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CV 

• CvB varkens geborgde dierenarts 

• Dierenarts DAP VUG Voorthuizen 

• CvD IKB Nederland varkens 

• CPD bestuur/varkenscommissie 



College van Belanghebbende 

• Samenstelling CvB varkens  

– Voorzitter GD Dhr van Lenthe 

– 2 d’artsen KNMvD, 1 d’arts CPD ( juni 2014) 

– Sectoren: LTO / NVV 

– Stakeholders oa: COV, GGD, (dierenbescherming) 

– Toehoorders: IKB’s  

 



Één Geluid 

• Vooroverleg KNMvD/CPD 

– Overeenstemming voor agendering 

 

• Deze presentatie 



Afgelopen periode 

• Invulling eerder gemaakte afspraken 

• UDD regeling/ wettelijke eisen 

• Opheffing PVE 



actualiteit 

• Verbetertraject dierenarts 

– ingevuld 

• Berekening VBI / inzage in VBI 

– Ter discussie 

• Online Monitoring 

– Voornemen opname onder voorwaarden ingevuld 



Kansen 

 
• Borging d’arts in voedselketen ( overige partijen 

vergelijkbare systemen IKB’s GMP enz.) 
• Laten zien dat aan wettelijke verplichtingen wordt 

voldaan.  
• Regelen en afbakenen van de  verantwoordelijk-

heden van de dierenarts. 
• Afstemming met andere borging systemen.  
• Verbetering veterinaire dienstverlening bijv. door 

nascholing / actuele items. 
 
 



Bedreigingen 

 

• Overmatige lastendruk: private regels, 
administratie, kosten. 

• Maatregelen waarbij verhouding 
inspanning/kosten niet opwegen tegen resultaat. 

• Verantwoordelijkheden bij d’arts leggen die 
elders geregeld hoort te worden.  

• In het gedrang komen van privacy: bijv. inzage VBI 
en bedrijfsplannen. 



Bedreigingen 

• Onnodig belasten van  dierenartsen die het 
goed doen. 

• Onvoldoende draagvlak door onvoldoende 
raadpleging en informatie van praktiserende 
dierenartsen. (input ????) 

• Invulling wensen stakeholders/sector waarbij 
verantwoordelijkheid en kosten alleen op 
d’arts afgewenteld worden 

• Gelijk trekken regelingen door SGD bestuur.  

 

 

 

 



Oplossingen gericht op draagvlak d’arts 

• Luister naar de achterban.  
• Respecteer privacy d’arts – klant. 
• Laat d’arts zelf besluiten of de VBi ter beschikking 

wordt gesteld. 
• Baken toestemmingsverlening voor inzage in 

gegevens af tot wettelijke verplichte gegevens. 
• Baken toestemmingsverlening af tot SDa 

(anoniem), NVWA (veehouders in actiegebied). 
• Stel d’arts op de hoogte als gegevens aan derden 

worden verstrekt.  



Oplossingen gericht op draagvlak d’arts 

• Beloon d’artsen die het goed doen. 

• Voorkom gedwongen winkelnering voor 
nascholing / intercollegiale toetsing.  

• Neem veterinaire richtlijnen pas in de 
regelingen op als ze zijn geëvalueerd en het 
draagvlak is bewezen.   

• Leg de verantwoordelijkheden op de juiste 
plaats.  

 



Input 

 

• Actief: geïnformeerd / kritisch / zorg voor 
input 

 

 

• Bedankt voor uw aandacht 


