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23 januari 2019
Geachte CPD-lid
Wist u dat:
Het CPD vijf jaar bestaat? Het thema is “magistraal bereid”. Voor nu: save the date donderdag 28 maart
2019.
De digitaal toegestuurde contributiefactuur 2019 als bewijs van lidmaatschap kan worden gebruikt
voor partners waarmee het CPD samenwerkt. Voor ledenvoordeel: klik hier.
De eerste CPD-credits voor 2019 inmiddels zijn toegekend. CPD-credits zijn breed geaccepteerd. Ook
praktijken en samenwerkingsverbanden die zelf nascholing of intervisie organiseren kunnen een
aanvraag indienen. Voor meer informatie: klik hier.
Calamiteiten zoals branden van stallen, maneges en dierenwinkels of verkeersongevallen met dieren
volop in de publiciteit staan. Voor het geval de hulp van de practicus wordt ingeroepen is het handig
snel een overzicht te hebben van de situatie waarvoor de hulp wordt ingeroepen. Het CPD heeft ten
behoeve van haar leden tips voor het praktijkhandboek “diergeneeskundige dienstverlening bij
calamiteiten” opgesteld: klik hier. Heeft u verdere suggesties voor de tips laat het weten via info@cpdonline.nl. De tips zijn ook te vinden op het ledendeel van de CPD-website.
Het CPD de ontwikkelingen en invulling van de nieuwe Europese “Official Control Regulation” in belang
van practici en praktijken nauwgezet volgt. Inmiddels hebben de eerste contacten daarover met de
overheid plaatsgevonden onder andere naar aanleiding van ontwikkelingen in de zuivelsector (klik
hier). We houden u op de hoogte.
De NVWA in het tweede periodieke handhavingsoverleg op 5 december 2018 heeft aangekondigd
inspecties op de zogenaamde vierkantsvergelijking uit te gaan voeren. Bij die gelegenheid heeft het
CPD de vragen aan het Veterinaire Tuchtcollege (VTC) over de positionering van richtlijnen en het
antwoord van het VTC ingebracht. Deze zijn verwerkt in de update van Inspectie en Recht: klik hier. De
update gaat tevens in op de vierkantsvergelijking.
Het Ministerie van LNV dit voorjaar start met de evaluatie van de gewijzigde UDD-regeling. Het CPD
heeft bij invoering van de wijziging gevraagd deze na één jaar te evalueren. Middels iDiaLoog zijn de
ideeën daarover uit de praktijk in kaart gebracht en aan het Ministerie ter beschikking gesteld: klik
hier. Loopt u nu tegen zaken aan die meegenomen kunnen worden in de evaluatie stuur dan een mail
naar info@cpd-online.nl of bel met het secretariaat 06 13727472.
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