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TERUGKOPPELING iDiaLoog DIERGENEESKUNDIGE DIENSTVERLENING CORONA COVID-19
MAATREGELEN
Datum: 21 maart 2020
Verzending terugkoppeling aan genodigden en respondenten door iDiaLoog.
Informatie voor CPD-leden via nieuwsflits berichten.
Geachte CPD-leden en genodigden/respondent iDiaLoog
Dank voor uw inbreng op de iDiaLoog diergeneeskundige dienstverlening & Coronavirus COVID-19
maatregelen. 94 respondenten hebben inbreng geleverd. Zoals toegezegd ontvangt u de
terugkoppeling: naar de rapportage. In de rapportage is de mogelijkheid opgenomen hierop te
reageren.
De respons vormt waardevolle input voor overleg dat momenteel wordt gevoerd. Een van de punten die
uit de respons naar voren komt is het verzoek om duidelijkheid m.b.t. maatregelen in een situatie van
een lock down. Daarover vindt maandag 23 maart overleg plaats met LNV-NVWA-CPD-KNMvD waarbij
aansluit SGD in verband met berichtgeving aan Geborgde Dierenartsen. Over de uitkomsten van dat
gesprek zullen we CPD-leden informeren.
Voor de RIVM Vetinf@ct algemene hygiënemaatregelen voor dierenartsenpraktijken: klik hier. Voor het
ontvangen van adviezen is het zaak uzelf of de praktijk in te schrijven in de Vetinf@ct berichtenservice:
klik hier.
Mocht het bovenstaande of de iDiaLoog-rapportage aanleiding geven tot vragen stuur deze dan naar:
info@cpd-online.nl.
Met vriendelijke groet
CPD-bestuur
Karien Koenders, voorzitter
Fieke van Genugten, vicevoorzitter aandachtsveld gezondheidszorg herkauwers
Rachel Brouwer-Cummins, aandachtsveld gezondheidszorg varkens opvolger Leonie de Louw,
secretaris statutaire overdracht tijdens ALV 2020
Rick van Proosdij, aandachtsveld gezondheidszorg paard tevens penningmeester
Yolanda Kersten-Klomp, bestuurslid aandachtsveld gezondheidszorg gezelschapsdieren
Kees de Kruif, bestuurslid aandachtsveld gezondheidszorg vleeskalveren
Richard Rietema, bestuurslid met aandachtsveld gezondheidszorg pluimvee
CPD-algemeen secretaris
Hugo de Groot +31 0613727472.
RIVM Vetinf@ct berichtenservice d.d. 6 maart 2020 algemene hygiënemaatregelen voor
dierenartsenpraktijken:
§
§
§

Gezelschapsdieren niet laten likken en handen wassen na contact met gezelschapsdieren en hun
voedsel of uitwerpselen.
Neem goede hygiëne in acht: was je handen vaak met zeep en water gedurende minstens 20
seconden, vooral na gebruik van het toilet; voor het eten; na het snuiten van je neus, hoesten of
niezen; en tussen bezoeken van cliënt/patiënt.
Als zeep en water niet direct beschikbaar zijn, gebruik dan een handdesinfecterend middel op
alcoholbasis met 60 tot 95 procent alcohol.
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§
§
§

Plaats handdesinfecterend middel, reinigingsdoekjes en tissues in alle onderzoeksruimten,
vergaderruimten, toiletten, pauzekamers en andere gemeenschappelijke ruimtes.
Raak je ogen, neus en mond niet aan met ongewassen handen.
Hoest of nies in je elleboog of gebruik een tissue om je neus en mond te bedekken en gooi de
tissue vervolgens in de prullenbak.

Hoewel er geen bewijs is dat landbouwhuisdieren geïnfecteerd kunnen worden, geldt voor
voedselproducerende dieren het voorzorgsprincipe totdat meer bekend is over de risico’s. Voor
COVID-19 positieve veehouders is het advies om contact met hun dieren te vermijden, niet in de stal te
komen en anderen voor de dieren te laten zorgen.
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