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Geacht Dactari-bestuur,
Namens ondergetekenden graag het volgende:
De CPD-bestuursleden die tevens lid zijn van de Dierenartsencoöperatie Dactari hebben
kennisgenomen van het strategisch beleidsplan 2018-2022.
Het CPD-bestuur stelt vast dat in het Dactari strategische beleidsplan over het CPD wordt gesproken
zonder dat er voorafgaand met het CPD is gesproken.
Uiteraard is het aan de leden van Dactari om inbreng op het plan te leveren. Er zijn in het plan echter
op zijn minst drie punten te benoemen die voor de veterinaire beroepsgroep een Dactari
overschrijdend karakter hebben. Het betreft de strategie met betrekking tot het Unieke Dierenartsen
Nummer (UDN), opmerkingen over het uitsluiten van nodeloze concurrentie en de oproep tot het
instellen van een Orde.
Wat het UDN betreft wordt voorgesteld dit over te nemen in de Stichting VETbase1 waarbij het CPD
vaststelt dat dit, gezien de deelnemende participanten (KNMvD-AUV/Dactari-FIDIN) geen
onafhankelijke partij is. Verder valt uit de weergave in het plaatje van de bijlage strategisch plan op
bladzijde 7 vast te stellen dat commerciële activiteiten worden beoogd op basis van privacy- en
concurrentiegevoelige klant-, dierenarts en praktijkgegevens waarbij het UDN en de daaraan
gekoppelde (stam-)gegevens als vehikel worden gehanteerd. Ter informatie: het CPD heeft naar
aanleiding van het bestuurlijke overleg Stichting Geborgde Dierenarts – KNMvD – CPD d.d. 24 januari
2018 onder andere duidelijk gemaakt dat het UDN een belemmering vormt voor de vrije toegang tot de
door het Ministerie van LNV aangewezen databanken voor het vastleggen van gegevens van rundvee-,
kalver-, varkens-, pluimvee- en konijnenbedrijven. Op dit punt willen we graag met Dactari in gesprek
voordat het strategisch plan wereldkundig wordt gemaakt.
Dat geldt ook voor de opmerkingen over het uitsluiten van nodeloze concurrentie. Die opmerking is als
een gevaar te beschouwen. Een belangrijke reden daarvoor is dat in de praktijk blijkt dat er een
nadrukkelijke behoefte bestaat aan marktwerking voor nascholing, waardering van nascholing en het
registeren van nascholing in een persoonlijk dossier. Een aanpak die door de belanghebbende
sectorpartijen binnen de Colleges van Belanghebbenden breed wordt ondersteund.
Wat betreft de oproep tot oprichting van een Orde is het goed om vast te stellen dat het Dactaribestuur zich realiseert dat dit geen sinecure is. Voor het CPD is een oproep daartoe onder de huidige
omstandigheden dan ook niet aan de orde. De oproep tot een Orde vraagt een uiterst grondige analyse
van de voorgeschiedenis en de huidige positie van het veterinaire tuchtrecht. Kortom: bezint eer ge
begint.
Uiteraard zijn we graag bereid een nadere toelichting op het bovenstaande te geven.
In afwachting.
Met vriendelijke groet,
CPD-bestuur
Mw. drs. K. Koenders (Karien), voorzitter (06 53 89 39 47)
Mw. drs. S.F. van Genugten (Fieke), vicevoorzitter aandachtsveld gezondheidszorg herkauwers
Mw. drs. H.M.F. de Louw (Leonie), secretaris aandachtsveld gezondheidszorg varkens
Dhr. drs. E.R. van Proosdij (Rick), penningmeester aandachtsveld gezondheidszorg paard
Dhr. drs. C.G. de Kruif (Kees), bestuurslid aandachtsveld gezondheidszorg vleeskalveren
Dhr. drs. W.J.M. van Look (Walter), bestuurslid aandachtsveld gezondheidszorg gezelschapsdieren
Dhr. drs. R.M.W. Rietema (Richard), bestuurslid met aandachtsveld gezondheidszorg pluimvee
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