Interview

CPD vijf jaar later

‘Hard werken op de
achtergrond’
Het Collectief Praktiserende Dierenartsen (CPD) werd ongeveer vijf jaar geleden opgericht als de
onafhankelijke belangenbehartiger van, voor en door practici. Tijd om met voorzitter Karien Koenders
terug te blikken en vooruit te kijken.
GUIDO CAMPS

K

arien Koenders kijkt zeer positief
terug op de afgelopen vijf jaar.
“Het CPD is na de inventarisatie
van de behoefte voor specifieke belangenbehartiging voor practici en praktijken in
2014 van start gegaan. De aftrap vond
plaats op de Faculteit Diergeneeskunde.
Sindsdien is met steun van CPD-leden
gestaag gebouwd aan het netwerk. Door de
oplossingsgerichte aanpak, met practici als
klankbord, is het gelukt het CPD in vijf
jaar tijd stevig neer te zetten. De onderlinge
sfeer is uitstekend. Dat schept vertrouwen
bij onze leden.”
Wat was het lastigste van de afgelopen
jaren?

“Het CPD zet zich vol in om het veterinaire
vak werkbaar te houden. De eerste CPDthemabijeenkomst droeg de titel: ‘De deskundigheid van de dierenarts en de behandeling van het dier centraal’. Daar draait
het iedere dag om in de praktijk. Evenals
in de humane gezondheidszorg lijkt de
dierenarts in een woud aan regels terecht te
komen. Door steeds te vragen wat noodza-
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kelijk is en wat nuttig, lukt het steeds beter
de regeldruk in de hand te houden, maar
het blijft lastig. Meer begrip voor de dagelijkse dilemma’s waar de practicus zich
voor ziet geplaatst is en blijft hard nodig.”
Wat zijn de drie dingen waar jullie het
meest trots op zijn van de afgelopen jaren?

“Ten eerste heeft het CPD sinds de start
posities verworven waar besluiten over de
practici en praktijken worden genomen.

Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming en inspectie en recht. Ook
biedt het CPD voor leden het register ‘upto-date dierenarts’ en de keuzemogelijkheid voor waardering van nascholing met
CPD-credits. Door de inzet van iDiaLoog
wordt de achterban in de gelegenheid
gesteld om het geluid uit de praktijk direct
in te zetten voor overleg. Zo is de respons
van de meest recente iDialoog ‘Uw contact
met NVWA’ ingezet in het derde periodieke

‘De kernvraag die leden stellen
is: What’s in it for me?’
Zo is het onder andere gelukt om de UDDregeling aangepast te krijgen en op verzoek
van het CPD worden momenteel ook de
ingevoerde wijzigingen geëvalueerd. Verder zijn in de afgelopen jaren samenwerkingen aangegaan gericht op voordelen
voor leden en is een breed ondersteuningspakket met informatie voor de praktijk uitgewerkt. Voor leden zijn onder andere
beschikbaar de Algemene Voorwaarden
voor klanten, informatie over de Algemene
Verordening Gegevensbescherming, het

handhavingsoverleg. De respons en
inbreng worden teruggekoppeld zodat
leden de resultaten van de inspanningen
zien.”
Welke dossiers kosten het CPD op dit
moment de meeste tijd?

“De afgelopen twee jaar is er enorm veel
aandacht besteed aan de plannen die de
‘zuivel’ heeft voor de toekomst van de
‘veterinaire borging’. De practicus dreigt te
worden meegezogen in regelzucht. Bovendien kost het nogal wat moeite duidelijkdecember 2019 Veearts
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heid van de overheid te krijgen over de
mogelijkheid voor de practicus om officiële controles uit te voeren. Hierin trekken
we samen op met de Stichting Geborgde
Dierenarts en KNMvD. Ook hier vragen we
vanuit het CPD steeds wat noodzakelijk is
en wat nuttig én hoe er wordt omgesprongen met privacy- en concurrentiegevoelige
klant-dierenarts- en praktijkgegevens. Verder vragen de toenemende inspecties van
de NVWA, maar bijvoorbeeld ook van de
ANVS in verband met het Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming, de
nodige aandacht.”
Hoe is jullie contact met de achterban?
Waar krijgen jullie van practici de meeste
complimenten of dank voor?

“De basis van het CPD is vanaf de start het
geluid uit de praktijk. Het CPD gaat voor
haar leden vanuit een onafhankelijke positie op pad en staat hen op verzoek bij. Dat
wordt zeer gewaardeerd. Verder krijgen we
complimenten voor de inmiddels brede
afvaardiging. Daaraan is recent toegevoegd
de positie namens dierenartsen in de Raad
van Advies van de Diergeneesmiddelenau-

toriteit SDa. Ook onze contacten met studenten diergeneeskunde verlopen
voortvarend.”
Hoe staat het CPD tegenover de ketenvorming in de diergeneeskunde? Hebben jullie veel contact met de grote ketens?

“De ketens hebben in korte tijd een aanzienlijke vlucht genomen. Het CPD is een
belangenvereniging voor practici en neemt
een onafhankelijke positie in. Het CPD
behartigt belangen van practici waar ook
dierenartsen werkzaam in ketens profijt
van hebben. Van de inspanningen om het
vak werkbaar en de regeldruk binnen de
perken te houden, profiteren immers niet
alleen CPD-leden. In die zin hebben we
nog niet veel contact met de ketens, maar
wat niet is kan nog komen.”
Wat kunnen we verwachten van het CPD
voor de komende vijf jaar?

“De kernvraag die leden nu en in de toekomst blijven stellen is: ‘What’s in it for
me?’ Dat betekent dat we goed blijven luisteren en namens de leden steeds blijven
kijken wat er op de praktijk afkomt. Onaf-
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hankelijke belangenbehartiging bleek de
afgelopen vijf jaar van groot belang en voor
de komende vijf jaar zien we dat belang
toenemen. Met de lustrumbijeenkomst
‘Magistraal bereid’ hebben we aandacht
gevraagd om het Nederlandse diergeneesmiddelenbeleid in de Europese context te
plaatsen. Dat zal nog de nodige inspanning
vergen en daar zijn we klaar voor.”
Wat zeg je tegen mensen die zeggen, het
zo stil rond het CPD

“We informeren vooral de leden, dus wellicht voor mensen die geen lid zijn is dat
wat minder duidelijk. Zoals je uit het voorgaande wel kunt opmaken zijn we zeer
druk, en hebben we overal mensen die
hard aan de slag zijn voor het CPD en dus
de practicus. Aan de andere kant herken ik
die ‘kritiek’ ook wel een beetje, en denk ik
dat dit ook komt door het feit dat we terughoudend zijn om ons in de media te mengen in discussies. Wij willen liever niet in
elke mediastorm meewaaien, en kiezen liever voor hard werken op de achtergrond.”

De lustrumbijeenkomst vond plaats in het Akoesticum
in Ede.FOTO: FRANS KANTERS

