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Doorverwijzing voor Orthopedie 
Informatie voor de eigenaar 

 

Evidensia Dierenziekenhuis Barendrecht behandelt met succes 
orthopedische afwijkingen, zoals kruisband letsel, patella luxatie 
(loszittende knieschijf), rug- en nekhernia en botbreuken. Andere 
orthopedische ingrepen zijn heup, elleboog en knie protheses, 
arthroscopie, interne en externe osteosynthese (met platen en/of 
pinnen aan elkaar verbinden van botdelen) bij fracturen of 
standcorrecties. 

 
• voor het orthopedisch onderzoek of een eventuele operatie 

moet uw huisdier bij voorkeur 12 uur van tevoren nuchter 
worden gehouden. Dit betekent niet eten, wel water drinken. 

U wordt verzocht een patiëntenkaart of verwijsformulier en 
eventueel al gemaakte röntgenfoto’s mee te nemen op de afspraak. 
U mag deze patiëntenkaart en/of röntgenfoto’s ook vooraf (laten) e-
mailen naar: 

info@edz-barendrecht.nl  

De bevindingen of aanbevolen behandeling worden dezelfde dag aan uw 
dierenarts doorgegeven zodat uw dier weer snel verder wordt geholpen. 

Bent u verhinderd, breng ons dan tenminste 24 uur van tevoren op de 
hoogte. 

 

Wij zien u graag tegemoet! 

Routebeschrijving z.o.z.  
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Routebeschrijving vanuit Gorinchem/Breda/Dordrecht: 
• Neem op de A15 de afslag Barendrecht (20). 
• Sla bij de verkeerslichten onderaan de afrit rechtsaf (IJsselmondse 

Randweg). 
• Bij de volgende verkeerslichten gaat u rechtdoor (Dierensteinweg). 
• Volg de Dierensteinweg en ga bij de eerste rotonde rechtdoor (Henry 

Dunantlaan), bij de tweede rotonde gaat u ook rechtdoor, vervolgens 
gaat u bij de derde rotonde rechtsaf (Bijdorpplein). 

• Sla direct linksaf, de Bijdorp-West op. U vindt ons na 150 meter aan 
de rechterkant op nummer 12. 

 

Routebeschrijving vanuit Europoort/Spijkenisse: 
• Neem op de A15 de afslag Barendrecht (20). 
• Sla bij de verkeerslichten onderaan de afrit rechtsaf 

(Dierensteinweg). 
• Volg de Dierensteinweg en ga bij de eerste rotonde rechtdoor (Henry 

Dunantlaan), bij de tweede rotonde gaat u ook rechtdoor, vervolgens 
gaat u bij de derde rotonde rechtsaf (Bijdorpplein). 

• Sla direct linksaf, de Bijdorp-West op. U vindt ons na 150 meter aan 
de rechterkant op nummer 12. 

 

Routebeschrijving vanuit Bergen op Zoom/Numansdorp/Oud-
Beijerland: 
• Neem op de A29 de afslag Barendrecht (20). 
• Sla bij de verkeerslichten onderaan de afrit linksaf (Kilweg). 
• Bij de volgende verkeerslichten slaat u weer linksaf (Middelweg). 
• Ga bij de eerste rotonde rechtdoor (Sweelincklaan), bij de tweede 

rotonde gaat u ook rechtdoor. Vervolg de weg (Henry Dunantlaan) 
en ga bij de derde rotonde linksaf (Bijdorpplein). 

• Sla direct linksaf, de Bijdorp-West op. U vindt ons na 150 meter aan 
de rechterkant op nummer 12. 

 

Routebeschrijving vanuit IJsselmonde/Lombardijen/Rotterdam-Zuid: 
• Neem op de A29 de afslag Barendrecht (20). 
• Sla bij de verkeerslichten onderaan de afrit linksaf (Kilweg). 
• Bij de tweede verkeerslichten slaat u weer linksaf (Middelweg). 
• Ga bij de eerste rotonde rechtdoor (Sweelincklaan), bij de tweede 

rotonde gaat u ook rechtdoor. Vervolg de weg (Henry Dunantlaan) 
en ga bij de derde rotonde linksaf (Bijdorpplein). 

• Sla direct links af, de Bijdorp-West op. U vindt ons na 150 meter aan 
de rechterkant op nummer 12. 
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