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NIEUWSFLITS VOOR CPD-LEDEN: UPDATE I.V.M. COVID-19 MAATREGELEN
Datum: 4 mei 2020
Geachte CPD-leden
Deze nieuwsflits gaat in op:
1. Het RIVM Vetinf@ct bericht van 28 april 2020.
2. De infographic voor bezoekers aan de dierenarts.
3. Aangepaste maatregelen belastingdienst.
1. RIVM Vetinf@ct bericht 28 april 2020
Afgelopen donderdag heeft RIVM Vetinf@ct in een nieuw bericht nadere algemeen geldende
adviezen uitgebracht: naar het Vetinf@ct bericht nummer (37). In het bericht wordt onder andere
melding gedaan van de bekendmaking op 26 april 2020 door het Ministerie van LNV dat op twee
nertsenbedrijven in Noord-Brabant SARS-CoV-2 is aangetoond: klik hier. Voor nertsenbedrijven
geldt een meldplicht voor verschijnselen en extra adviezen m.b.t. hygiënemaatregelen.
Tevens gaat het bericht in op het toepassen van maatregelen en adviezen m.b.t. persoonlijke
beschermingsmaatregelen (PBM). De informatie is ook te vinden op de CPD-website:
https://www.cpd-online.nl/actueel/nieuws/coronavirus-covid-19-berichten-enmaatregelen.
2. Infographic voor bezoekers aan de dierenarts
CPD en KNMvD hebben in lijn met de gedachtewisseling die met het Ministerie van LNV wordt
gevoerd over de "anderhalvemetersamenleving" een infographic opgesteld met de titel:
“Aanbevelingen voor bezoekers aan de dierenarts tijdens de COVID-19 maatregelen”: klik hier. De
infographic is gebaseerd op informatie van de Federation of Veterinarians of Europe (FVE) en de
Federation of European Companion Animal Veterinary Association (FECAVA) en naar de Nederlandse
situatie opgesteld. De infographic is vanmiddag in de wekelijkse gedachtewisseling LNV-CPDKNMvD aan de orde geweest. De infographic kunt u gebruiken voor uw klanten. Het CPD-bestuur
vindt, vanwege de overduidelijke overheidsmaatregelen en RIVM Vetinf@ct adviezen aanvullende
informatie voor de dierenarts(-praktijken) overbodig. Aanvullende informatie leidt eerder tot
onduidelijkheid en mogelijke verwarring en misverstanden. Het CPD heeft naar LNV duidelijk
gemaakt dat de dierenarts(-praktijken) voldoende in staat zijn om vanuit de professionele
autonomie en de praktijkspecifieke situatie invulling te geven aan de overheidsmaatregelen en de
RIVM Vetinf@ct adviezen. Zoals het CPD steeds heeft aangegeven staat het praktijken en
organisaties vrij voor respectievelijk eigen klanten of leden nadere adviezen en bepalingen op te
leggen, zolang daarbij de maatregelen van de overheid maar in acht worden genomen.
3. Update aangepaste maatregelen belastingdienst
De Kamer van Koophandel heeft in een update de aangepaste maatregelen van de belastingdienst in
COVID-19 tijd op een rij gezet: naar KvK bericht. De informatie betreft onder andere belasting
uitstel, verlagen van voorlopige aanslagen; regelingen voor ondernemers met personeel; regelingen
voor ondernemingen in een BV; regelingen voor ondernemers met een eenmanszaak, VOF of
maatschap.
Heeft u vragen of behoefte om over specifieke situaties van gedachten te wisselen neem dan contact
op via info@cpd-online.nl of bel 06 13 72 74 72.
Rest voor dit moment u, mede namens het CPD-bestuur, een mooie Bevrijdingsdag te wensen.
Stay healthy
Met hartelijke groet
Collectief Praktiserende Dierenartsen
Hugo de Groot
Algemeen secretaris
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CPD-bestuur
Karien Koenders, voorzitter
Fieke van Genugten, vicevoorzitter aandachtsveld gezondheidszorg herkauwers
Rachel Brouwer-Cummins, aandachtsveld gezondheidszorg varkens opvolger Leonie de Louw,
secretaris statutaire overdracht tijdens ALV 2020
Rick van Proosdij, aandachtsveld gezondheidszorg paard tevens penningmeester
Yolanda Kersten-Klomp, bestuurslid aandachtsveld gezondheidszorg gezelschapsdieren
Kees de Kruif, bestuurslid aandachtsveld gezondheidszorg vleeskalveren
Richard Rietema, bestuurslid met aandachtsveld gezondheidszorg pluimvee
Nadere informatie
RIVM Vetinf@ct berichtenservice voor dierenartsen over zoönosen, met adviezen
hygiënemaatregelen dierenartsenpraktijken
Zelf op de hoogte blijven van de adviezen en rechtstreeks berichten ontvangen kan via inschrijving
op webpagina: https://www.rivm.nl/surveillance-van-infectieziekten/signaleringinfectieziekten/vetinfact
Eerder Vetinf@ct-berichten met algemeen geldende adviezen
Vetinf@ct bericht (36) d.d. 3 april 2020: met onder andere melding tweede geval van een SARS-CoV2 besmette hond in Hong Kong en één kat in België (met bronverwijzing onderzoek). Algemeen
adviezen i.v.m. "anderhalvemetersamenleving" en adviezen voor het geval gezelschapsdieren of
landbouwhuisdieren klachten ontwikkelen die suggestief zijn voor een COVID19 infectie, zoals
onverklaarbare luchtweg en/of maag-darm klachten, en er is intensief contact geweest met een
COVID-19 (verdachte)-patiënt, wordt de dierenarts gevraagd contact op te nemen met de NVWA
Landelijk Meldpunt Dierziekten: 045- 546 31 88
Vetinf@ct bericht (35) d.d. 30 maart 2020: melding incidentele geval in Hong Kong bij één SARSCoV-2 besmette hond die in contact is geweest met COVID-19 patiënten. Algemeen advies: algemene
hygiënemaatregelen m.b.t. gezelschapsdieren.
RIVM Vetinf@ct verwijst voor informatie over desinfectiemiddelen tegen het SARS CoV-2 virus naar het
advies van College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTBG): naar het
advies.
Informatie: Hoe verspreidt het coronavirus zich onder dieren? Voor vragen en antwoorden klik hier. Els
Broens, hoofd microbiologische laboratorium Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht en
projectleider COVID-19 gaat in het interview van 27 april 2020 op Radio 1 in op de onderzoeksvragen
van het Ministerie van Landbouw: klik hier.
Bericht Ministerie VWS: Landelijk Consortium Hulpmiddelen: 24 maart 2020 beschikbaar stellen
middelen zoals mondmaskers: naar bericht. Overleg over grote volumes
via middelencorona@nfu.nl en kleine volumes via beschermingsmiddelen@rodekruis.nl
Eerdere nieuwsflitsen i.v.m. COVID-19 maatregelen
§

