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1.

SECRETARIEEL VERSLAG 2016

1.1.

BESTUUR
De vereniging Collectief Praktiserende Dierenartsen is op 17 januari 2014 statutair opgericht met vestigingsplaats
Amsterdam en is op 20 januari 2014 ingeschreven in het handelsregister onder nummer 59759526. Het CPD is
gestart met een initiatiefnemend bestuur. Tijdens de tweede algemene ledenvergadering op 24 mei 2016 hebben
de aanwezige leden in CineMec Ede ingestemd met de verkiezing en benoeming van: mw. drs. H.M.F. de Louw
(Leonie) met aandachtsveld gezondheidszorg varkens. Met de benoeming volgt Leonie de Louw bestuurslid dhr. drs.
D.F. Hendrickx (Diedrich) op in verband met de onafhankelijke positionering van zijn lidmaatschap in het College
van Deskundige IKB Nederland Varkens.
Tijdens de tweede algemene ledenvergadering op 24 mei 2016 geeft dhr. drs. F.M.C. Dirven (Frans) als medeinitiatiefnemend kwartiermaker aan zijn positie als voorzitter voor opvolging ter beschikking te stellen: “Het CPD
heeft een stevige positie verworven en maakt ruimte voor opvolging”.
Op 15 juli 2016 wordt mw. drs. K. Koenders-van Gog (Karien) voor verkiezing aan de CPD-leden voorgedragen.
Tijdens de derde algemene ledenvergadering op 15 september 2016 in Van de Valk Hotel Houten stemmen de
aanwezige leden in met de benoeming van mw. drs. K. Koenders-van Gog (Karien) tot CPD-voorzitter en de
constitutionele bestuurssamenstelling:
Mw. drs. S.F. van Genugten (Fieke), vicevoorzitter met aandachtsveld gezondheidszorg rundvee
Mw. drs. H.M.F. de Louw (Leonie), secretaris, met aandachtsveld gezondheidszorg varkens
Dhr. drs. E.R. van Proosdij (Rick), penningmeester met aandachtsveld gezondheidszorg paard
Dhr. drs. C.G. de Kruif (Kees), bestuurslid met aandachtsveld gezondheidszorg vleeskalveren
Dhr. drs. W.J.M. van Look (Walter), bestuurslid met aandachtveld gezelschapsdieren en
Dhr. drs. R.M.W. Rietema (Richard), bestuurslid met aandachtsveld gezondheidszorg pluimvee

1.2.

BESTUURSVERGADERINGEN
In het verenigingsjaar 2016 heeft het bestuur zeven keer vergaderd: 28 januari 2016, 5 april 2016, 11 mei 2016, 23
juni 2016, 30 augustus 2016, 11 oktober 2016 en 29 november 2016.

1.3.

LEDENONTWIKKELING
2
Op 31 december 2016 telt het CPD 344 leden waarvan 237 gewone leden, 13 buitengewone leden en 94
studenten. In 2016 zijn zeven opzeggingen ontvangen: één buitengewoon lid en acht gewone leden waarvan vijf
wegens beëindiging van de praktijk of vertrek naar het buitenland.

1.4.

NETWERK, VERTEGENWOORDIGING EN INBRENG VETERINAIRE ACHTERBAN VIA IDIALOOG
Op 31 december 2016 is het CPD in de volgende organisatie en overlegorganen vertegenwoordigd:
§ Project “Antibiotic Stewardship and Pets”: Walter van Look
§ Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit klankbordgroep gezelschapsdieren: Walter van Look
§ Stichting Geborgde Dierenarts CvB Geborgde Rundveedierenarts: Cor de Vries
§ Stichting Geborgde Dierenarts CvB Geborgde Varkensdierenarts: Rene Sol
§ Stichting Geborgde Dierenarts CvB Geborgde Pluimveedierenarts: Albert Vink
§ Stichting Geborgde Dierenarts CvB Geborgde Vleeskalverdierenarts: Hans Neleman
§ Stichting Brancheorganisatie Vleeskalveren werkgroep houderij: Hans Mensinga
§ Task force ABRES werkgroep varken: Karien Koenders
§ Ministerie Economische Zaken / NVWA overleg POV, CPD en KNMvD: Karien Koenders.
§ Ministerie Economische Zaken klankbordgroep diergeneesmiddelen en diervoeders: namens het CPD-bestuur
Hugo de Groot

