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Geachte collega Deleu, beste Sophie
Van harte gefeliciteerd met de benoeming tot voorzitter van de KNMvD.
Het CPD kijkt, onder jouw voorzitterschap, uit naar overleg in de gebruikelijke
rolverdeling met KNMvD als beroepsvereniging en het CPD als de onafhankelijke
belangenvereniging voor praktiserende dierenartsen en praktijken. Aan die rolverdeling
en positionering zijn stakeholders uit de overheid en de sectoren, als ook kennis- en
onderzoekscentra, inmiddels gewend en vindt op basis daarvan regulier overleg plaats.
Voorafgaand aan jouw benoeming als KNMvD-voorzitter is vanuit het CPD m.b.t. het
lopende onderzoek over de evaluatie van de Wet dieren dat Berenschot, in opdracht van
het Ministerie van LNV, momenteel uitvoert, gevraagd de KNMvD-inbreng in het
interview met de onderzoekers, te delen. Tot op heden heeft het CPD op dat verzoek
geen reactie mogen ontvangen. We horen graag of er onder jouw voorzitterschap de
bereidheid bestaat om die inbreng te delen.
Verder ziet het CPD vanuit de diverse overleggen, o.a. de Raad van Advies (RvA) van de
Diergeneesmiddelenautoriteit SDa, een enorme urgentie voor aanpassingen van de
uitgangspunten voor de veterinaire veldnormen in het bijzonder de formularia. In de
RvA van de SDa is aan de orde de werkwijze van de formularia, waarbij deze op
bepaalde punten niet efficiënt is, met negatieve gevolgen op de dierdagdosering door
de effecten op de inzet van eerste en tweede keuzemiddelen. Vanaf de start van het
overleg KNMvD-CPD over veterinaire veldnormen is, in het belang van practici en
praktijken en diergezondheid en -welzijn, de suggestie gedaan de te actualiseren
richtlijnen, waaronder de uitgangspunten voor het opstellen van formularia, in revisie te
plaatsen waardoor voor derden, in het bijzonder handhavende organisaties, duidelijk is
dat deze allerminst rijp zijn om te worden gebruikt in private regelingen en/of als
(officieel) toezicht kader. We horen graag of er onder jouw voorzitterschap de
bereidheid bestaat om de te actualiseren veterinaire veldnormen in revisie te plaatsen.
Om leden vanuit een onafhankelijke positie bij te kunnen staan maakt het CPD, in lijn
met de werkwijze zoals die in de humane gezondheidszorg wordt gehanteerd, geen
gebruik van de uitnodigingen voor consultatie. Een nadere toelichting hierop is op 23
maart j.l. gegeven naar aanleiding van de consultatie Richtlijn
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vruchtbaarheidsbegeleiding rundveebedrijven1. Wat de richtlijnen betreft loopt er
inmiddels ZonMw gefinancierd onderzoek. Het CPD volgt dat onderzoek met interesse.
Uiteraard heeft KNMvD de vrijheid en ruimte om nadere bepalingen en eisen aan eigen
leden te stellen en daarvoor een eigen systeem te hanteren zolang voor derden maar
duidelijk is dat de bepalingen uitsluitend van toepassing zijn voor leden van de KNMvD
en/of geregistreerden waarbij tevens duidelijk wordt gemaakt wat er feitelijk wordt
beoordeeld zeker als er aanprijzingen mee worden beoogd zoals op de KNMvDpubliekswebsite www.dierenarts.nl.
Het CPD-bestuur wenst je heel veel succes bij het geven van invulling aan het
voorzitterschap van de beroepsvereniging KNMvD en ziet de antwoorden op gestelde
vragen tegemoet.
Met vriendelijke groet,
CPD-bestuur
Drs. K. Koenders-van Gog (Karien), voorzitter tevens CPD-afgevaardigde in Producenten
Organisatie Varkens Task Force ABRES varken, SDa RvA agendalid en CPD-afgevaardigde
Faculteit Diergeneeskunde Maatschappelijk Adviesraad
Drs. S.F. van Genugten (Fieke), vicevoorzitter, aandachtsveld gezondheidszorg
herkauwers tevens CPD-afgevaardigde in de ZuivelNL Commissie Diergezondheid en
Kwaliteit Runderen (DKR)
Drs. R.J. Brouwer-Cummins (Rachel), aandachtsveld gezondheidszorg varkens opvolger
drs. H.M.F. de Louw (Leonie), secretaris (statutaire overdracht tijdens ALV 2020)
Drs. E.R. van Proosdij (Rick), penningmeester aandachtsveld gezondheidszorg paard
Drs. Y.C.J. Kersten-Klomp (Yolanda), bestuurslid aandachtsveld gezondheidszorg
gezelschapsdieren
Drs. C.G. de Kruif (Kees), bestuurslid aandachtsveld gezondheidszorg vleeskalveren
Drs. R.M.W. Rietema (Richard), bestuurslid met aandachtsveld gezondheidszorg
pluimvee
Copy conform
Algemeen Secretaris
Drs. S.J. de Groot (Hugo) contactpersoon voor de overheid en CPD-afgevaardigde in het
Technisch Uitvoeringsoverleg (TUO) dierziekten, SDa RvA agendalid en CPDafgevaardigde in de ZuivelNL DKR stuurgroep verantwoord medicijngebruik
Diergeneesmiddelenautoriteit SDa Raad van Advies afgevaardigde namens
dierenartsen CPD-KNMvD
Drs. F.M.C. Dirven (Frans)
CPD-afgevaardigden Stichting Geborgde Dierenarts (SGD) Colleges van
Belanghebbenden:
Geborgde Rundveedierenarts: dr. A.F.S. Olsman-Vrielink (Annemarie)
Geborgde Varkensdierenarts: drs. R.H.C. Sol (Rene), en drs. T. van Sprang (Tim)
Geborgde Vleeskalverdierenarts: drs. J. Neleman (Hans)
Geborgde Pluimveedierenarts: drs. A.D. Vink (Albert)
Stichting Brancheorganisatie Kalversector Werkgroep Houderij Vitaal kalf
Drs. J.H.J. Mensinga (Hans)

1 https://www.cpd-online.nl/download_file/599/0
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