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Geachte heer Paul,
Graag stellen wij u op de hoogte van de oprichting van het Collectief Praktiserende Dierenartsen (CPD). Een
initiatief van zowel leden van de KNMvD als niet leden uit alle diergeneeskundige werkvelden die kritisch zijn
over het beleid van de KNMvD. Duidelijk is dat een toenemend deel van de praktiserende dierenartsen de
KNMvD niet meer als haar spreekbuis ziet. Zo is het merendeel van de practici gezelschapsdieren in het
randstedelijke verzorgingsgebieden geen lid meer van de KNMvD en zijn praktiserende dierenartsen actief in de
voedselproducerende sectoren en paardensector in toenemende mate kritisch over de aanpak door de KNMvD.
Het CPD, dat zich in de start-up fase bevindt, neemt een onafhankelijke positie in en hanteert als uitgangspunt
de European Veterinary Code of Conduct opgesteld door de Federation of Veterinarians of Europe. Een nadere
toelichting kunt u vinden op www.cpd-online.nl.
Graag leggen wij u het volgende voor: de eerste richtlijnen voor veterinair handelen die de KNMvD heeft
vastgesteld staan binnen de beroepsgroep ter discussie. De richtlijnen worden door de KNMvD momenteel
gepositioneerd als naslagwerk met de opmerking dat zij door de NVWA als toetsingskader worden gehanteerd.
De richtlijnen worden weliswaar via een bepaalde methode vastgesteld maar zijn allerminst rijp om als
toetsingskader te worden gehanteerd. Zo het wenselijk na vaststellen van de richtlijnen eerst een evaluatie van
de effecten van de richtlijn in de praktijk uit te voeren. Bovendien zijn de richtlijnen mogelijk een overinterpretatie van het beleid. Verder vergt het aanpassen van een aantal bekende knelpunten tijd. Een van deze
knelpunten is het aanpassen van oude registratiebeschikkingen waardoor het momenteel uit oogpunt van therapie
in de praktijk noodzakelijk is af te wijken. Verder is het verkrijgen van breakpunten voor beoordeling van het
bacteriologische onderzoek in volle gang. De databank van EUCAST critical breakpoints groeit snel. Deze data
gaan op termijn bijdragen aan een betere onderbouwing dan nu het geval is. Bovendien is het van belang de
Europese context in de richtlijnen te betrekken.
Verder spreekt het CPD haar zorg uit over de positie van de formularia. De status van de Werkgroep Veterinair
Antibioticumbeleid van de KNMvD en daarmee van de huidige formularia is onduidelijk. Ook voor de formularia
gelden genoemde knelpunten en mogelijke over-interpretatie van beleid wat het draagvlak in de praktijk niet ten
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goede komt. Verder is de status van de KNMvD formularia ten opzichte van andere formularia niet duidelijk. Zo
is recent het Formularium van de Universiteitskliniek Paard gelanceerd. Daarin wordt op basis van hedendaagse
wetenschappelijke feiten behandelingsvoorstellen gedaan die afwijken van de bijsluiter. Een aanpak die uitstekend
aansluit bij de praktijk. Tot slot heeft de KNMvD in de media bekend gemaakt minder rigide met de eerste en
de tweede keus om te willen gaan. Hoe daar precies invulling aan wordt gegeven is niet duidelijk. Deze
onduidelijkheden maakt dat de praktiserende dierenarts niet weet waar zij / hij aan toe is.
Verder maken zowel de richtlijnen als de formularia onderdeel uit van een systeem dat momenteel door de
Autoriteit Consument en Markt wordt beoordeeld.
De verbinding tussen theorie en praktijk heeft onze volle aandacht waarbij wij van mening zijn dat het
momenteel prematuur is de richtlijnen en formularia als officieel toetsingskader te hanteren.
Voor zowel de richtlijnen als de formularia spant het CPD zich in om de ontwikkelingen in een bredere
Europese context te bekijken.
Wij zijn te allen tijde bereid tot het geven van een nadere toelichting.
Namens het CPD-bestuur
Met vriendelijke groet
Drs. F. Dirven
Voorzitter
c.c. per mail t.a.v. CVO mw. dr. C.J.M. Bruschke: c.j.m.bruschke@minez.nl
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