2

Op 31 december 2015 bedraagt het ledenaantal 236 waarvan 223 gewone leden, 7 buitengewone leden en 7 studenten.
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§ Project Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) van de Ministeries van Infrastructuur en Milieu
(bescherming bevolking en milieu), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (werknemersbescherming) en
Volksgezondheid Wwelzijn en Sport (patiëntenbescherming) en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en
Stralingsbescherming (ANVS): Rick van Proosdij i.s.m. inhoudsdeskundige Harm Verheul.
§ Project Eindtermen Stralingshygiëne Diergeneeskunde Faculteit Diergeneeskunde: namens CPD-bestuur Hugo de
Groot i.s.m. inhoudsdeskundige Harm Verheul.
§ Ministerie van Economische Zaken
Haagsch Advies
De algemene ledenvergadering van 24 mei 2016 heeft het CPD-bestuur fiat gegeven voor de verkenning en
uitwerking van plannen “speler worden” door advies- en lobbybureau Haagsch Advies. Het CPD-bestuur heeft in
haar vergadering van 29 november 2016 besloten niet in te gaan op de voorstellen voor samenwerking: voor lichte
ondersteuning gebaseerd op maandelijks overleg exclusief ad hoc advisering jaarbedrag € 55.000,-; gemiddelde
ondersteuning gebaseerd op twee wekelijks overleg exclusief ad hoc advisering jaarbedrag € 88.500,- en zware
ondersteuning bij issueconflicten, crisismanagement en strategische stakeholdersdialoog op basis van dagtarieven
variërend van € 1950,- tot € 2750,iDiaLoog
De algemene ledenvergadering van 24 mei 2016 heeft instemming gegeven voor het inzetten van iDiaLoog.
iDiaLoog is een onafhankelijk dialoog platform, waarbinnen op anonieme wijze kennis wordt gedeeld. Hiermee is
een verbeterslag gemaakt ten opzichte van de eerder gehanteerde Survey Monkey en is de respons uit de
achterban significant toegenomen. Respondenten ontvangen een terugkoppeling en het CPD hanteert het geluid uit
de praktijk voor het vaststellen van aandachtsvelden en de lobby voor de belangen van de practicus en de praktijk.
In 2016 betreft o.a. de iDiaLoog:
§ Vierkantsvergelijking doelgroep Geborgde Dierenartsen waarvan de uitkomst is ingezet voor het indammen van
3
de plannen voor de vergaande inmenging in privacy- en concurrentiegevoelige praktijkgegevens .
Oplossingsrichting en resultaat: voor de Geborgde Rundveedierenarts is de oorspronkelijke aanpak gewijzigd en
4
kan middels een verklaring worden aangetoond dat aan de wettelijke verplichting voor het uitvoeren van de
vierkantsvergelijking is voldaan. Voor de overige regelingen Geborgde Varkens- Vleeskalver- en
Pluimveedierenartsen is het tonen van de verklaring niet in de regeling opgenomen.
§ IOD-BGP doelgroep Geborgde Rundveedierenartsen waarvan de uitkomst is ingezet voor deregulering van het
verplicht moeten delen van privacy- en concurrentiegevoelige bedrijfs- en praktijkgegevens inclusief de verplichte
deelname via ICOvet / Dactari waarmee de Faculteit Diergeneeskunde (FD) op aangeven van Stichting Geborgde
Dierenarts (SGD) tot 31 december 2016 een samenwerkingsovereenkomst had gesloten. Oplossingsrichting en
resultaat is een wijziging van de aanpak voor IOD-BGP voor de Geborgde Rundveedierenarts en voor de overige
regelingen is de uitvoering op basis van de oorspronkelijke uitgangspunten niet opgenomen.
§ Neonatale diarree bij biggen doelgroep Geborgde varkensdierenartsen naar aanleiding van de toenemende
aandacht voor biggensterfte, het onder druk staan van de beschikbaarheid van middelen om dieren te kunnen
behandelen én de zorg dat er drempels worden opgeworpen tegen de, vanuit veterinair oogpunt, meest
gewenste aanpak van ziekten namelijk de onmiddellijke behandeling van het dier met het meest aangewezen
middel in de meest effectieve dosering om het ontstaan en het verspreiden van resistente bacteriën en
resistentiegenen te voorkomen én zo tevens bij te dragen aan de vermindering van het antibioticumgebruik.
Resultaat inzicht in de pragmatische aanpak in de praktijk en het adresseren van het issue in de bredere context
voor andere aandoeningen.
§ Streptococcus suis bij gespeende biggen doelgroep Geborgde Varkensdierenartsen naar aanleiding van de vraag
uit de iDialoog over “neonatale E. coli diarree bij biggen” bij welke ziekten in de praktijk ook beperkingen worden
ondervonden. Daarop antwoordde 41 % van de respondenten de behandeling van Streptococcus suis bij biggen en
100 % van de respondenten gaf daarbij aan baat te hebben bij informatie om onderbouwd af te wijken. Resultaat
inzicht in de pragmatische aanpak in de praktijk en vaststelling dat de richtlijn Streptococcus suis bij gespeende
biggen de dilemma’s in de praktijk niet oplossen.
§ Aanbesteding voor een Certificerende Instelling (CI) doelgroep Geborgde dierenartsen naar aanleiding van het
besluit van het bestuur van de Stichting Geborgde Dierenarts (SGD) om één CI te selecteren voor alle regelingen.
Resultaat: het in gang zetten van zorgvuldigheid over de te nemen besluiten waarbij er een nadrukkelijke rol is
opgenomen voor de dierenartsen is de Colleges van Belanghebbenden. Daarbij is tevens aangedrongen op een
statutaire ontkoppeling KNMvD – SGD waarvoor instemming is verkregen bij het SGD-bestuur.

