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NIEUWSFLITS VOOR CPD-LEDEN: UPDATE I.V.M. COVID-19 MAATREGELEN
Datum: 16 mei 2020
Geachte CPD-leden
Naar aanleiding van het vaststellen van eerste SARS-CoV-2 infectie in Nederland bij één hond en drie
katten ontving het CPD gister in de vooravond de adviezen van de Rijksoverheid voor eigenaren van
huisdieren. Daarbij is het verzoek gedaan deze onder aandacht van CPD-leden te brengen. De adviezen
zijn op het openbare deel van de CPD-website geplaatst: https://www.cpdonline.nl/actueel/nieuws/coronavirus-covid-19-berichten-en-maatregelen Op deze CPDwebpagina staan overzichtelijk de actuele maatregelen en adviezen opgesomd.
Naar aanleiding van het vierde periodieke handhavingsoverleg NVWA-LNV-CPD-KNMvD d.d. 14 mei
2020 is bevestigd dat er geen aanpassingen zijn m.b.t. het Vetinf@ct bericht 37 d.d. 28 april 2020. Het
gaat specifiek om het advies: “Als gezelschapsdieren klachten ontwikkelen die suggestief zijn voor een

SARS-CoV-2-infectie, zoals onverklaarbare respiratoire en/of gastro-intestinale klachten, en er is
intensief contact geweest met een COVID-19 (verdachte)-patiënt, is het verzoek aan de dierenarts
contact op te nemen met de NVWA via het Landelijk meldpunt dierziekten (045- 546 31 88). Tevens
adviseert de dierenarts tegelijkertijd om het dier in thuisquarantaine te plaatsen. De NVWA besluit per
geval of er diagnostisch onderzoek of andere vervolgacties moeten worden verricht.’

NVWA geeft daarbij de lijn aan om bij twijfel over een besmetting contact op te nemen ook als er geen
sneltest-uitslag of serologische bevestiging onderligt. NVWA zal in samenspraak met de practicus de
vervolgaanpak bepalen.
Mede uit oogpunt van rechtsbescherming van practici heeft het CPD vanaf de aanvang van de COVID19 crisis benadrukt een eenduidig begrippenkader te hanteren met overheidsmaatregelen en -adviezen
en waarbij het praktijken, organisaties en verenigingen vrij staat aan klanten, bezoekers en/of leden
eigen nadere voorwaarden (bijv. in de vorm van gidsen, leidraden, richtlijnen, werkinstructies,
protocollen etc.) te stellen. Verder heeft de overheid geen beperkingen opgelegd aan houders van
dieren.
Voor maandag a.s. 18 mei staat een reguliere gedachtewisseling LNV-CPD-KNMvD gepland. 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.
Tot slot: het CPD-bestuur heeft een felicitatie uitgedaan aan Sophie Deleu in verband met haar
benoeming als voorzitter van de KNMvD: klik hier.
Stay healthy
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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
Vetinf@ct-berichten met algemeen geldende adviezen
Vetinf@ct bericht 37 d.d. 28 april 2020: met onder andere melding besmetting nertsenbedrijven met
de meldingsplicht voor verschijnselen en een verzoek om contact op te nemen bij onverklaarbare
respiratoire en/of gastro-intestinale klachten bij gezelschapsdieren, indien er intensief contact is
(geweest) met een COVID-19 (verdachte) patiënt.
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.
Eerdere nieuwsflitsen i.v.m. COVID-19 maatregelen
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CPD-nieuwflits 4 mei 2015: update aangepaste adviezen Vetinf@ct bericht 37 d.d. 28 april 2020,
infographic voor bezoekers aan dierenartsenpraktijken en aangepaste belasting 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.
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.
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