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SYMPOSIUM “MAGISTRAAL BEREID”
Het CPD bestaat vijf jaar. In de afgelopen jaren zijn agenderende
themabijenkomsten georganiseerd. De eerste themabijeenkomst
IN 2014 droeg de titel “De deskundigheid van de dierenarts en
behandeling van het dier centraal”. Het CPD zet vanaf haar start
de professionaliteit van de practicus centraal. Het CPD behartigt
de belangen van de practicus en de praktijk. Inmiddels is het CPD
breed vertegenwoordigt in o.a. Het geluid uit de praktijk brengt het
CPD sinds 2016 met iDiaLoog in kaart. Via iDiaLoog is een aantal
maal het geluid van practici gericht op de beste behandeling van
het dier in kaart gebracht. Uit de respons kwam de behoefte aan
nadere informatie naar voren. Alle reden om daar dit symposium
aandacht aan te besteden en gerespecteerde experts uit te nodigen
voor een update van de actuele internationale ontwikkelingen.
Kennis die direct toepasbaar is in de dagelijkse praktijk. Wij wensen
de deelnemers een leerzaam symposium.
CPD-lustrum commissie

Karien Koenders (CPD-voorzitter) / Yolanda Kersten-Klomp
Mirjam Wiersma / Jan Willem Borgers / Rene Sol

dopharma.nl

OVER HET COLLECTIEF PRAKTISERENDE DIERENARTSEN
Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván en vóór practici. Het CPD heeft sinds haar
oprichtingsvergadering op de Faculteit Diergeneeskunde op 19 december 2013 en de statutaire
oprichting op 17 januari 2014 een succesvolle start en ontwikkeling doorgemaakt. Voor haar
aanpak en lobby hanteert het CPD de European Veterinary Code of Conduct die is opgesteld door
de Federation of Veterinarians of Europe als algemeen afwegingskader. Daarbij stelt het CPD de
belangen van de praktiserende dierenartsen en het dier centraal. Uitgangspunt is steeds de vraag
waar de verantwoordelijkheden liggen. Het CPD zet zich in de diergeneeskunde werkbaar te houden.
Het CPD heeft afgevaardigden in diverse overlegorganen o.a. de
opvolgers van de werkgroepen van de Task Force ABRES, de Colleges
van Belanghebbenden van de Stichting Geborgde Dierenartsen,
Diergeneesmiddelenautoriteit SDa en onderhoudt contacten met
ministeries, NVWA en de Faculteit Diergeneeskunde.
In mijn welkomstwoord ga ik een toelichting geven op het
lustrumthema “MAGISTRAAL BEREID”. Mede namens het CPDbestuur en de lustrumcommissie een goed symposium gewenst.
Karien Koenders
CPD voorzitter

FRANS VAN KNAPEN DAGVOORZITTER

ELZO KANNEKENS

Prof. dr. Frans van Knapen is emeritus-hoogleraar
Levensmiddelenhygiëne en Veterinaire Volksgezondheid aan de
Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Frans
van Knapen is een gerespecteerd expert op het gebied van de
levensmiddelenhygiëne en veterinaire volksgezondheid en inspirator
op het gebied van Public Health. Prof. van Knapen trad, na een jaar
als fulltime practicus gewerkt te hebben, eind 1974 in dienst bij het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven.
Hier was hij werkzaam bij het Laboratorium voor Pathologie en later
als hoofd van de afdeling Parasitologie en Mycologie en hield hij zich vooral bezig met zoönosen,
infectieziekten die kunnen worden overgedragen van dier op mens. Prof. van Knapen promoveerde
in 1984 aan de Universiteit van Amsterdam in de humane geneeskunde op het proefschrift
“Immunodiagnosis of toxoplasmosis”. In 1993 werd hij bijzonder hoogleraar Epidemiologie van
Parasitaire Zoönosen bij de faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht. Twee jaar later werd dat
omgezet naar een voltijdse leeropdracht Levensmiddelenhygiëne en Veterinaire Volksgezondheid.
Prof. van Knapen heeft zich altijd ingezet voor de kwaliteit van het onderwijs in de diergeneeskunde
en stelde daarbij studenten altijd op de eerste plaats. Prof. van Knapen is sinds 2014 met emeritaat.

Drs. Elzo Kannekens is sinds 1 januari 2019 Director Global Public Policy and Multilateral Affairs at
MSD Animal Health. Elzo Kannekens trad, na een jaar als fulltime practicus gewerkt te hebben, van
2007-2009 in dienst van de Faculteit Diergeneeskunde als docent in
management van rundergezondheid. Aangetrokken door het belang
van communicatie-strategie werkt hij van 2009- 2012 als senior
consultant Sustainable Agriculture bij Schuttelaar en Partners. Met
een groeiende interesse voor lobby en stakeholdermanagement trad
hij in 2012 als technical accountmanager in dienst bij Boehringer
Ingelheim Vetmedica. Eind 2014 stapte hij over naar het Ministerie van
Economische Zaken in de functie als plaatsvervangend Chief Veterinary
Officer en hoofd van de Unit Animal Health and Veterinary Market
Access. In deze functie was hij verantwoordelijk voor het onderhouden
van de relaties met overheden van landen buiten Europa.

