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NIEUWSFLITS VOOR CPD-LEDEN: LOPEND OVERLEG DIERGENEESKUNDIGE
DIENSTVERLENING ONDER LOCK DOWN
Datum: 26 maart 2020
Geachte leden
Graag geven we een update van het overleg dat momenteel plaatsvindt met het Ministerie
van LNV waarbij, nu er nog geen lock down van toepassing is, van gedachten wordt
gewisseld over de diergeneeskundige dienstverlening bij een eventuele lock down.
Op vrijdag 20 maart ontving het CPD evenals de KNMvD van het Ministerie van LNV een
verzoek om op maandag 23 maart de situatie te bespreken voor een lock down situatie. Op
dit moment is duidelijk dat het Kabinet meermaals duidelijk heeft gemaakt dat de lijst
“cruciale beroepen”, die op 15 maart in het kader van de maatregelen voor scholen is
vastgesteld, niet aan te passen. Bijzondere omstandigheden worden met een zgn. “verbrede
interpretatie” uitgewerkt. Daaronder valt ook de diergeneeskundige dienstverlening. Over de
continuïteit daarvan bestaat nu en onder lock down geen discussie.
In het weekend heeft het CPD-bestuur samen met de CPD-afgevaardigden een aanpak
uitgewerkt voor een lock down situatie: naar advies. Die aanpak is voorgelegd aan KNMvD en
met instemming voorafgaand aan het overleg naar LNV gestuurd.
In de gedachtewisseling is, voor het doorslaggevende belang voor het verlenen van
diergeneeskundige diensten en de vitale processen met betrekking tot de voedselketen,
gewezen op het OIE statement COVID-19: “Veterinary activities designated as essential”
https://www.oie.int/en/for-the-media/press-releases/detail/article/covid-19-andveterinary-activities-designated-as-essential/ LNV gaf aan een nadere onderbouwing op
prijs te stellen. Vanuit het CPD is aangegeven dat, voor het verkrijgen van draagvlak, het is
aan te raden daarbij de “sectoren” te betrekken. Maatregelen hebben immers betrekking op
de houders van dieren. KNMvD gaf in het gesprek aan al bezig te zijn met “lijsten”. Die
waren nog niet met ander gedeeld. Gedachtewisseling daarover werd “huiswerk” en inzet
voor vervolgoverleg. Dat vervolgoverleg staat op dit moment gepland voor vrijdag 27 maart.
Het CPD heeft gister volkomen verbaasd kennisgenomen van het persbericht van KNMvD en
het ‘position paper’ dat naar de Tweede Kamer is gestuurd. In deze fase van overleg vindt
het CPD dit ‘position paper’ en petities die voorbijkomen in de media volstrekt niet nodig
omdat diergeneeskunde reeds in de verbrede interpretatie van cruciale beroepen past.
Uiteraard staat het verenigingen vrij aan haar eigen leden nadere bepalingen op te leggen.
Het CPD zet in op draagvlak en constructief overleg over een lock down situatie.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en komen met de uitkomst van het
overleg bij u terug.
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Ter informatie uitgangspunten voor huidige diergeneeskundige dienstverlening:
§ Rijksoverheid met algemene geldende adviezen: klik hier
§ RIVM Vetinf@ct, de berichtenservice voor dierenartsen over zoönosen, met adviezen
hygiënemaatregelen dierenartsenpraktijken: naar advies
§ Vetinf@ct verwijst voor informatie over desinfectiemiddelen tegen het Coronavirus naar
het advies van College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
(ctbg): naar het advies.
Ter informatie:
§ CPD terugkoppeling 21 maart 2020 iDiaLoog diergeneeskundige zorg en Coronavirus
COVID-19 maatregelen: klik hier Quote practicus in iDiaLoog: "Dierenartsen zijn als
zorgprofessionals bij uitstek bekend met het toepassen van hygiënemaatregelen. Zij
kennen het belang ervan en zijn getraind en ervaren in het toepassen er van”.
§ CPD nieuwsflits 18 maart 2020 diergeneeskundige dienstverlening onder Coronavirus
COVID-19 maatregelen: klik hier
En verder ter informatie:
§ de CPD reactie van 23 maart op de uitnodiging van KNMvD van 16 maart 2020 om
inbreng te leveren op de Richtlijn Vruchtbaarheidsbegeleiding Rundvee: klik hier.
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