
Patiëntenzorg en Kennisdeling

D I E R E N K L I N I E K



In EduVet Dierenkliniek richten wij ons primair op 
patiëntenzorg voor honden en katten. Eigenaren van 
huisdieren komen vanuit het hele land naar Veenendaal 
voor ‘anderhalvelijns patiëntenzorg’ , vaak als ‘second 
opinion’.

Daarnaast delen wij onze kennis en ervaring op 
verschillende manieren met dierenartsen, paraveterinairen, 
professionals in de complementaire diergezondheidszorg 
en huisdiereigenaren. EduVet Dierenkliniek 
participeert daarmee onder het label EduVet Veterinair 
Trainingscentrum in een partnership met Prins Petfoods, 
EduPet en Martin Gaus Academie. 
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EduVet Dierenkliniek
Accustraat 3-5, 3903 LX Veenendaal
06 25 42 30 20, incl. WhatsApp
info@eduvet.nl
www.eduvet.nl

Openingsuren 
EduVet Dierenkliniek is geopend op werkdagen tussen 9:00 
en 16:30 uur.

Overleg, afspraak 
Onze paraveterinair is op werkdagen tussen 9:00 en 16:30 
uur telefonisch bereikbaar voor overleg en/of het maken 
van een afspraak voor bijv. een consult of een operatie. U 
kunt ook met onze paraveterinair een afspraak maken voor 
persoonlijk overleg met de dierenarts. 

U kunt eveneens contact opnemen via WhatsApp of via 
e-mail. Omdat wij via WhatsApp en e-mail soms pas na 
1-2 werkdagen kunnen reageren, wordt u voor dringende 
zaken geadviseerd om telefonisch contact op te nemen.

Als het dringend is: 06 25 42 30 20

Tijdens de openingsuren
Als het dringend is kunt u op werkdagen tussen 9:00 en 
16:30 uur telefonisch contact opnemen. U belt dan naar 
06 25 42 30 20. Ondanks ‘spoed’ vragen wij u toch om altijd 
eerst te bellen vóórdat u naar de kliniek komt.

Buiten de openingsuren
Als het dringend is kunt u tijdens de avond, nacht, 
weekend en feestdagen telefonisch contact opnemen. U 
belt dan naar 06 25 42 30 20. Voor de regio Veenendaal 
kunt u dan verwezen worden naar de dienstdoende 
dierenkliniek. Buiten de regio Veenendaal wordt u 
verwezen naar de dienstdoende dierenarts in uw regio, 
bereikbaar via het telefoonnummer van uw (eigen) 
dierenarts. 

Patiëntenzorg
Contactgegevens

Betaling 
Wij verzoeken u direct na elk consult, behandeling, 
operatie, afgifte van diergeneesmiddelen en/of vrije 
gezondheidsproducten e.d. te betalen met pin. 

Eveline

Pauline



Team 
Ons vaste team in EduVet Dierenkliniek bestaat uit 
dierenarts Atjo Westerhuis en de paraveterinairen Pauline 
Westerhuis en Eveline Meijer. Wij vormen al ruim 20 jaar 
een hecht team.

Ons motto
Ons motto is, dat je als dierenarts en paraveterinair van 
nature empathie, aandacht en zorg moet hebben voor 
dieren én hun eigenaren. Dat is de basis voor een goede 
synergie tussen u en ons, noodzakelijk voor een optimale 
zorgverlening aan uw huisdier. 

Meedenken en meebeslissen
In EduVet Dierenkliniek wordt u gedurende het gehele 
traject van diagnostiek en behandeling nauw betrokken 
bij wat wij denken, vinden en voorstellen om te doen. Zo 
kunt u zelf met kennis van zaken beter meedenken en 
meebeslissen. 

Anderhalvelijns patiëntenzorg 
In onze kliniek leveren wij anderhalvelijns patiëntenzorg, 
wat inhoudt, dat we relatief meer ervaring, meer 
expertise en meer veterinaire vaardigheden kunnen 
aanbieden. Daarbij hebben wij voor onszelf duidelijk 
de grenzen van onze competenties getrokken en 
verwijzen wij dan ook in voorkomende gevallen naar de 
tweedelijns reguliere patiëntenzorg of complementaire 
diergezondheidsdisciplines.

