Werkzoekendelijst, per diersoort
Gezelschapsdieren
Werkzaamheden:

allround 1e lijns werk GD

Provincie:

Noord- Holland (40min tot Alkmaar), evt rondom Rotterdam

Naam:

Mette Janssen

Afgestudeerd:

2005

Mailadres:

MetdeVet@gmail.com

Telefoonnummer:

06-50651886

Wanneer beschikbaar:

per direct (24 maart 2020)

Fulltime/ parttime:

parttime

Bijzonderheden:
Door een reis die niet door kon gaan zit ik onverwacht thuis met een lege agenda. Ik ben dus heel flexibel mbt data
de komende weken.
Ik zorg dat ik alleen op het werk verschijn als ik echt gezond denk te zijn. Ik verwacht van een eventuele
opdrachtgever dat er ook adequate maatregelen op de praktijk zijn genomen om de verspreiding van corona tegen
te gaan. In dat geval help ik heel graag een praktijk uit de brand!

Werkzaamheden: Waarneming 1e lijns diergeneeskunde ; spreekuren en OK
Provincie: Utrecht (Soesterberg)
Naam: Georgina Jansen
Afgestudeerd: 2007
Mailadres: info@geovet.nl
Telefoonnummer: 06-14591249
Wanneer beschikbaar: Per direct
Fulltime / parttime: Beiden mogelijk

Bijzonderheden:
Door plotseling ruimte in de agenda als gevolg van de Corona uitbraak heb ik volop
beschikbaarheid gekregen voor praktijken die mijn hulp in deze tijd goed kunnen
gebruiken. Dus heeft u onderbezetting, zieke collega's of kunt u sowieso wel hulp
gebruiken op dit moment? Neem dan contact met mij op, ik help u graag!
Uiteraard houd ik mij aan de noodzakelijke voorschriften om op een zo veilig
mogelijke manier te kunnen werken, dat is ook wat ik van de opdrachtgever zal
verwachten.
Werkzaamheden: in overleg
Provincie: alle (woonachtig in Zeeland)
Naam: Adrian Tak
Afgestudeerd: 1998
Mailadres: adrianustak@gmail.com
Telefoonnummer: 0650623773
Wanneer beschikbaar: per direct / in overleg
Fulltime/ part-time: in overleg
Bijzonderheden: CKRD
Werkzaamheden: 1e en 2e lijns
Provincie: Noord-Brabant
Naam: Giel Vettorato
Afgestudeerd: 1984
Mailadres: giel.vettorato@gmail.com
Telefoonnummer: 06-54244408
Wanneer beschikbaar: per ditect
Fulltime/ parttime: 25-30 urr per week
Bijzonderheden: ZZP-er
Werkzaamheden: 1e lijns en 2e lijns diergeneeskunde, spoeddiensten overdag, echografie abdomen, alle gangbare
operaties inclusief laparoscopische sterilisatie, blaas- en darmoperaties. Gewend om in drukke praktijken spreekuur te
draaien.

Werkzaamheden: 1e lijns en 2e lijns diergeneeskunde, spoeddiensten overdag, echografie abdomen, alle gangbare
operaties inclusief laparoscopische sterilisatie, blaas- en darmoperaties. Gewend om in drukke praktijken spreekuur te
draaien.
Provincie: Limburg, Gelderland en Noord Brabant. Vanuit Swolgen rondom 30-45 minuten reistijd mogelijk.
Naam: Willem van Doesum
Afgestudeerd: Begin 2015
Mailadres: willemvdoesum@gmail.com
Telefoonnummer: 06-48087776
Wanneer beschikbaar: per eind augustus 2020
Fulltime/ parttime: parttime
Bijzonderheden:
In deze bijzondere tijden is het extra belangrijk om elkaar goed te helpen. Wegens een verhuizing ben ik beschikbaar in
een nieuwe regio. Heeft u een zieke collega of onderbezetting kan ik op korte termijn bijspringen. Als ZZP-er ben ik
gewend snel te aarden in een nieuwe kliniek.
Ik houd me aan de gestelde regels van het RIVM en verwacht van een opdrachtgever hetzelfde.

