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- Waarom de ambulance en de mobiele dierenartspraktijk?
1. Het systeem van de ambulance en mobiele dierenartspraktijk Dr.Specht is voor honden- en kattenbezitters ontwikkelt,
die in vergelijking met traditionele dierenartspraktijken of kliniekbezoeken, hogere eisen stellen en thuis gebruik willen
maken van een zorgvuldige veterinaire behandeling. Veel werkende mensen, families met kinderen, mensen met meerdere
huisdieren en ook bejaarden en gehandicapten konden reeds van onze service profiteren.
2. Door gebruik te maken van onze mobiele dienstverlening, wordt lang wachten in een dierenkliniek overbodig. Bovendien
vermijdt u, dat uw huisdier zich met bijvoorbeeld vlooien en ziektes besmet. Doordat de dierenarts bij u naar huis komt,
ondervindt uw huisdier minder stress, en voor u zelf betekent het minder tijdverlies in uw dagplanning. Onze huisbezoeken
maken het mogelijk dat uw huisdier in zijn eigen vertrouwde omgeving kan worden onderzocht en betekent daardoor een
verbetering in de individuele veterinaire verzorging.
3. Daardoor dat uw huisdier in zijn vertrouwde omgeving, waarin het zich zelfverzekerder (en hopelijk minder opgewonden) voelt, wordt onderzocht, is bovendien een betere analyse mogelijk van het gedrag van uw huisdier en de huiselijke
omstandigheden, wat betreft mogelijke ziekmakende toestanden. Bovendien is, in vergelijking met grote wachtkamers in
praktijken en klinieken, het gevaar aan besmettelijke ziektes blootgesteld te worden, veel geringer. Dat is zowel voor zeer
jonge en oude dieren, maar ook voor dieren met een verzwakt immuunsysteem, van groot belang.
4. Naast de reeds genoemde voordelen voor uw huisdier, kan een huisbezoek ook van voordeel voor de huisdierhouder
zijn. Omdat u uw huisdier niet hoeft voor te bereiden voor het dierenartsbezoek, niet heen en terug hoeft te rijden naar een
dierenartspraktijk of kliniek en u geen wachttijd hoeft te verbrengen in een wachtkamer, spaart u veel tijd.
Als kattenbezitter kent uw zeker de zenuwslopende inspanningen die nodig zijn om een onwillige kat in de transportbox
te zetten. Veel honden en katten rijden niet graag auto, en misschien heeft u als huisdierhouder ook helemaal geen auto.
Het ritje naar die dierenartspraktijk met het openbaar vervoer of met een taxi is voor u en uw dier bezwaarlijk en kostenintensief. Aangekomen bij de dierenarts, vormen lange wachttijden in een volle wachtkamer een verdere belasting voor
alle betrokkenen. Vooral als de wachtkamers voor honden en katten niet van elkaar gescheiden zijn, kan dat voor de dieren
enorm veel stress veroorzaken.
Voor al deze gevallen biedt de ambulance en mobiele dierenartspraktijk persoonlijke, zorgvuldige veterinaire verzorging in
de aangename en stressvrije omgeving van uw eigen thuis.
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