Indicaties
In EduVet Dierenkliniek worden patiënten met 
uiteenlopende klachten aangeboden, vaak met chronische 
klachten, zoals bewegingsstoornissen, klachten van 
de spijsverteringsorganen, hormonale stoornissen, 
huidproblemen, voortplantingsperikelen, gedragsklachten 
en diverse immuun gemedieerde aandoeningen.

Diagnostiek
Wij beschikken over de meest relevante aanvullende in-
huis diagnostiek. Zoals Idexx® bloedanalyse apparatuur, 
inclusief bepaling van progesteron, schildklierhormoon, 
ammoniak en een nierfunctie marker voor vroegtijdig 

Patiëntenzorg
Dienstenpakket 

signaleren van een nierfunctiestoornis. We beschikken over 
röntgen en echo; voor bijzonder echoscopisch onderzoek 
verwijzen wij naar een specialist. Daarnaast kunnen wij 
een CT-scan laten maken ‘in-huis’ door Veterinair Mobiele 
CT-scan®.  Voor bijzondere laboratorium diagnostiek 
werken wij vooral samen met de externe laboratoria van de 
Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en 
het Idexx VetMedLab in Duitsland. 

Chirurgie
Wij hebben een uitgebreid chirurgie programma 
met naast de gebruikelijke operaties bijvoorbeeld 
ook: plasbuiscorrectie (kater), ooroperaties (hond), 
ooglidcorrecties (hond), dambreukoperatie (hond), 
kruisbandoperatie (hond), patellaluxatie (hond) en 
perianaal fistels (hond). Wij maken gebruik van inhalatie 
narcose met monitoring van hart- en ademhaling, O2 en 
CO2, bloeddruk en lichaamstemperatuur. 

Complementaire (ervarings)diergeneeskunde
Met diergeneeskunde streven wij ernaar om problemen 
van welzijn en gezondheid bij dieren te voorkomen en op 
te lossen. Het staat buiten kijf, dat de wetenschap daarin de 
hoofdrol heeft. Maar de zorgvraag aan diergeneeskunde is 
groter dan wij met de wetenschappelijke diergeneeskunde 
alleen kunnen invullen. Er is dus behoefte aan aanvullende 
diergeneeskunde, zoals fysiotherapie, manuele therapieën, 
plantgeneeskunde, acupunctuur en homeopathie. 

De keuze is indertijd gemaakt voor homeopathie. Wij 
hebben inmiddels goed inzicht in de mogelijkheden 
en beperkingen van homeopathie, na 46 jaar kritische 
evaluatie van praktijkresultaten met de homeopathische 
behandeling van met name honden en katten. Evaluatie 
met wetenschappelijk scepticisme, voetjes in de klei en de 
‘bullshit detector’ ingeschakeld!

Ruim voldoende consulttijd
Eigenaren maken hun huisdier dagelijks mee, voor 
de veterinaire professional is het consult vaak een 
‘momentopname’. Onze consulten worden, zeker als het 
om een second opinion gaat, in principe voor de duur van 
45 minuten gepland. Wij nemen voor de anamnese, het 
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gesprek met de eigenaar, en het klinisch onderzoek van 
het huisdier, uitgebreid de tijd om alle informatie over 
uw huisdier te verzamelen. Dat is naar onze overtuiging 
cruciaal voor de diagnose en mag daarom tijd kosten. 

Laagdrempelige beschikbaarheid
Wij streven naar laagdrempelige beschikbaarheid voor kort 
telefonisch overleg met de dierenarts, met name tijdens de 
eerste follow-up in bijzondere gevallen.

Budget patiëntenzorg
Onder bepaalde voorwaarden kunnen we aan eigenaren 
met beperkte financiële mogelijkheden budget 
patiëntenzorg aanbieden.

