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Geachte Leden van de Vaste commissie voor Economische Zaken.
Het bestuur en leden van het Collectief Praktiserende Dierenartsen (CPD) danken u hartelijk voor de
uitnodiging en de gelegenheid deel te mogen nemen aan het rondetafelgesprek over dierenwelzijn en
de rol van de dierenarts. Het CPD is dé onafhankelijke belangenvereniging van en voor praktiserende
dierenartsen en beperkt zich voor de inbreng van dit rondetafelgesprek tot de rol van de practicus.
Het CPD heeft practici werkzaam in de veehouderij gevraagd inbreng te leveren op het door uw
commissie gevraagde inzicht. De vragen zijn 29 september 2017, naar aanleiding van uw uitnodiging,
via iDiaLoog uitgezet en deze inbreng is daar mede op gebaseerd. Ter illustratie zijn de vragen en
enkele quotes van veeartsen in deze inbreng opgenomen. (naar iDiaLoog “Dierenwelzijn en de Rol van
de dierenarts” 6 oktober 2017 klik hier)
NORM
Gezonde dieren zijn de norm en de veehouder beslist over het welzijn van de dieren. De veehouder
voert de regie en is verantwoordelijk voor het bedrijf. Het normstellende kader voor de veehouderij is
vastgelegd in wetten en de regels van de private kwaliteitssystemen. Controle en handhaving daarop
vindt plaats door de overheid en door zelfcontrole.
Kunt u aangeven hoe de normen voor dierenwelzijn in de veehouderij uw rol als
praktiserend dierenarts beïnvloeden?
“Dierenwelzijn is onderdeel van ons dagelijkse werk.”

Naar aanleiding van het bericht “NVWA greep na misstanden niet in bij slachthuizen” NRC 23 juli 2017
richtte daarop volgend de aandacht zich eveneens op veehouderij. Als normatief kader worden daarin
de “Vijf vrijheden van Brambell” opgevoerd.
Naar aanleiding van de media-aandacht heeft het CPD via iDiaLoog van 4 tot 17 juli 2017 veeartsen
gevraagd of het geschetste beeld van de veehouderij door hen wordt herkend. 173 practici hebben
gerespondeerd, wat neerkomt op ongeveer 20 % van de practici werkzaam in de veehouderij. De
respons schetst een duidelijk beeld: 92 % herkent zich niet in het beeld dat van de “veearts” wordt
geschetst; 76 % geeft aan dat de media-aandacht onderwerp van gesprek is met de veehouder en 78 %
geeft aan de vrees te delen dat de discussie tot meer regels kan leiden. Uit de reacties kwam naar
voren dat een eenzijdig beeld is geschetst. Veeartsen zijn in de praktijk dagelijks met dierenwelzijn
bezig. Vele lopende initiatieven in de veehouderij zorgen voor vooruitgang ook ten aanzien van het
dierenwelzijn. (naar iDiaLoog “Landbouwhuisdierenarts en dierenwelzijn” 24 juli 2017 klik hier)
ROL VAN DE PRACTICUS
De rol van de practicus is dienstverlenend en primair gericht op de hulpvraag. Practici zien hun rol als
signalerend en adviserend. Ruimte voor maatwerk en vertrouwen is in de relatie essentieel.
Hoe ziet u uw rol als praktiserende dierenarts met betrekking tot dierenwelzijn in de
veehouderij nu en in de toekomst?:
“Rol van dierenarts op erf is ingewikkeld: je kunt geen politieagent spelen en tegelijkertijd
een vertrouwensrelatie hebben.”
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AMBITIE
Het is gewenst het toepassen van de “Vijf vrijheden van Brambell” te verduidelijken zodat veeartsen en
veehouders weten waar ze aan toe zijn, zeker als deze worden ingezet bij handhaving.
Welke boodschap wilt u als practicus voor het rondetafelgesprek meegeven:
“Focus op het grote geheel en bedrijf geen emotie-politiek gebaseerd op incidenten”.

Het CPD signaleert behoefte naar een helder onderscheid tussen preventie en ingrijpen door de
overheid. Het verlagen van de drempel voor het tijdig kunnen inroepen van hulp is van belang voor de
rol van de practicus. Het CPD heeft het “afsprakenkader signalering dierverwaarlozing” van het
Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren ondertekend. Het woord “melden” werkt voor preventie
contraproductief. Ambitie en doel ligt, wat het CPD betreft, op preventie waarbij vroegtijdig en
adequaat wordt gereageerd op signalen en door tijdig contact op te nemen voor hulp. Dat past bij de
vertrouwensrelatie en de signalerende en adviserende rol van practicus.
Overigens is dierenwelzijn, wat de rol van de dierenarts betreft, onderdeel van het totale One-health
afwegingskader dier-mens-milieu. In de dagelijkse praktijk komt daar de afweging van het nut van het
houden van het dier of de dieren door de veehouder bij.
Wij kijken uit naar de gedachtenwisseling. Mocht u vragen hebben dan kunt u te allen tijde contact
opnemen.
Met vriendelijke groet,
Collectief Praktiserende Dierenartsen
Bestuur
Mw. drs. K. Koenders (Karien), voorzitter (06 53 89 39 47)
Mw. drs. S.F. van Genugten (Fieke), vicevoorzitter aandachtsveld gezondheidszorg herkauwers
Mw. drs. H.M.F. de Louw (Leonie), secretaris aandachtsveld gezondheidszorg varkens
Dhr. drs. E.R. van Proosdij (Rick), penningmeester aandachtsveld gezondheidszorg paard
Dhr. drs. C.G. de Kruif (Kees), bestuurslid aandachtsveld gezondheidszorg vleeskalveren
Dhr. drs. W.J.M. van Look (Walter), bestuurslid aandachtsveld gezondheidszorg gezelschapsdieren
Dhr. drs. R.M.W. Rietema (Richard), bestuurslid met aandachtsveld gezondheidszorg pluimvee
Algemeen secretaris
Dhr. drs. S.J. de Groot (Hugo) (06 13727472)

Het Collectief Praktiserende Dierenartsen is dé onafhankelijke belangenbehartiger van en voor
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. Het CPD voert lobby voor de belangen van de praktiserende
dierenartsen en stelt daarbij het dier en de deskundigheid van de practicus centraal. Het CPD heeft
afgevaardigden in diverse overlegorganen o.a. werkgroepen van de Task Force ABRES, de Colleges
van Belanghebbenden Geborgde Dierenartsen en onderhoudt contacten met ministeries, NVWA en
Faculteit Diergeneeskunde. Het CPD is voorstander van werkbare normen die het professionele
handelen stimuleren en praktisch en niet star zijn. Ga voor meer informatie over het CPD naar:
www.cpd-online.nl.
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