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Geachte collega Deleu, beste Sophie
Het CPD heeft ter voorbereiding op de vergadering van de ZuivelNL themagroep
Diergezondheid en Kwaliteit Runderen (DKR) die 19 juni a.s. plaats zal vinden kennis
genomen van de ingebrachte KNMvD-richtlijn vruchtbaarheidsbegeleiding rundvee
concept III.
Zoals vandaag in mijn telefoontje gemeld stellen we tot grote verbazing vast dat,
ondanks toezeggingen (bijlage 1) en telefonisch contact d.d. 3 juni om de passage over
het vernoemen van het CPD als geconsulteerde partij aan te passen dit niet is gebeurd.
Er is tot op heden geen contact over opgenomen over de toegezegde aanpassing.
Als oplossing stellen we voor dat KNMvD de DKR informeert over de CPD-brief d.d. 23
maart 2020 (naar de brief) en de contacten die nadien hebben plaatsgevonden zodat
partijen die deelnemen in de DKR worden geïnformeerd over de CPD-rol en positie
m.b.t. consultatie.
We vernemen graag zo spoedig mogelijk de toegezegde aanpassing van de passage
over de consulatie in de genoemde richtlijn.
In afwachting.
Met vriendelijke groet,
Collectief Praktiserende dierenartsen
Drs. S.J. de Groot (Hugo)
Algemeen Secretaris
Copy Conform
CPD-bestuur
Drs. K. Koenders-van Gog (Karien), voorzitter tevens CPD-afgevaardigde in Producenten
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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
CPD-afgevaardigden Stichting Geborgde Dierenarts (SGD) Colleges van
Belanghebbenden:
Geborgde Rundveedierenarts: dr. A.F.S. Olsman-Vrielink (Annemarie)
Bijlage 1
Van: Sophie Deleu <S.deleu@knmvd.nl>
Date: wo 13 mei 2020 om 16:39
Subject: Re: Richtlijn Vruchtbaarheidsbegeleiding Rundvee
To: Collectief Praktiserende Dierenartsen <info@cpd-online.nl>
Beste Hugo,
Naar ik begrijp is de zinsnede gisteren nog aangepast in de richtlijn.
Binnenkort maar even afspreken voor een wat langer gesprek, waarin we dit soort 'verrassingen' wat rustiger
kunnen bespreken - om ze hopelijk in de toekomst voor te zijn.
Vriendelijke groeten,
Sophie Deleu

Van: Collectief Praktiserende Dierenartsen <info@cpd-online.nl>
Verzonden: dinsdag 12 mei 2020 08:36:00
Aan: Sophie Deleu
Onderwerp: Richtlijn Vruchtbaarheidsbegeleiding Rundvee

Goedemorgen Sophie,
Graag het volgende:
Morgen staat in de DKR Stuurgroep Verantwoord Medicijngebruik Rund de KNMvD Richtlijn
Vruchtbaarheidsbegeleiding Rundvee op de agenda. Tot onze grote verbazing lezen we dat daarin het CPD,
zonder voorafgaand overleg en toestemming als geconsulteerde partij is opgenomen. Voor derden zou daarmee
de suggestie kunnen worden gewekt dat het CPD input heeft geleverd omdat er geen nadere toelichting op de
consultatie wordt gegeven.
Zoals je weet, of mogelijk ook (nog) niet, heeft het CPD op 23 maart in reactie op die uitnodiging bijgevoegde
brief gestuurd.
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Er zijn twee opties waar graag onmiddellijke actie op wordt gevraagd:
1. het CPD wordt als geconsulteerde uit de lijst in de richtlijn verwijderd
2. het CPD blijft als geconsulteerde partij staan waarbij de brief van 23 maart integraal in de richtlijn wordt
opgenomen.
Morgen zullen we in de DKR SVMR waarover ik met Dimitry Verduyn al contact heb gehad een toelichting in lijn
met het bovenstaande geven.
Hopelijk lukt het deze keer de aanpassing snel door te laten voeren.
Ter informatie er lopen een aantal uiterst vervelende NVWA boetetrajecten met misvattingen omtrent richtlijnen
en de uitgangspunten voor de formularia. Het CPD handelt daarin als een onafhankelijke belangenbehartiger en
wenst geen enkele onduidelijkheid in bestaande en nog te lanceren richtlijnen.
In afwachting van het besluit voor welke optie KNMvD gaat.
Met hartelijke groet
Collectief Praktiserende Dierenartsen
Hugo de Groot
Algemeen Secretaris
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