
Hospitalisatie
De praktijk beschikt over 2 hospitalisatieruimten, een voor honden 
en een voor katten.  Tevens is er een quarantaineruimte voorzien voor      
dieren met vermoedelijk infectieuze aandoeningen. Op deze manier 
kunnen geopereerde of herstellende dieren in verschillende ruimten 
recupereren, zonder stress te hebben van elkaar.

Overige
Dierenartsenpraktijk SINE-CURA begeleidt u bij de keuze van onder-
houdsvoeding van uw huisdier, en geeft ook advies over specifieke 
diëten bij ziektes.

Deze voedingen zijn uiteraard allemaal te verkrijgen in de praktijk.
Om u en uw huisdier zo goed mogelijk te ondersteunen, biedt de praktijk 
onder andere gratis puppy-, kitten- en obesitasbegeleiding aan. 

Op de website kan U terecht  voor meer informatie over de praktijk,                
ontwikkelingen in de diergeneeskunde, protocollen en diverse andere    
zaken.  Natuurlijk kan je de laatste nieuwtjes en foto's ontdekken op de     
sociale media kanalen van SINE-CURA.

De facebookpagina bezoeken, naar de website surfen en inschrijven 
voor de nieuwsbrief kan heel eenvoudig door de onderstaande codes te       
scannen.

Uw huisdier, onze zorg.

.

Maak een afspraak bij de dierenarts die je voorkeur geniet
  Kieldrecht  - 03 773 13 23 
  Sint-Gillis-Waas  - 03 770 75 25 

Meer dan diergeneeskunde alleen!

Praktijk Sint-Gillis Waas
Kronenhoekstraat 7
9170 Sint-Gillis-Waas
03 770 75 25

Alle dagen na afspraak

Praktijk Kieldrecht
Dorpsstraat 68
9130 Kieldrecht
03 773 13 23

De openingsuren van de balie zijn:

ma-di -do- vr : 15u - 18u

Alle dagen na afspraak
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In 1996 openden Ben Oelbrandt en Inge Bruggeman dierenart-
senpraktijk SINE-CURA in Kieldrecht. Na enkele jaren besloten 
zij om een tweede praktijkruimte te openen in Sint-Gillis-Waas.  
Klantgerichte service, alsook permanent investeren in opleiding,                 
infrastructuur, team en materiaal hebben ertoe geleid dat de praktijk 
gestaag is uitgegroeid tot een gevestigde waarde in de diergenees-
kunde in Kieldrecht, Sint-Gillis-Waas en de omliggende gemeenten.

Infrastructuur en planning
SINE-CURA streeft ernaar om u en uw huisdier zo vlot en aangenaam 
mogelijk te helpen. Een goede planning is daarbij essentieel. 

Daarom verlopen alle consulten op de beide locaties na afspraak bij de 
dierenarts van uw voorkeur. Deze afspraken kunnen telefonisch of per 
mail gemaakt worden. Bij het maken van de afspraak kan u aangeven 
of u een bepaalde dierenarts verkiest, welke locatie, dag en tijdstip uw 
voorkeur geniet, met welk probleem uw dier te kampen heeft en met 
hoeveel dieren u wenst te komen. 

De voordelen die deze manier van werken met zich meebrengt zijn voor 
de hand liggend : 

- minder stressvolle omgeving voor de dieren en hun baasjes 

- minder contact tussen dieren waardoor overdracht van kiemen tot een 
absoluut minimum beperkt wordt 

- aangezien de problematiek van uw huisdier op voorhand bekend is, kan 
hier bij het maken van de planning rekening mee gehouden worden en 
verloopt het consult in alle rust en met de juiste aandacht voor uw dieren. 

Balie
In Kieldrecht werkt men sinds 2010 met een balie, dit om het afhalen van 
medicatie, voeding, specifieke diëten en het inschrijven van patiënten vlot-
ter te laten verlopen. 

De openingsuren van de balie in Kieldrecht zijn:

ma - di - do - vr :   15u - 18u

Wachtzaal
De wachtzalen zijn ruim opgevat. Ruimte verhoogt het comfort en 
bewaart voldoende afstand tussen de dieren wanneer meerdere  
patiënten in de wachtzaal plaats hebben genomen.

Consultatie
De consultatieruimtes zijn praktisch en modern ingericht. Een computer-
programma dat vanuit beide praktijken kan worden geconsulteerd, maakt 
het mogelijk om de historiek van de patiënt snel terug te vinden.

Radiografie en echografie
Radiografie is uitermate geschikt om het 
inwendige van het dier zichtbaar te maken,  
zonder de patiënt open te maken. Onze praktijk beschikt over 
een digitaal radiografietoestel. Dit houdt in dat de ontwikkeling 
van de foto’s gebeurt door middel van een computer waardoor de 
ontwikkeling sneller, goedkoper en milieuvriendelijker gebeurt. Deze 
techniek maakt het ook mogelijk om de ontwikkelde foto’s per e-mail 
door te sturen naar baasjes en specialisten.
De praktijk beschikt ook over een 
echografietoestel. Dit kan gebruikt 
worden om verschillende organen 
grondiger te bekijken. Onder echo-
begeleiding kunnen ook gerichte 
puncties van bepaalde organen of 
holtes genomen worden.

Operatiezaal
De operatiezaal is ruim en voorzien 
van moderne apparatuur. Patiënten 
worden in slaap gehouden door 
middel van een anestesietoestel en 
het functioneren van hart, adem-
haling, temperatuur en bloeddruk 
worden permanent opgevolgd door 
middel van een monitor. Dankzij 
deze uitgebreide infrastructuur en 
de nodige kennis en vaardigheden 
van onze dierenartsen, kunnen we 
een brede waaier van chirurgische 
ingrepen uitvoeren.

Ben Oelbrandt
Inge Bruggeman

Zaakvoerders

In Kieldrecht en 
Sint-Gillis-Waas

info@sine-cura.be www.sine-cura.be Bezoek ons op Facebook


