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Deze waardecheque wordt u aangeboden door Sterkliniek dierenartsen Amsterdam

t.w.v.15 euro

Kennismakingsaanbod voor nieuwe 
cliënt. Bent u al cliënt bij Sterkliniek 
dierenartsen Amsterdam? 
Maak dan iemand 

 
anders blij met deze cheque!

Vervaldatum: 
31-12-2017

Inwisselbaar bij:  iedere 
Sterkliniek Amsterdam zie  
www.sterkliniekamsterdam.
nl

Voorwaarden: deze cheque 
kan niet ingewisseld worden 
voor (dieet)voeding,  OTC-
artikelen of medicijnen.

www.sterkliniekamsterdam.nl



Hoe wordt de kwaliteit geborgd?
Sterkliniek Dierenartsen heeft een ISO 9001: 2008 kwaliteitssysteem dat ervoor zorgt dat 
elke deelnemer zich continu verbetert. ISO stelt de belangen van de cliënt centraal. Bij 
Sterkliniek Dierenartsen bewaakt Lloyd’s Register Quality Assurance de belangen van de 
diereigenaren door jaarlijkse controle van de organisatie en de deelnemers. De kwaliteit 
wordt dus getoetst door een onafhankelijke organisatie die bovendien buiten de beroepsgroep 
staat. Op deze manier ontstaat een uniek en hoog kwaliteitsniveau. Deelnemers van het 
samenwerkingsverband Sterkliniek Dierenartsen vinden dat óók diergeneeskundige zorg 
onderhevig moet zijn aan een kwaliteitscontrole en onafhankelijke beoordeling. Dagelijks 
vertrouwen duizenden diereigenaren tenslotte hun geliefde huisdier toe aan de zorg van de 
dierenarts, kwaliteit moet daarbij een zekerheid zijn vinden wij. 

Wat is het voordeel voor u als cliënt?
De deelnemers wisselen kennis en ervaringen uit en zo wordt het kennisniveau voortdurend 
verhoogd. Daarnaast bezoeken dierenartsen de klinieken van collega’s (visitatie) en 
worden behandelingen en protocollen met elkaar besproken zodat de puntjes op de i 
blijven. Op deze manier ontstaat een hoog zorgniveau! Daarnaast gelden binnen het  

 
samenwerkingsverband strengere regels dan binnen de totale beroepsgroep, zo is 
bijvoorbeeld nascholing verplicht voor dierenartsen en paraveterinairen die werken bij 
een Sterkliniek. Bovendien organiseert Sterkliniek Dierenartsen zelf ook nog aanvullende 
nascholing. Zo kan de organisatie heel snel reageren op veranderingen in het vak maar 
ook op nieuwe wetenschappelijke inzichten. De centrale organisatie neemt de aangesloten 
dierenartsen veel niet-diergeneeskundig werk uit handen. Op deze manier kan de dierenarts 
weer meer tijd besteden aan de bezigheid die hij of zij het liefste uitoefent en waar hij of zij 
voor is opgeleid: namelijk dierenarts zijn! Op deze manier ontstaat weer meer werkplezier!

Waar vindt u ons?
Alleen gezelschapsdierenklinieken die voldoen aan de strenge kwaliteitsnormen  
mogen de naam Sterkliniek Dierenartsen en het bijbehorende logo gebruiken.  
Met Sterkliniek Dierenartsen wordt optimale diergeneeskundige zorg herkenbaar en 
bereikbaar. Uw huisdier is van harte welkom voor behandeling en alles wat verder 
nodig is om fit en gezond te blijven. Graag maken wij kennis met u en uw huisdier!  
Kijk op www.sterkliniek.nl voor een Sterkliniek bij u in de buurt!

Sterkliniek Dierenartsen 
maken graag kennis met u!
Sterkliniek Dierenartsen is een samenwerkingsverband van verschillende gezelschapsdierenklinieken 
verspreid over Nederland. De deelnemende praktijken hebben gemeen dat ze de belangen van de 
diereigenaren en hun dieren voorop stellen. Daartoe streven ze naar een hoge kwaliteit in hun 
(diergeneeskundige) dienstverlening. 


