam ik in dienst bij Dierenkliniek ’t Ossehoofd. Ik had toen
een half jaar ervaring als waarnemer. In de 2 jaar die ik bij ’t Ossehoofd heb
gewerkt heb ik veel bijgeleerd van dierenarts van Os en zijn team.
De gezelligheid in het team zal mij zeker bijblijven.
Inmiddels ben ik druk bezig met het opstarten van mijn eigen praktijk in de gemeente
waar ik sinds 2002 woon, Houten. Dat is voor mij een droom die in vervulling gaat
en er breken voor mij spannende tijden aan.
Met de steun van mijn partner moet het zeker gaan lukken.
Ik wil u bedanken voor het toevertrouwen van uw huisdier, aan mij als dierenarts,
de afgelopen 2 jaar. Ik zal het samenwerken met mijn collega’s en de contacten
met de cliënten uit Heerhugowaard zeker gaan missen.
Met vriendelijke groet,
en wie weet tot ziens,
Drs. Ronald Jan Corbee (dierenarts)

Carprodyl: een voordelig alternatief voor Rimadyl
Sinds kort hebben we een voordelig alternatief
voor het medicijn Rimadyl in ons assortiment,
Carprodyl genaamd. Carprodyl bevat dezelfde
werkzame bestanddelen als Rimadyl (locomedicijn) Ter vergelijking:
Rimadyl 100 tabletten 50 mg
Carprodyl 100 tabletten 50 mg

€ 69,54
€ 47,16

Vraag er naar bij de balie!

Het team van dierenkliniek ‘t Ossehoofd wenst u hele fijne feestdagen!
Wilt u de nieuwsbrief liever niet ontvangen? Klik dan hier en stuur ons een e-mail.
Dierenkliniek ‘t Ossehoofd
Berckheidelaan 8
1701 VG Heerhugowaard
Tel. 072-5744959
Fax: 072– 5726455
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