§

§

§

CPD-nieuwsflits 24 april 2020: update COVID-19 maatregelen met onder andere de Kamerbrief
over COVID-19 en de mogelijke relatie met dieren d.d. 22 april 2020. In de brief wordt een
toelichting gegeven op het inzetten van onderzoek om tot mogelijke beantwoording van de vragen
te komen.
CPD-nieuwsflits 10 april 2020: update COVID-19 maatregelen met herhaalde oproep eventuele
(nood-)maatregelen op te leggen aan de dierhouder en verantwoording voor de nadrukkelijke keuze
niet mee te gaan in de openbare KNMvD-oproep en/of via de media-aandacht om het Kabinet
onder druk te zetten i.v.m. de lijst ‘cruciaal beroep’.
CPD-nieuwsflits 2 april 2020: update COVID-19 maatregelen met financiële maatregelen, overleg
LNV over een eventuele lock down (ingediend voorstel uitgaande van een uniform begrippenkader
m.b.t. maatregelen en adviezen) en enkele verenigingszaken waaronder nadere bepaling datum
ALV.
CPD-nieuwsflits 26 maart 2020: lopend overleg diergeneeskundige dienstverlening onder
verbrede interpretatie lijst cruciale beroepen en een eventuele lock down. Verbazing over
persbericht van KNMvD en het ‘position paper’ dat naar de Tweede Kamer i.v.m. ‘cruciaal beroep’ is
gestuurd.
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CPD terugkoppeling 21 maart 2020 iDiaLoog diergeneeskundige zorg en Coronavirus COVID-19
maatregelen.
CPD nieuwsflits 18 maart 2020 diergeneeskundige zorg onder Coronavirus COVID-19
maatregelen.

P.S.
Momenteel loopt de iDiaLoog over “uw ervaring en mening over de Autoriteit Nucleaire Veiligheid
en Stralingsbescherming (ANVS)”. Het betreft de registratie en vergunningen onder het Besluit
Stralingsbescherming van februari 2018 en de inspecties die door ANVS zijn uitgevoerd. Tot en met 12
mei bestaat de mogelijkheid inbreng te leveren. Maak daarvan gebruik zodat het geluid uit de praktijk
in beeld komt. Zoals gebruikelijk wordt uw inbreng anoniem verwerkt. Respondenten ontvangen een
terugkoppeling zodat u weet wat er leeft.
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