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Waarom een onafhankelijke belangenvereniging voor practici?
u
u

u

u

u

Het CPD is op 17 januari 2014 opgericht.
Aan de oprichting is een peiling onder practici voorafgegaan. Uit
de peiling kwam de behoefte naar voren voor een onafhankelijke
belangenbehartiger voor practici naast de beroepsvereniging
KNMvD.
De uitkomst van de peiling is besproken met de KNMvD en voor
reflectie o.a. voorgelegd aan de toenmalige decaan van de
Faculteit Diergeneeskunde.
De peiling en gesprekken leidde tot de oprichtingsvergadering d.d.
19 december 2013 op de Faculteit Diergeneeskunde door een
initiatiefnemende bestuur.
Het CPD is een vereniging met Algemene Ledenvergadering als
hoogste orgaan waarin uitsluitend practici stemrecht hebben.

Waarom een onafhankelijke belangenvereniging voor practici ?
u

De CPD rol en positie is opgezet naar humaan model. Het
Nederlands Huisartsen Genootschap is een vereniging die
richtlijnen voor huisartsen opstelt waarbij de Landelijke
Huisartsen Vereniging en Vereniging voor Praktijkhoudende
Huisartsen als onafhankelijke belangenverenigingen functioneren.

u

Het CPD richt zich, vanuit een onafhankelijke positie, op het
behartigen van belangen van practici en praktijken waarbij de
KNMvD de beroepsvereniging is die in haar strategie onder andere
een rol speelt in opstellen van ‘veterinaire veldnormen’: KNMvDstrategie plan 2021-2025.

u

Het CPD streeft naar faciliterende regelgeving die ten diensten
staat van professionaliteit, innovatie en de ontwikkeling van het
beroep. Liefst simpel, sober, functioneel en pragmatisch.

CPD-bestuur werkzaam in de praktijk
u

Karien Koenders-van Gog, voorzitter

u

Fieke van Genugten, vicevoorzitter aandachtsveld gezondheidszorg
herkauwers

u

Rachel Brouwer-Cummins, secretaris aandachtsveld gezondheidszorg
varkens en contact jonge dierenartsen.

u

Rick van Proosdij, penningmeester aandachtsveld gezondheidszorg
paard (positie vacant i.v.m. statutaire periode)

u

Yolanda Kersten-Klomp, bestuurslid aandachtveld gezelschapsdieren

u

Kees de Kruif, bestuurslid aandachtsveld gezondheidszorg
vleeskalveren

u

Richard Rietema, bestuurslid aandachtsveld gezondheidszorg
pluimvee

De CPD-uitgangspunten
u

De maatschappelijke rol en positie van de dierenarts staat
beschreven in de European Veterinary Code of
Conduct opgesteld door de Federation of Veterinarians of
Europe. De ‘gids’ richt zich op de relatie practicus en het dier,
de dierhouder, het veterinaire team, de maatschappij en haar
bevoegd gezag. De 'gids' geeft richting aan het handelen in de
praktijk. Centraal daarin staat de eigen verantwoordelijkheid,
onafhankelijkheid en professionaliteit. De 'gids’ stelt tevens
condities aan meer gedetailleerde regels. Deze mogen niet
discrimineren en dienen nuttig, noodzakelijk en proportioneel
te zijn. De ‘gids’ is opgesteld omdat de diergeneeskundige
praktijk onder de EU dienstenrichtlijn (2006/123/EG) valt.

u

Het CPD streeft naar werkbare oplossingen voor dilemma's waar
de practicus zich in het dagelijkse werk voor ziet geplaatst.