Werkzaamheden: 1e lijns diergeneeskunde: zelfstandig spreekuur draaien + chirurgie
Provincie: Utrecht, Noord-Holland (deel van Gelderland en Flevoland,max. 1 uur rijden van Hilversum)
Naam: Bouvy Claushuis
Afgestudeerd: juli 2015
Mailadres: bouvyclaushuis@hotmail.com
Telefoonnummer: 0625058779
Wanneer beschikbaar: per 1 mei 2020
Fulltime/ parttime: maakt niet uit
Bijzonderheden: nvt
Werkzaamheden:

Allround 1e lijns werkzaamheden

Provincie:

Maximaal +/- 1 uur rijden vanaf Alkmaar

Naam:

Annelies Bruijns

Afgestudeerd:

2011 in Gent

Mailadres:

info@dierenartsannelies.nl

Telefoonnummer:

06-14899667

Wanneer beschikbaar: Per direct in overleg
Fulltime/ parttime:

Beschikbaarheid varieert van 2-4 dagen per week

Bijzonderheden:

Door de coronaperikelen heb ik weer wat ruimte in de agenda gekregen. Ik kom u graag
helpen! Bel of mail gerust voor meer informatie.

Landbouwhuisdieren
Diersoort overschrijdend
Diersoort: landbouwhuisdieren (voornamelijk melkvee) en 1e lijns paard
Werkzaamheden: in overleg
Provincie: Op dit moment woonachtig in Ede, maar ben flexibel
Naam: Gerdien Folmer
Afgestudeerd: 2008
Mailadres: gerdienf@hotmail.com
Telefoonnummer: 06-45095111
Wanneer beschikbaar: per direct
Fulltime/ parttime: in overleg
Bijzonderheden: Afgelopen maand had ik naar Australie zullen verhuizen voor een nieuwe baan. De corona-crisis
gooide helaas roet in het eten. Tot de grenzen weer open gaan, zit ik nog in Nederland en voor deze periode, die
waarschijnlijk nog wel een paar maanden gaan duren, zou ik graag wat omhanden hebben.

Paard
Werkzaamheden: orthopedie, chirurgie
Provincie: ik woon in Maastricht, maar beschikbaar landelijk
Naam: Margreet Voermans
Afgestudeerd: 2002
Mailadres: sporthorsevet@icloud.com

Telefoonnummer: 06-28485266
Wanneer beschikbaar: per direct
Fulltime/ parttime: freelance
Bijzonderheden: Specialist chirurgie (dipl ecvs) en sportmedicine (dipl acvsmr). Ook voor nacht/ weekend
waarnemingen.

Werkzaamheden: Ambulante eerstelijns, reproductie, anaesthesie, kliniek werk.
Provincie: Overal in Nederland beschikbaar.
Naam: Ria Harteveld
Afgestudeerd: Augustus 2017
Mailadres: r.h.harteveld@gmail.com
Telefoonnummer: 06 52282212
Wanneer beschikbaar: Per direct.
Fulltime/ parttime: Voorkeur voor fulltime.
Bijzonderheden: Door de Corona crisis zijn al mijn plannen in de war geschopt. Starten van nieuwe baan in England is
de komende maanden niet mogelijk. Hierdoor ben ik de komende maanden beschikbaar geworden.

Werkzaamheden: internship Dierenkliniek De Morette te Asse, België
Provincie: geen voorkeur
Naam: Jasmijn Chardon
Afgestudeerd: UGent, 2019
Mailadres: jasmijn.chardon@hotmail.com
Telefoonnummer: +32479944075
Wanneer beschikbaar: half juli
Fulltime/ parttime: geen voorkeur
Bijzonderheden:

