Zorgen voor uw dier; ontzorgen van u, dat is wat we doen
Paul Kwakernaak is dierenarts en
eigenaar van drie dierenklinieken
op Voorne Putten: twee grote
dierenklinieken Hellevoetsluis,
Spijkenisse en een wat kleinere
kliniek in Rockanje. U kunt hier
terecht voor uw hond, kat en ook
andere kleine huisdieren zoals
fretten, cavias en konijnen.
“Het vak dierenarts is mij met de
paplepel ingegoten”, vertelt Paul.
“Op mijn vierde zat ik al op het bureau van mijn vader mee te kijken
als hij een kat aan het steriliseren
was in zijn praktijk in Dokkum, Friesland. Inmiddels kijken mijn eigen
kinderen met mij mee hoewel ze
operaties nog wel een beetje eng
vinden.” Na zijn studie in Gent heeft
Paul bij verschillende praktijken gewerkt totdat hij Hellevoetsluis terechtkwam. “Mijn werk is wel veranderd. Doordat we meerdere
vestigingen hebben ben ik nu vaak
meer een manager dan dierenarts,
maar ook daar haal ik veel voldoening uit. Het voelt goed als alles
soepel loopt.”
Onderzoek in eigen huis
“We willen alles in huis hebben om
optimale dierengeneeskunde te
kunnen toepassen in ons Dier Medisch Centrum. Onze para veterinaire assistentes kunnen microscopisch onderzoek veelal zelf
verrichten waardoor we weinig

terecht. Door te clusteren kunnen
we ook in het weekend goede zorg
en bereikbaarheid bieden terwijl
daar niet de spoedtarieven voor
hoeven te gelden.”
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hoeven uit te sturen. Aan de hand
van zo’n onderzoek kunnen we snel
bepalen welke medicatie er gebruikt moet worden. We hebben
een eigen apotheek. De antibioticaproblematiek, het gevaar dat een
patiënt resistent wordt voor antibiotica, geldt ook in de diergeneeskunde. Je kunt vaak een klacht wel
genezen met antibiotica maar dat
kan soms ook prima met een ander
geneesmiddel”, zegt Paul. Het Dier
Medisch Centrum kan in alle klinieken, indien nodig, röntgenfoto’s
maken en bloedonderzoek doen.
Echo’s worden in Hellevoetsluis en
Spijkenisse gemaakt.
Ook voor de moeilijke
momenten
Alle locaties hebben een afscheidskamer waar eigenaren de mogelijkheid hebben in alle rust afscheid te
nemen van hun huisdier nadat zij
deze is ingeslapen. “Wij geven mensen graag de tijd om dit in alle rust
te doen.” Uiteraard komen de dierenartsen desgewenst ook aan huis,
en dat is eigenlijk het allermooist
omdat de hond of kat dan in zijn
mandje kan inslapen. Maar dat is
natuurlijk heel persoonlijk niet iedereen wil dat.
Cat-friendly
Katten en honden mogen samen
met hun baasjes in een aparte

wachtruimte op hun beurt wachten
in de vestiging in Hellevoetsluis.
Katten hebben vaak stress bij de
dierenarts en door te vermijden dat
ze dan ook nog eens oog in oog
komen te staan met een hond
wordt de stress vermindert. In Spijkenisse werkt het Dier Medisch
Centrum volledig cat-friendly’.”
Daarom heeft deze vestiging een
echte kattenkliniek met aparte ingang en balie. De andere ingang is
zowel voor honden als katten maar
wel met een gescheiden wachtruimte. Beide afdelingen hebben
spreekkamers voor de assistenten
en de dierenartsen. Een deel van de
voorzieningen, zoals de echo -en
röntgenruimte en het laboratorium
wordt gedeeld.
Van fysiotherapie tot trimmen
Niet alleen de dierenartsen maar
ook de assistentes van het Dier Medisch Centrum beschikken over
allerlei specialismen. Om de overvolle agenda’s van de dierenartsen
te ontlasten worden de para veterinairen opgeleid om bepaalde taken over te nemen. Zo is een van
hen opgeleid tot kattengedragstherapeut, een ander is trimster en
weer een ander fysiotherapeut.
Fysiotherapie
De hydrotherapiebak, een loopband
in het water, die de fysiotherapeute

gebruikt, is uniek in de regio. “Honden met pijnlijke gewrichten meestal veroorzaakt door artrose of knieoperaties hebben hier baat bij”,
vertelt Paul. “Het is belangrijk te
blijven lopen, maar als het pijn doet
dan doen ze dat vaak niet. Als de
hond niet loopt dan gaan de spieren
achteruit. Met training in deze bak
zie je ze vooruit gaan.” En er zijn
nog tal van andere mogelijkheden
bij de fysiotherapeute. Alleen de
vestiging in Hellevoetsluis heeft
overigens een hydrotherapiebak.
Laparoscopie
De laproscopie is een verbeterde
methode voor sterilisatie die het
Dier Medisch Centrum aanbiedt,
waar weliswaar een hoger kostenplaatje aan zit, maar wel veel voordelen zoals snellere wondgenezing
en minder kans op infecties. Wil
iemand liever om een sterilisatie op
de ‘oude’ wijze laten doen dan kan
dat ook.
Ook voor spoed 24/7
“Alles wat nodig is voor goede zorg
dat hebben we en mochten we het
niet kunnen leveren dan verwijzen
wij door naar andere centra. Wij zijn
altijd bereikbaar; 24 uur per dag 7
dagen in de week. De minder
spoedeisende gevallen kunnen ook
op onze zaterdag en zondagspreekuren tussen 10.00 uur en 13.00 uur

Zorgmap voor je huisdier
“Wij willen een betere informatievoorziening voor onze klanten.
Daarom geven wij tegenwoordig
een zorgmap mee.” Het is soms lastig, zeker tijdens emotionele momenten, alles goed te onthouden.
Of na verloop van tijd vergeet u
misschien dat er nog een afspraak
zou moeten worden gemaakt.
In de zorgmap vindt u informatie
over het traject dat doorlopen zal
moeten voor de behandeling van
uw huisdier. Zo kunt u altijd lezen
waarom, wanneer en op welke wijze de behandelingen zullen plaatsvinden. Daarnaast wordt u altijd
telefonisch of per e-mail benaderd
voor vervolgafspraken. “Dat is het
ultieme zorgen voor uw dier en
ontzorgen van u.”