CPD-belangenbehartiging: hoe werkt dat?
uit de praktijk klonk én klinkt één opvallend geluid:
"de diergeneeskunde moet werkbaar blijven"
u

Waar gewenst brengt het CPD het geluid uit de praktijk over
knelpunten én oplossingen in kaart via iDiaLoog.

u

Het CPD stelt vragen: Wie is de probleemeigenaar? Wie is de
verantwoordelijke voor de oplossing? Wat is daarin de rol van de
practicus?

u

Besluitvorming neemt vaak meerdere maanden tot soms jaren in
beslag waarbij CPD overzichten gebeurtenissen en besluiten
hanteert om aanleiding in beeld te brengen en inzet van bestuur en
afgevaardigden te verantwoorden.

u

Voor verantwoording naar leden is de jaarlijkse ALV hét moment.
Door het jaar worden CPD-leden via nieuwsflitsen geïnformeerd
over actuele issues en per kwartaal wordt een nieuwsbulletin
gestuurd met een update van ontwikkelingen.

CPD-belangenbehartiging: hoe werkt dat?
u

Het CPD bewaakt met een team van bestuur en afgevaardigden de
beleidsontwikkeling en besluiten die impact (kunnen) hebben op
de dagelijkse praktijk o.a. de omgang met gegevens van practici,
praktijken en klanten.

u

Het CPD stelt vragen aan overlegpartners: Is de (voorgenomen)
regel noodzakelijk? Gaat de regel wel werken in de praktijk
(toetsbaar, naleefbaar en handhaafbaar)? Voor bestaande regels:
werken die wel en wat is de oplossing? (voorbeelden: gewijzigde
UDD-regeling, COVID-19 noodzorg).

u

Het CPD zet in op doelvoorschriften i.p.v. middelvoorschriften /
werkinstructies.

u

Naar aanleiding van de benoeming van het nieuwe kabinet zijn
felicitaties verstuurd naar de Minister van LNV Staghouwer (klik
hier) en Minister van Financiën Kaag i.v.m. pleidooi verlagen btwtarief voor veterinaire diensten (klik hier).

CPD zet in op praktijkgericht
ledenvoordeel
u

Algemene voorwaarden voor klanten gedeponeerd bij KvK (per 1 januari
2022 gelden nieuwe regels voor consumenten koop die zijn in de
actualisering van de algemene voorwaarden meegenomen)

u

Ondersteuning omgang klantgegevens (Algemene Verordening
Gegevensbescherming).

u

Inspectie & Recht inclusief individuele ondersteuning.

u

Tips hoe te handelen bij calamiteiten.

u

Samenwerkende partners gericht op voordeel op zowel financieel gebied,
arbeidsongeschiktheid, incasso, klantbeoordeling, vacatures

u

CPD-credits accreditatie nascholing en ‘up-to-date dierenarts’ register
faciliteit voor digitaal bijhouden en opslaan van nascholing.

u

CPD aesculaap raamsticker is voor leden zonder kosten verkrijgbaar.

u

Het CPD hanteert voor gegevens van leden een privacybeleid en statement.

CPD-netwerk en afvaardiging (overzicht)
Wet dieren

LNV

Dierziekten
Bestuurlijk overleg
Technisch UitvoeringsOverleg (TUO)

Commissie Buitenlands Gediplomeerden
Diergeneeskundigen
Overheid
VWS

NVWA
RVO I&R-hond
ANVS

CPD

Sector

BOA-Zoönose

Handhavingsoverleg

Task Force ABRES

Beleidsafstemming met sector (melk)vee, vleeskalveren, varkens en
pluimvee

SDa

Bestuur en Raad van Advies
norm & VBi

SGD

Bestuurlijk overleg en CvB’s

Collectief Praktiserende Dierenartsen
Sta jij voor de onafhankelijke autonome professionele
uitoefening van het vak?
Is jouw insteek: houd het praktisch, eenvoudig en
werkbaar met verantwoordelijkheden op de juiste plaats
en altijd met een scherp oog voor de rechtsbescherming
van de practicus?

Het CPD-lidmaatschap is voordelig en compleet.
Don’t just follow us, join! Inschrijven kan via de:
CPD-website
Heb je een vraag? Stuur je mail naar:
info@cpd-online.nl