Behandeling op afstand 
Om de juiste behandeling te kunnen adviseren hebben 
we allereerst de juiste reguliere diagnose nodig. Goede 
diagnostiek op afstand, via telefoon, WhatsApp of e-mail is 
praktisch gesproken in verreweg de meeste gevallen niet 
mogelijk. De kans op goede diagnostiek en behandeling 
is veel groter met een ‘face-to-face’ anamnese en een ‘live’ 
patiënt.

Omdat ieder individueel geval weer anders kan zijn, kunt u, 
als u hierover nog vragen hebt, het beste even overleggen 
met onze paraveterinair.   

v.l.n.r. Pauline Westerhuis, Atjo Westerhuis, Eveline Meijer
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Apotheek 
In onze apotheek hebben wij receptplichtige 
diergeneesmiddelen, zoals antibiotica, en niet-
receptplichtige of vrije gezondheidsproducten voor 
honden en katten op voorraad. 

De vrije gezondheidsproducten zijn ‘vrij’ te verkrijgen, ook 
via het internet. Wij hebben vooralsnog geen redenen om 
te twijfelen aan de kwaliteit van de door ons geadviseerde 
en door een gerenommeerde webapotheek geleverde 
receptvrije gezondheidsproducten voor honden en katten. 

Verzending van medicatie 
In principe worden receptplichtige diergeneesmiddelen, 
vrije gezondheidsproducten en veterinair-homeopathische 
complexmiddelen voor onze patiënten alleen verzonden 
naar de eigenaar als wij de betreffende patiënt zelf ‘live’ 
hebben gezien. Verzending vindt plaats als standaard 
‘brievenbuszending’ of als standaard ‘pakketzending’ met 
track-en-trace; de portokosten worden in principe aan 

“ „

69,-

Het Handboek diergeneeskunde met homeopathie voor honden is gebaseerd 
op de resultaten die dierenarts Atjo Westerhuis in zijn praktijk met de 
homeopathische behandeling van honden behaalde. Dit handboek biedt inzicht 
in het werkingsprincipe van homeopathie en geeft praktische aanwijzingen voor 
het stellen van een geneesmiddeldiagnose, de toepassing van een middel en het 
interpreteren van de reacties op het middel. 

Door de bespreking van patiëntdossiers waarin indicaties als bewegingsstoornissen, 
voortplantingsperikelen, chronische diarree, gedragsklachten en huidproblemen worden 
besproken, bevinden we ons met dit boek in de dagelijkse realiteit van de kliniek. Dit boek 
is ook bedoeld als naslagwerk voor hondeneigenaren, niet om zelf te ‘dokteren’, maar om 
meer inzicht te krijgen in wat er bij een homeopathische benadering van hen verwacht 
wordt en wat zij kunnen verwachten van homeopathie.

Met dit boek wil ik mijn kennis, ervaring, visie en hopelijk mijn 
passie doorgeven aan volgende generaties. Ik hoop dat het 
een bijdrage zal zijn aan de ontwikkeling van nog meer extra 
trefzekere kansen voor patiënten en bruikbare hypotheses voor 
wetenschappelijk onderzoek.

Atjo Westerhuis heeft meer dan 46 jaar ervaring als dierenarts. 
Vanuit zijn ervaring in de praktijk met het oplossen en voorkomen 
van welzijns- en gezondheidsproblemen bij dieren, heeft hij zich gespecialiseerd in het 
combineren van wetenschappelijke diergeneeskunde met homeopathie.

Handboek 
diergeneeskunde 
met homeopathie
bij honden
Principes, integratie in de praktijk en 
geneesmiddelbeelden van A-Z

Bestel het boek via Eduvet Dierenkliniek

info@eduvet.nl 
www.eduvet.nl

Excl. verzendkosten

u doorberekend.  Wij zullen zorgdragen voor de juiste 
verpakking, de juiste adressering en de afgifte bij Post NL. 
Als desondanks de zending niet bij u wordt afgeleverd 
zullen wij de kosten daarvan toch aan u doorberekenen. 
Wij zullen daarom vooraf, samen met u, uw NAW  gegevens 
nog eens extra controleren. 

Verzending enkelvoudige homeopathie
De enkelvoudige homeopathische medicatie hebben wij 
niet op voorraad in onze kliniek. 

