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Met het warme weer kunnen de koeien 
last krijgen van hittestress, vooral de 
verse koeien hebben het hierbij 
moeilijk.  
 
Om pensverzuring te voorkomen is het 
belangrijk dat de dieren continu 
toegang hebben tot voldoende schoon 
drinkwater. Ook slepende melkziekte 
komt door verminderde voeropname in 
zowel droogstand als in de 
opstartperiode meer voor. Vraag ons 
vooral wat u kunt doen om uw dieren 
te ondersteunen.  
 
Ook bij de kalveren is het belangrijk dat 
de dieren beschikking hebben over 
voldoende drinkwater en een koele 
ligplek.  

 

   NIEUWSBRIEF VEEHOUDERS JUNI/JULI 2019 

Nieuwe dierenarts: Judith de Jong 

In verband met aanhoudende drukte en toegenomen werk in de vorm 

van KoeKompas komt Judith de Jong ons team versterken vanaf 1 juli 

2019. Hieronder stelt zij zich aan u voor: 

“Mijn naam is Judith de Jong en ik begin 1 juli 2019 als Dierenarts 

Landbouwhuisdieren en Paarden bij Dierenartsenpraktijk Zuidwest-

Drenthe. 

Na mijn afstuderen in 2012 aan de Universiteit Gent, heb ik daar een jaar 

bij de Buitenpraktijk gewerkt als Landbouwhuisdierenarts. Daarna ben ik 

het avontuur aangegaan door te verhuizen naar het noorden van 

Frankrijk, waar ik eerst als Landbouwhuisdierenarts aan de slag ging en 

later ook Gezelschapsdieren en Paarden ging verzorgen. In de zomer van 

2017 ben ik samen met mijn vriend, zoontje en huisdieren naar Meppel 

verhuisd en ben ik als docent bij de afdeling Landbouwhuisdieren gaan 

werken aan de Universiteit van Utrecht. De praktijk blijft echter trekken, 

waardoor ik nu met veel enthousiasme uitkijk naar deze nieuwe 

uitdaging! 

Ik woon nu bijna twee jaar in Meppel en ga in mijn vrije tijd graag de 

omgeving verder verkennen met mijn gezin en wandelen met onze hond 

Vito. Daarnaast klus ik graag en probeer ik mijn moestuin(tje) verder uit 

te breiden. 

Ik kijk er naar uit u te ontmoeten.” 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Financieel: Tariefsverhoging buiten reguliere tijden 

In het kader van marktconformiteit hebben wij onze tijdstarieven voor 

tijd buiten de reguliere werktijd verhoogd met 15% ten opzichte van het 

gebruikelijke uurtarief. Dit tarief geldt doordeweeks buiten werktijden 

(8.00-17.00 uur) en in het weekend vanaf zaterdag 12.00 uur. De 

prijswijziging geldt vanaf 1 juni 2019.  
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