3
4

Beoordelingsprotocol Geborgde Rundveedierenarts versie 1.6 d.d. 11-12-2015 normnummer GDA.07
Regeling Diergeneesmiddelen artikel 5.17 12 december 2012, nr. WJZ/12375453
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§ Inzet van vruchtbaarheidshormonen in de rundveehouderij doelgroep Geborgde Rundveedierenartsen naar
aanleiding van de wens van het KNMvD-bestuur om een richtlijn op te stellen waarbij de zuivelsector heeft
aangegeven budget ter beschikking te stellen om het hormoongebruik bij koeien “te vangen” in een richtlijn. Uit
de respons kwam naar voren dat vruchtbaarheidshormonen in de rundveehouderij zonder richtlijn zorgvuldig
voorgeschreven/toegepast kunnen worden en er geen knelpunten liggen met betrekking tot kennis en kunde bij
de dierenarts en de vakinhoudelijke behoefte voor een richtlijn niet aanwezig is. De bevindingen zijn voorgelegd
aan de KNMvD Vakgroep Gezondheidszorg Herkauwer die in haar reactie heeft laten weten dat de richtlijn er wel
komt. Het CPD heeft duidelijk gemaakt dat resultaatverplichtingen voor verbetering van het hormoongebruik
door de zuivelsector in haar kwaliteitssystemen aan de veehouder opgelegd dienen te worden. Kortom een
resultaatverplichting voor melkveehouders i.p.v. een richtlijn voor dierenartsen.
§ Ervaring met de “Online Monitor Varkensgezondheidszorg” doelgroep Geborgde Varkensdierenartsen naar
aanleiding van de introductie van de Online Monitor in juli 2015. Op aandringen van het CPD is het verplichte
5
karakter van de Online Monitor voor de varkenshouder opgenomen in de IKB-regelingen Daarmee is de
varkenshouder opdrachtgever voor het laten invullen van de Online Monitor door de dierenarts. Resultaat de
ervaringen zijn ingebracht in de Task Force ABRES werkgroep varkens en het CvB Geborgde Varkensdierenarts.
Inmiddels zijn verbeteringen doorgevoerd.
§ Nascholing Protocol Periodiek Bedrijfsbezoek voor de Geborgde Rundveedierenarts waarbij vanuit iDiaLoog
iDiaLearn is ontwikkeld ter vervanging van de fysieke bijeenkomst.
§ “Gezond werken” doelgroep praktiserende dierenartsen mede naar aanleiding van het meerjarenplan
arbeidsongeschiktheid. Er zijn vele factoren die invloed hebben op de autonomie en gezondheid van
praktiserende dierenartsen: werkdruk, fysieke belasting, regeldruk en inmenging in het professionele handelen,
klantrelatie, onderlinge verhoudingen in het veterinaire team, druk op de onderneming, balans werk-privé. De
respons gaf aanleiding tot het bestuursbesluit om in 2017 een themabijeenkomst te organiseren waarbij de
speciale aandacht uitgaat naar de meest in het oog springende uitkomsten: arbeidsongeschiktheid, balans werkprivé, onderlinge verhoudingen in het veterinaire team en regeldruk inclusief inspectie.