U ontvangt de door ons voorgeschreven medicatie via 
de Hahnemann Apotheek in Heiloo, meestal binnen 
enkele dagen. Voor directe verzending naar uw adres, 
vraagt de Hahnemann Apotheek om de geboortedatum 
van de geadresseerde. U betaalt de factuur voor 
de homeopathische medicatie rechtsreeks aan de 
Hahnemann Apotheek, www.hahnemann.nl.

Echinacea purpurea of rode zonnehoed
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In EduVet Dierenkliniek komen vaak eigenaren met 
hun huisdieren voor een second opinion. Waarom 
komen eigenaren, op eigen initiatief of op verwijzing, 
naar onze kliniek voor een second opinion?

Anderhalvelijns patiëntenzorg
In de diergeneeskundige praktijk voor gezelschapsdieren 
onderscheiden we eerste-, anderhalve- en tweedelijns 
patiëntenzorg. 

Eerste- en anderhalvelijns patiëntenzorg
In de eerste- en anderhalvelijns patiëntenzorg vinden 
we de allrounders, die, als eerste aanspreekpunt voor 
diergeneeskundige zorg naar schatting driekwart van 
de zorgvraag kunnen invullen. Eerste en anderhalvelijns 
practici benaderen een patiënt vanuit kennis en ervaring 
op diverse deelgebieden van het vak. 

De anderhalvelijns patiëntenzorg biedt meer ervaring, 
meer expertise en meer veterinaire vaardigheden.

Tweedelijns patiëntenzorg
In de tweedelijns patiëntenzorg vinden we de specialisten; 
zij werken op de universiteit of in de (perifere) praktijk. 
Specialisten vullen, op verwijzing van de eerste- en 

Patiëntenzorg
Second opinions

anderhalvelijns praktijk, de rest van de zorgvraag in. Zij 
benaderen een patiënt vanuit kennis en ervaring op één 
enkel deelgebied van het vak.

Ervaringsdiergeneeskunde
Alle dierenartsen krijgen op de universiteit onderwijs in 
wetenschappelijke diergeneeskunde. Omdat in de praktijk 
de zorgvraag groter is dan alleen met wetenschappelijke 
diergeneeskunde kan worden ingevuld, maken practici 
bij meer dan driekwart van hun (be)handelingen gebruik 
van ervaringsdiergeneeskunde. Daartoe behoren 
ook de complementaire geneeswijzen fysiotherapie, 
manuele therapieën, plantgeneeskunde, acupunctuur en 
homeopathie.

Wij beschikken zelf over 46 jaar ervaring met de 
toepassing van homeopathie bij dieren. Voor de overige 
complementaire geneeswijzen verwijzen wij naar de 
betreffende experts.

Bij iedere patiënt stellen we eerst een reguliere 
ziektediagnose en maken we de balans op van de 
reguliere behandelingsmogelijkheden, ten aanzien van 
hun positieve effecten (genezen) en negatieve effecten 
(bijwerkingen). Als de positieve effecten niet opwegen 
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tegen de negatieve, kiezen we in een aantal gevallen voor 
homeopathie.

Als blijkt, dat de patiënt beter af is voor diagnostiek 
en/of behandeling bij een specialist in de tweedelijns 
patiëntenzorg, wordt daarnaar verwezen en vooralsnog 
niet met homeopathie behandeld. 

Veilig geneesmiddel
Er wordt nog weleens gezegd, dat de reguliere 
geneeswijze altijd schadelijk is en de complementaire 
geneeswijze altijd veilig. Nog los van het feit dat beide 
beweringen niet kloppen, is het beter om een reguliere 
behandeling met acceptabele bijwerkingen in te stellen 
die wel effectief is dan een complementaire behandeling 
zonder bijwerkingen die niet effectief is. Anders gezegd: 
een veilig geneesmiddel dat niet werkt, is een waardeloos 
geneesmiddel. 

Het juiste homeopathisch geneesmiddel
Het vinden van het juiste homeopathisch geneesmiddel 
(de geneesmiddeldiagnose) is lang niet altijd 
even eenvoudig. In de homeopathie hebben we 
veel extra individuele symptomen nodig om de 
geneesmiddeldiagnose te kunnen stellen, maar het lukt 

lang niet altijd om die te vinden. Dat is een serieuze 
beperking bij de toepassing van homeopathie in de 
praktijk.

