
 

Zo bezoekt u Delta Dierenartsen in tijden 

van het Coronavirus 
 

Bij ons staan de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van onze 

patiënten, medewerkers, klanten en de omgeving altijd op nummer één 

tijdens deze Corona-crisis. Ondanks de uitbraak van het Coronavirus 

proberen wij alle diergeneeskundige zorg zoveel mogelijk te blijven 

verlenen. Wel nemen we extra maatregelen met betrekking tot het 

Coronavirus. 

De verspreiding van het virus gaan we maar op één manier tegen - door 

samen te werken. Hier heeft iedereen een rol in. Als dierenartsen hebben 

we een cruciale rol om de volksgezondheid te beschermen via 

diergeneeskunde. We hebben verschillende maatregelen genomen om 

ervoor te zorgen dat we de beste zorg aan dieren kunnen blijven geven, 

terwijl onze medewerkers veilig kunnen werken. 

De Corona-pandemie is voor iedereen heel vervelend. We doen ons 

uiterste best om u en uw dier zo goed mogelijk te helpen. Zoals altijd. U 

kunt dus gewoon een afspraak bij ons maken. Dit kan ook online. 

https://deltadierenartsen.nl/direct-online-afspraak-maken-delta-dierenartsen/


  
 

 

Wat doet Delta  Dierenartsen om 

de verspreiding van het 

Coronavirus tegen te gaan? 

We hebben verschillende maatregelen getroffen om onze medewerkers 

veilig te laten werken. Zo kunnen dieren de noodzakelijke zorg krijgen waar 

ze recht op hebben. Denk hierbij aan: 

• Medewerkers met griep en/of verkoudheidsverschijnselen blijven 

thuis. 

• Waar mogelijk helpen we u telefonisch of per mail. 

• Zoals altijd houden we ons aan zeer strenge hygiënische richtlijnen. 

De kliniek wordt goed schoongemaakt en gedesinfecteerd. 

• Betalingen gaan zoveel mogelijk contactloos 

• We vragen uw medewerking voor de punten hierboven. 

• De praktijk in Biddinghuizen blijft tot nader order gesloten. Tot die 

tijd bent u van maandag t/m vrijdag van harte welkom in ons nieuwe 

pand aan de Dieze 6B in Dronten. 

Wat we van u vragen: 

• Per dier mag er maximaal één begeleider mee, overige 

familieleden vragen we om buiten te wachten. 

• De begeleidende eigenaar moet vrij zijn van klachten zoals 

hoesten, keelpijn, neusverkoudheid of koorts. 



• Heeft u klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of 

koorts? Laat dan iemand anders met uw dier langskomen of bel de 

afspraak af. Wij rekenen hier geen kosten voor. 

• Komt u voer of medicatie halen? Bel dan vooraf, dan zetten we het 

klaar. 

• Omdat we willen voorkomen dat er veel mensen tegelijk in de kliniek 

zijn, zullen we u bij het maken van uw afspraak informeren over de 

richtlijnen van het wachten. 

Het kan zijn dat we u vragen om buiten of in de auto te wachten, tot 

we u bellen voor uw afspraak. 

• Beperk het contact met ons team tot wat noodzakelijk is. 

• Volg de richtlijnen van het RIVM:  

o geef geen hand 

o nies in de elleboog 

o blijf minimaal op 1,5 meter afstand van elkaar 

• U kunt in principe alleen pinnen. De bon krijgt u per e-mail en 

printen we niet. 

• Wij werken alleen op afspraak. 

• Wij doen in ieder geval tot 1 juni geen huisbezoeken 

Wat moet ik doen als ik voer of medicijnen moet 

kopen? 

  

U kunt nog steeds bij ons terecht voor voer, medicijnen en supplementen. 

Wel raden we aan om van tevoren even te bellen, dan leggen we uw 

bestelling klaar en kunt u zo snel mogelijk weer met uw bestelling naar 

huis. 

 

Wat moet ik doen als ik naar de dierenarts ga? 

  

We werken op afspraak, dus bel of maak online uw afspraak. Overige tips 

https://deltadierenartsen.nl/direct-online-afspraak-maken-delta-dierenartsen/


en richtlijnen vindt u hierboven. 

 

Kan ik met mijn huisdier naar de dierenarts gaan 

als ik besmet ben met het Coronavirus COVID-

19? 

  

Als u besmet bent met COVID-19, of als er vermoed wordt dat u besmet 

bent, kom dan niet zelf naar de dierenarts, maar laat iemand anders die 

niet besmet is of in quarantaine is uw dier langsbrengen. Neem ook vooraf 

contact met ons op, zodat we met u mee kunnen denken en goed op de 

hoogte zijn van de situatie. Zo kan ons team de nodige 

voorzorgsmaatregelen nemen en uw dier veilig behandelen. 

  

Wat moet ik doen als ik voer of medicijnen moet 

kopen? 

  

U kunt nog steeds bij ons terecht voor voer, medicijnen en supplementen. 

Wel raden we aan om van tevoren even te bellen, dan leggen we uw 

bestelling klaar en kunt u zo snel mogelijk weer met uw bestelling naar 

huis. 

 

De bescherming van mijn dier loopt af. Kan ik 

mijn huisdier nu laten vaccineren? 

 

Ja, een goede bescherming van uw huisdier tegen ziektekiemen zoals 

virussen is zeer belangrijk. De vaccinatie uitstellen kan gevaarlijk zijn. Wij 

raden aan om uw huisdier daarom goed te blijven beschermen. Titeren is 

naast vaccineren ook een optie om te weten of uw dier beschermd  is. 

 



 

Gaat de sterilisatie- en castratie actie nog wel 

door ? 

 

Ja, de actie loopt door t/m eind april. Tijdig steriliseren en castreren is juist 

nu van belang! Zwerfkatten zijn ook nog steeds een groot probleem in 

Dronten en Biddinghuizen. Een "Corona babyboom" onder de katten op 

straat is niet iets wat we dit jaar zouden moeten willen met zijn allen. Met 

de actie steunt u tegelijkertijd de Kattenopvang in Swifterbant..  

 

Ik heb een speciale vraag of bijzondere situatie in 

verband met de Coronacrisis, kunt u mij helpen ? 

 

Als u een speciale vraag of situatie heeft, of u heeft diergeneeskundige 

hulp, advies of andere ondersteuning nodig: Bel of mail ons gerust. Wij zijn 

er om u en uw huisdier te helpen, ook in deze onzekere tijden. We zullen 

samen in uw persoonlijke situatie bekijken wat wij voor u en uw huisdier 

kunnen betekenen. 

Bedankt voor uw medewerking 

Nogmaals, wij zijn er voor u en uw huisdier. Alvast bedankt voor uw geduld 

en medewerking. Samen slaan we ons zo goed mogelijk door deze crisis 

heen, waarbij het welzijn van mens en dier voorop staat. 

Bedankt aan iedereen die ons een hart onder de riem heeft gestoken. Een 

compliment of een bedankje aan de teams die voor uw dieren zorgen 

raken ons dieper dan u misschien denkt. 

 

Delta Dierenartsen 

  

 

https://deltadierenartsen.nl/sterilisatie-castratie-actie/