Inbreng op wet en regelgeving
§ UDD-regeling: Vanaf de oprichting is lobby gevoerd om de UDD-regeling aan te passen. De vele inspanningen
waaronder het werkbezoek van Tweede Kamerleden Helma Lodders VVD, Jaco Geurts CDA en Elbert Dijkgraaf SGP
op 4 april 2014; werkbezoek van de delegatie medewerkers Ministerie van Economische Zaken en NVWA op 11
februari 2015, de inbreng op veel gestelde vragen die door NVWA worden gepubliceerd, de deelname van CPDafgevaardigden aan het onderzoek door Wageningen Universiteit en de schriftelijke inbreng op concepten voor
wijziging van de UDD-regeling hebben resultaat gehad. Op 28 oktober 2016 is de wijziging van de UDD-regeling in
de Staatscourant gepubliceerd die op 1 januari 2017 in werking is getreden. Het CPD heeft, omdat het knelpunten
in de uitvoering van de wijziging verwacht, verzocht ook de gewijzigde regeling na één jaar op haar effecten te
evalueren. Die inbreng is overgenomen en middels iDiaLoog worden de effecten van de gewijzigde UDD-regeling
in de praktijk in kaart gebracht met het doel onderbouwde inbreng te leveren.
§ Inspectie en recht: Aanleiding is het optreden van NVWA en het in toenemende mate inzetten van de bestuurlijke
boete. Op 28 januari 2016 is een nascholingsbijeenkomst georganiseerd. De bijeenkomst gaf aanleiding tot het
document “Inspectie en recht” om CPD-leden inzicht te geven in de werkwijze van NVWA en te ondersteunen bij
inspecties en de eventuele vervolgtrajecten zoals interpretatie van rapporten van bevindingen en opstellen van
bezwaar- en beroepschriften. Het document “inspectie en recht” is naar aanleiding van het aangepaste NVWAinterventiebeleid geactualiseerd.
§ Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) waarvoor inbreng is geleverd op het
consultatieverzoek m.n. vanuit de dagelijkse gang van zaken in de praktijk.
Faculteit Diergeneeskunde en Diergeneeskundige Studenten Kring
§ Op 14 juni 2016 heeft overleg plaatsgevonden met Wouter Dhert, decaan van de Faculteit Diergeneeskunde. De
aanleiding voor het gesprek was de aanpak IOD-BGP middels de FD-KNMvD-SGD-ICOvet Dactari aanpak en de
CPD-visie daarop. In aansluiting daarop heeft Wouter Dhert een werkbezoek gebracht aan de praktijk van Fieke
van Genugten.
ste
§ Op 17 februari 2016 heeft Fieke van Genugten namens CPD-bestuur en leden tijdens de uitreiking van de 38
Veterinaire Almanak “Wijzer” het CPD-vat aangeboden voor de aansluitende receptie. Op 9 maart heeft het CPD
deelgenomen aan de Veterinaire Praktijk en Carrière Beurs en in aansluiting daarop het DSK-sponsordiner op 28
september 2016.

5

IKB Varken norm VG 05.02C versie 1 januari 2016 en IKB NV artikel 20.7 versie 1 juli 2016.
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1.5.