Zelfherstellend vermogen
Er is nog een belangrijke beperking van de homeopathie. 
Een homeopathisch geneesmiddel kan alleen effect 
hebben door het stimuleren van het zelfherstellend 
vermogen van het lichaam, niks meer en niks minder. Als 
de reservecapaciteit van het lichaam tot het genereren van 
afweer- en herstelmaatregelen onvoldoende is en/of de 
ziekte te ingrijpend, zal homeopathie geen effect (kunnen) 
hebben.

Terugkoppeling
Wij willen graag uw instemming om in second opinion 
gevallen onze bevindingen en aanbevelingen te delen 
met uw (vaste) dierenarts in uw regio.  In gevallen waarin 
tijdens een homeopathische behandeling het noodzakelijk 
is om met reguliere diergeneeskunde in te grijpen, is het 
heel praktisch om terug te kunnen vallen op uw vaste 
dierenarts in uw regio. Het is dan van belang, dat de 
dierenarts kan beschikken over onze bevindingen en 
aanbevelingen. 
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Wanneer kan een eigenaar in aanmerking komen voor 
‘budget patiëntenzorg’?

Intakegesprek
Als een eerste (telefonisch) overleg daartoe aanleiding 
geeft, worden eigenaar en huisdier uitgenodigd in EduVet 
Dierenkliniek voor een intakegesprek en eenvoudig 
lichamelijk onderzoek van het huisdier; bevindingen en 
aanbevelingen worden besproken. Daarvoor worden geen 
kosten berekend.

Aanvullend onderzoek en behandeling
Kosten voor aanvullend onderzoek en behandeling 
worden eerst besproken en, indien uitgevoerd, in 
rekening gebracht tegen gereduceerd tarief, mits aan de 
voorwaarden voor ‘budget patiëntenzorg’ is voldaan.

Voorwaarden voor budget patiëntenzorg
Er dient in principe sprake te zijn van aantoonbaar (tijdelijk) 
financiëel onvermogen; een verklaring van de sociale 
dienst of van een bewindvoerder kan dit bevestigen. Als 
een eigenaar daaraan niet kan voldoen, maar meent toch 
in een situatie te verkeren (tijdelijk) financieel niet in staat 
te zijn om goede diergeneeskundige zorg voor zijn of haar 
huisdier te kunnen bekostigen, kan hij of zij dat bespreken 
met onze paraveterinairen. 

Het huisdier dient gechipt te zijn of tijdens het eerste 
consult gechipt te worden. Tevens dient
een kopie van een (geldig) identiteitsbewijs te worden 
afgegeven. We willen kunnen beschikken over het 
patiëntendossier, indien aanwezig.
Uiteindelijk beoordelen wij per individueel geval of de 
eigenaar wel of niet in aanmerking komt voor ‘budget 
patiëntenzorg’ in EduVet Dierenkliniek. 

Patiëntenzorg
Budget Patiëntenzorg 
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EduVet Veterinair Trainingscentrum
Contactpersoon: Eveline Meijer
Accustraat 3-5, 3903 LX Veenendaal
06 25 42 30 20, incl. WhatsApp
info@eduvet.nl
www.eduvet.nl  

Accustraat 3-5
EduVet Dierenkliniek is gevestigd in één van de drie 
panden van Prins Petfoods aan de Accustraat in 
Veenendaal. We zijn echter een zelfstandige kliniek en dus 
geen onderdeel van het familiebedrijf Verkade, eigenaar 
van Prins Petfoods. Een dertig jaar warme relatie met 
diverse momenten van vruchtbare samenwerking met het 
familiebedrijf en intensivering van de samenwerking met 
de gezamenlijke opzet van het kenniscentrum EduPet in 
2013, liggen aan de basis van EduVet Dierenkliniek, die 
operationeel is sinds mei 2018. 