PIERRE-LOUIS TOUTAIN
Prof. dr. Pierre-Louis Toutain is een internationaal gerespecteerd expert op het gebied van veterinaire
vergelijkende farmacologie: farmacokinetische / farmacodynamische (PK/PD) modellering van
diergeneesmiddelen waaronder antimicrobiële en niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen
en corticosteroïden. Pierre-Louis Toutain is als vooraanstaand ere-gediplomeerde verbonden aan
het Royal Veterinary College (RVC) van Londen. Van 1990-2013 bekleedde Pierre-Louis Toutain de
leerstoel Physiology & Therapeutics aan de Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse, een internationaal
erkende onderzoeksgroep. Hij was medeoprichter en voormalig voorzitter van het Europees College
voor Veterinaire Farmacologie en Toxicologie (2003-2009). Momenteel is Pierre-Louis Toutain Past
President van de European Association for Veterinary Pharmacology and
Toxicology (EAVPT). Verder is hij kernlid van de Veterinary Subcommittee
on Antimicrobial Susceptibility Testing (VetCAST), een subcomité dat
in 2015 is ingesteld door de European Committee on Antimicrobial
Susceptibility Testing (EUCAST). Prof. Toutain is tevens betrokken bij
de Animal Health Modeling and Simulation Society (AHM&S). Deze
vereniging richt zich sinds 2012 op het bevorderen van de ontwikkeling,
toepassing en verspreiding van modellerings- en simulatietechnieken
op het gebied van diergeneeskundige farmacologie en toxicologie.
Onder verschillende prestigieuze prijzen ontving hij in 2009 de Lloyd
E. Davis Award van de American Academy of Veterinary Pharmacology
and Therapeutics.

JOHANNA FINK-GREMMELS
Prof. dr. Johanna Fink Gremmels is als professor emeritus verbonden
aan het Institute for Risk Assessment Sciences van de Faculteit
Diergeneeskunde Universiteit Utrecht. Prof. Fink is opgeleid aan de
Veterinaire Faculteit in Hannover alwaar zij in 1974 promoveerde.
Na haar promotie specialiseerde Prof. Fink zich in de veterinaire
farmacologie en toxicologie (Diplomate European College of Veterinary
Pharmacology and Toxicology). Van 1986 tot 1991 was Prof. Fink
onderzoeksdirecteur en hoofd van het instituut microbiologie en
voedseltoxicologie van het huidige instituut voor voedselkwaliteit en
consumentveiligheid in Kulmbach (Duitsland). In 1991 werd zij als
gewoon hoogleraar Vergelijkende farmacologie van de huisdieren
aangesteld bij de Faculteit Diergeneeskunde. In 1999 werd de leerstoel
omgezet naar gewoon hoogleraar en hoofd van de Veterinaire Farmacologie, biofarmacie en
klinische toxicologie. Prof. Fink is sinds 2014 met emeritaat.
Prof. Fink is een internationaal gerespecteerd expert op het gebied van de Veterinaire Farmacie,
Farmacologie en Toxicologie die een substantieel deel van haar carrière besteden aan onderzoek
van effecten van natuurlijke toxinen, vooral de door schimmels gevormde mycotoxinen. Prof. Fink
is nauw betrokken bij de dagelijkse diergeneeskundige praktijk en adviseert nationale, Europese
en internationale overheden maar ook practici. Vanuit de adviserende rol heeft Prof. Fink een rol
gespeeld bij de totstandkoming van internationale (EU) wetgeving. Prof. Fink is op 7 december 2018
benoemd tot voorzitter van de Stichting Geborgde Dierenarts.

PROGRAMMA

AKOESTICUM

13.00 uur

Ontvangst gasten en deelnemers met koffie en broodjes

13.30 uur

Opening symposium door Academie Muzikaal Talent

13.45 uur

Welkom door Frans van Knapen, dagvoorzitter

13.55 uur

Karien Koender CPD-voorzitter lustrumthema magistraal bereid

14.00 uur

Pierre Louis Toutain “Best practice in the use of veterinary medical products”

14.45 uur

Pauze

Akoesticum is het nationaal trainingscentrum voor muziek, dans en theater. De oplevering van
het geheel verbouwde en aangepaste Frisokazerne vond in 2014 plaats. De officiële in gebruik
name van het Akoesticum vond in 2015 plaats in bijzijn van koning Willem-Alexander. Inmiddels
is het Akoesticum uitgegroeid tot centrum voor ontmoetingen. Onderdeel van de ontmoetingen is
aandacht voor jong talent. Het symposium zal worden geopend door de Academie Muzikaal Talent
(AMT). De AMT biedt zeer getalenteerde jonge musici (tot 19 jaar) een hoogwaardige vooropleiding.
Zo kunnen zij hun talenten optimaal ontwikkelen en goed doorstromen naar een vervolgopleiding
aan een conservatorium.

15.15 uur

Elzo Kannekens: “Van wens tot patent”

15.45 uur

Johanna Fink-Gremmels ““(Be-)handelen nu en in de (nabije) toekomst”

16.30 uur

Dialoog en resumé

Aansluitend “meet & greet” met “foods & drinks”

TIJDENS PAUZE EN MEET & GREET TREFT U:
SPONSOR GOUD

SPONSOR ZILVER

SPONSOR BRONS

SPONSOR DEELNEMERS SUPPORT

TER KENNISMAKING
SAMENWERKINGSPARTNER

TER KENNISMAKING
OPGERICHT 18 FEBRUARI 2019

ROUTEBESCHRIJVING
Openbaar vervoer
Station Ede-Wageningen. Ga naar
de loopbrug perron 1B en volg de
loopbrug over de autoweg naar het
Akoesticum (max. 5 minuten lopen)
Auto
In bocht Eikenlaan / Nieuwe
Kazernelaan naar Mauritskazerne
Frisogebouw en parkeer gratis.
Advies voor uw navigatiesysteem:
zoek op Akoesticum niet op
postcode/adres.

