
 
 

Persbericht  
 

De LH vet Group is blij te kunnen aankondigen dat dierenarts Karien Koenders opnieuw in dienst 

treedt.  

LH Vet Group is actief in de veterinaire dienstverlening met dierenartsenpraktijken in Nederland, 

België en Duitsland en een eigen laboratorium. In totaal werken 45 dierenartsen binnen de groep, 

waarvan 35 in de varkenshouderij. In Nederland en België zijn ze bekend onder de naam Lintjeshof, 

en in Duitsland onder de namen Agro-Vet en TPB Blumberg. Binnen de LH Vet Group gaat Karien 

enerzijds werken als praktiserend varkensdierenarts (in NL en DLD), anderzijds gaat ze ons in de rol 

van adviseur gezondheidsprogramma’s ondersteunen bij het verder ontwikkelen van 

kwaliteitsprogramma’s die direct toepasbaar zijn voor onze klanten.  

Karien is in 2001 afgestudeerd als dierenarts in Gent. Na een periode van onderzoek aan de faculteit 

(naar E.coli) heeft ze in totaal 13 jaar als dierenarts in de praktijk gewerkt, waarvan 10 jaar bij 

Lintjeshof. Daarna is ze 2 jaar werkzaam geweest als technical service manager Benelux voor 

farmaceutisch bedrijf IDT Biologika. De afgelopen 3 jaar was ze werkzaam als adviseur gezondheid 

binnen Topigs Norsvin. Haar werkzaamheden bestonden o.a. uit het ondersteunen van klanten op 

het gebied van varkensgezondheid en het ontwikkelen en implementeren van een gezondheidsplan 

voor de  franchisers van Topigs Norsvin.  

Naast bovenstaande werkzaamheden  is Karien al lange tijd bestuurlijk actief. Ze was 6 jaar 

bestuurslid van de Vakgroep Gezondheidszorg Varken van de KNMVD en sinds 2016 is ze voorzitter 

van het Collectief Praktiserende Dierenartsen. Het CPD is een belangenbehartiger voor praktiserende 

dierenartsen en maakt zich o.a. sterk voor het werkbaar houden van regels en daarmee ook de 

mogelijkheid tot het inzetten van de beste behandeling van het dier. 

LH Vet Group heeft een groeiambitie in de varkenshouderij door kwaliteitsdienstverlening en 

ketenprogramma’s. Met haar bestuurlijke ervaring en implementatiekracht rondom 

ketenprogramma’s kan Karien deze ambitie versterken.  

Nederweert, 20 juli 2020. 

 