Het delen van elkaars expertises
De samenwerking tussen EduVet en Prins bestaat 
voornamelijk uit het delen van elkaars expertises. EduVet 
heeft expertise op het gebied van diergeneeskunde en 
Prins op het gebied van voeding voor honden en katten. 

Kennisdeling

Prins stelt een voedingsdeskundige beschikbaar aan 
EduVet Dierenkliek voor onafhankelijke, merk- en product 
overstijgende, advisering van onze klanten over voeding.

Onze diergeneeskundige expertise wordt ingezet bij 
een breed scala van educatieve activiteiten binnen 
het partnership met Prins Petfoods, EduPet en Martin 
Gaus Academie. Friso Westerhuis is namens EduVet 
verantwoordelijk voor de educatieve activiteiten van 
EduVet VTC.

(Na)scholingsprogramma’s
Tot de (na)scholingsprogramma’s van het partnership 
behoren o.a. diverse, nationale en internationale, 
congressen en symposia, het ‘Klaar voor de Praktijk 
Trainingsprogramma’ voor jonge dierenarsten voor een 
betere aansluiting van de universiteit naar de praktijk en de 
Pet Health Coach opleidingen.  

Boeken
Het nieuwe boek van Atjo Westerhuis, Diergeneeskunde 
Met Homeopathie voor Honden, is eveneens een 
gezamenlijk initiatief van het partnership. Net als het 
tweedelige boek, ‘Beweging en Gezondheid bij de Hond’ 
met als subtitel ‘werken, sporten en recreëren’.

Onderzoek
In samenwerking met Prins Petfoods en De Groene Os 
wordt een pilot onderzoek gestart naar de relatie tussen 
darmgezondheid en immuniteitsproblemen bij honden. 
De bedoeling daarvan is om een beter beeld te krijgen 
van de klinische relevantie, mogelijke eenvoudige 
diagnostische testen en behandelingsmogelijkheden. 

Artikelen
Op onze website vindt u onder het kopje kennisdeling circa 
60 artikelen met name over ziektes. Door meer kennis van 
zaken kunt u onze (be)handelingen beter begrijpen en dus 
ook beter meedenken en meebeslissen over welzijn- en 
gezondheid van uw huisdier.
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Website
Artikelen

Addison, ziekte van Addison Hypothyreoïdie hond

Antibioticumbeleid IBD, zie ‘Diarree’

Anticonceptie Insuline

Blauwalgvergiftiging Insulinoom

Bloeddrukmeting Kaalheid bij de wetterhoun

Botulisme Kruisbandoperatie

Chippen Leishmania

Corona, Covid-19 Lyme, ziekte van Lyme (Borreliose)

Corticosteroïden en NSAID’s Mega-oesophagus

Cranberry en urineweginfecties Myasthenia gravis

Cryptorchidie en testikeltumoren Ovarium, detectie van restant

Cushing, ziekte van Cushing Paracetamol

Dementie Partus teef

Demodicose, Demodex Perianaal fistels

Diarree, chronische diarree (IBD) Plaagalg vergiftiging

Diabetes mellitus, Suikerziekte Progesterontest

Eclampsie Prostaat adenocarcinoom

EPI, Exocriene Pancreas Insufficiëntie Prostaat cystes

Epilepsie Prostaat hyperplasie, benige – 

FIP, Feline Infectieuze Peritonitis Prostaat metaplasie, squameuze – 

Flankkaalheid Prostatitis met of zonder abces(sen)

Formularium Puppymelk

Giardia Shar-Pei fever

Hartmedicatie Thrombo-embolie 

Herpes Titeren of vaccineren

Homeopathie in de diergeneeskunde Tramadol

Hormonen en fokkerij Vergiftigingen

Hyperactiviteit bij honden (ADHD) Vuurwerkstress

Hyperthyreoïdie kat Zepp operatie (chronisch oorontsteking)



Ruimte voor notities & uitleg
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Ruimte voor notities & uitleg
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Accustraat 3-5
3903 LX Veenendaal

+ 31 (0) 6 25 42 30 20
ma t/m vrij 09.00-16.30 uur 

info@eduvet.nl 
www.eduvet.nl

D I E R E N K L I N I E K


