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OPENING THEMA “MAGISTRAAL BEREID”

Het CPD bestaat 5 jaar. Welkom op onze eerste lustrum bijeenkomst met het thema
“Magistraal bereid”.
Dit thema roept in eerste instantie gedachten op aan een dierenarts uit vervlogen
tijden die nog zelf medicijnen in elkaar draait: magistraal bereid. Dan realiseer je je
dat ons beroep wel gigantisch is veranderd, én geprofessionaliseerd.
Tegenwoordig zijn we veel bezig met het adviseren van eigenaren en ook bedrijven,
waarbij ons advies is gebaseerd op wetenschap en waarbij de practicus gebruik
maakt van data voor onderbouwing.
Maar toch zijn we zeker ook goed opgeleide vakmensen. Dat vakmanschap is
hetgeen ons tot goede practici maakt. Dat is niet altijd te vangen in protocollen. Het
CPD zet vanaf haar start de deskundigheid van de practicus en de behandeling van
het dier centraal. Dit was ook de titel van de eerste CPD-themabijeenkomst in 2014.
Magister betekent immers ook “de kunde en deskundigheid van een
academicus”. Het bewaken van ons gezond verstand en vakmanschap te midden van
een sterk bewegend speelveld. Met een blik op de toekomst waarbij het belangrijk is
gebruik te maken van steeds nieuwe inzichten.
Magistrale bereiding doet ook denken aan iets te maken, te koken, from scratch,
met verschillende ingrediënten en smaken tot iets te komen wat goed gebalanceerd
is. Zo is het CPD ook gestart, vijf jaar geleden, met de focus op de praktijk én het
werkbaar houden van het vak. Practici met ideeën, die zich samengezet hebben en
ontwikkeld hebben tot een vaste speler in het veterinaire veld. De inbreng vanuit de
praktijk wordt rechtstreeks overgebracht naar plaatsen waar belangrijke
beslissingen over practici worden genomen.
Zo zijn CPD-afgevaardigden in diverse overleggen en projecten actief. Inmiddels
vormt het CPD een vaste waarde in de Task Force ABRES werkgroepen en de
opvolgers daarvan; de Colleges van Belanghebbenden van de Stichting Geborgde
Dierenarts; het periodieke handhavingsoverleg LNV, NVWA en dierenartsen en recent
ook in de Diergeneesmiddelenautoriteit SDa. Ook draagt het CPD bij in projecten
zoals Antimicrobial Stewardship and Pets, VetMap en het lopende zuivelproject
Integraal Instrument Diergezondheid en Welzijn. Steeds worden kritische vragen
gesteld, aandacht gevraagd voor effecten in de praktijk en naar pragmatische en
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werkbare oplossingen gezocht. Wat is noodzakelijk dan wel nuttig en zijn de
bedachte maatregelen proportioneel. We merken dat het onafhankelijke geluid uit
de praktijk wordt herkend en meer en meer gewaardeerd. Het weerklinken van dit
op de toekomstgerichte geluid bracht ons tot de keuze voor het Akoesticum als
locatie voor dit symposium.
De focus ligt vanaf de start van het CPD op het behartigen van de belangen van de
praktiserende dierenarts en de praktijk, het leggen van de verantwoordelijkheden op
de juiste plaats én de zorgvuldige omgang met privacy- en concurrentiegevoelige
gegevens. In de CPD-aanpak passen ook de agenderende themabijeenkomsten
gericht op ontwikkelingen maar ook knelpunten in de praktijk. “De toolbox van de
moderne dierenarts”; “Diagnose gevoel of gevoeligheid”; “Inspectie en Recht”;
“Dierenarts zijn is topsport” “Gezonde dieren, gezond verstand” zijn titels van
bijeenkomsten die hierbij voor zichzelf spreken.
Voor vandaag leggen we graag de link naar de aanbeveling uit de zienswijze
“Antibioticabeleid in de veehouderij. Effecten en perspectieven” van de Raad voor
Dierenaangelegenheden maart 2016: “Stimuleer een level playing field in Europa ten
aanzien van de eisen op het gebied van antibioticumgebruik, diergezondheid,
dierenwelzijn en nieuwe preventie en behandelwijzen”
In die zin wens ik u mede namens het CPD-bestuur een leerzaam symposium toe.

Het Collectief Praktiserende Dierenartsen is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván en vóór practici. Het CPD heeft sinds
haar oprichtingsvergadering op de Faculteit Diergeneeskunde op 19 december 2013 en de statutaire oprichting op 17
januari 2014 een succesvolle start en ontwikkeling doorgemaakt. Het CPD hanteert de European Veterinary Code of
Conduct die is opgesteld door de Federation of Veterinarians of Europe als algemeen afwegingskader voor haar aanpak en
lobby. Daarbij stelt het CPD de belangen van de praktiserende dierenartsen en het dier centraal. Het CPD heeft
afgevaardigden in diverse overlegorganen o.a. opvolgers van de werkgroepen van de Task Force ABRES, de Colleges van
Belanghebbenden Geborgde Dierenartsen, de Diergeneesmiddelenautoriteit SDa en onderhoudt contacten met ministeries,
NVWA en Faculteit Diergeneeskunde. Het CPD is voorstander van werkbare normen die het professionele handelen
stimuleren en praktisch en niet star zijn. Meer informatie over het CPD is te vinden op: www.cpd-online.nl.
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