CPD VOOR CPD & CPD-CREDITS
In 2016 zijn door het CPD-bijeenkomsten georganiseerd op:
§ 28 januari 2016 “Inspectie en recht”
§ 22 maart 2016 “Natuurlijke producten en kruiden in de diergezondheidszorg voor kalveren”
§ 24 mei 2016 de themabijeenkomst “Diagnose, gevoel of gevoeligheid”.
6

In het verenigingsjaar 2016 zijn aan 75 nascholingsactiviteiten CPD-credits toegekend . De CPD-credits zijn in 2016
officieel geaccepteerd door de Stichting Paard en de Stichting Geborgde Dierenarts.

1.6.

CPD LEDENVOORDEEL
Op 5 april 2016 is met MOVIR verzekeraar van arbeidsongeschiktheid een convenant getekend. Verder zijn
gesprekken gevoerd met verzekeraar Interpolis die op 24 mei 2016 hebben geleid tot intentieverklaring tot
samenwerkingen. Beide zijn een aanvulling op pakket dat eerder tot stand is gebracht met FINAC financiële
dienstverlening en verzekeringen o.a. met collectiviteitskorting op ziektekosten bij ONVZ en Delta Lloyd, voor het
stralingsdossier NRG en HES, voor gevalideerd schoonmaken F. van de Vooren groothandel, voor dieridentificatie en
paspoorten Holland Dier Identiteit, voor werving Vetjobs en Flexvet. Mede op verzoek van leden heeft het CPD in
2016 het onderzoek naar voordelen voor leden voortgezet en contact gelegd met het klantbeoordelingssysteem
“Klantenvertellen”.

1.7.

CPD NIEUWSFLITSEN
In 2016 zijn 19 nieuwsflitsen naar CPD-leden en niet leden verstuurd en op de website onder CPD nieuwsflitsen
geplaatst. Tevens is onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor het uitgeven van een CPD-magazine.

2. FINANCIEEL VERSLAG 2016
2.1.

ALGEMEEN
Inschrijving voor het lidmaatschap voor praktiserende dierenartsen vindt plaats op basis van het zgn. CIBG-nummer
via de CPD-website die door 53 Graden Noord Tussen de Bogen 51 1031 JB Amsterdam is ontwikkeld. Het CIBGnummer is hét unieke nummer voor het uitoefenen van de diergeneeskundige praktijk. Daarnaast kent het CPD het
buitengewone lidmaatschap waarvoor een nummer wordt gegenereerd in het administratie- en boekhoudpakket
SnelStart met relatienummer 738948. Ledenadministratie onder Mijn CPD en bankmutaties worden in SnelStart
ingelezen.
Het lidmaatschap in 2016 bedraagt voor practici ondernemers en buitengewone leden € 450,- en voor practici in
loondienst € 150,-. Het studentenlidmaatschap is gratis. In het laatste kwartaal is in het kader van ledenwerving bij
inschrijving geen contributie in rekening gebracht.
Het CPD voert een bankrekening bij de Triodos bank. De rekening is op 21 februari 2014 geopend. De voorzitter,
penningmeester en algemeen secretaris hebben toegang tot de rekening. In boekjaar 2016 zijn alle financiële
transacties via de bankrekening gegaan en is geen kasgeld gehanteerd. Het CPD is bij oprichting vrijgesteld van
BTW. Het CPD heeft geen winstoogmerk.

2.2.

CONTROLE
De algemene ledenvergadering 24 mei 2016 heeft de leden dhr. drs. H.A. Gorter (Hans) en dhr. drs. J.P.G.J. van
Helmond (Jan) benoemt om de balans en staat van baten en lasten te onderzoeken. De penningmeester doet
7
tijdens de algemene ledenvergadering verslag waarna de bevindingen van het onderzoek worden gepresenteerd.

6
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In 2015 zijn aan 40 nascholingsactiviteiten CPD-credits toegekend.
De presentatie is op te vragen bij het secretariaat.
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CONTACTGEGEVENS
Collectief Praktiserende Dierenartsen
Postbus 9528
1006 GA Amsterdam
KvK 59759526
Triodos Cltf Prakt. Dierenartsen NL24TRIO0197849245
www.cpd-online.nl
info@cpd-online.nl
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