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NIEUWSBRIEF JUNI 2018 
 

 

Erkende Paardendierenarts en het CKRD-register: verloopt uw erkenning ook?  

 

In 2019 verlopen de eerste CKRD-registraties van de Erkende Paardendierenartsen. Hoe 

staat u ervoor? 

-   Wanneer heeft u voor het laatst ingelogd bij PE-Veterinair? 

-  Aan welke eisen dient u (nog) te voldoen om Erkende Paardendierenarts en Erkende  

 Keuringsdierenarts voor Paarden te blijven? 

-  Wat kunt u doen om uw erkenning(en) te kunnen behouden? 

Er is geconstateerd dat een groep Erkende Paardendierenartsen nog niet op koers ligt om 

het aantal vereiste nascholingspunten voor het einde van de CKRD-registratieperiode te 

behalen. Dit betreft met name de punten die behaald moeten worden op het gebied van 

intercollegiaal overleg.  Dit betekent dat u uw erkenning kunt verliezen als u onvoldoende 

IOD-punten heeft behaald. 

Wilt u weten wanneer uw registratieperioden aflopen en hoeveel nascholingspunten u nog 

dient te behalen om aan de eisen van de registers te voldoen, dan kunt u inloggen in PE-

Veterinair. U kunt via www.peveterinair.nl inloggen met uw Z-Login account. Vervolgens kunt 

u per register de status van uw registratieperiode inzien. Mocht blijken dat u het aantal 

benodigde nascholingspunten voor intercollegiaal overleg niet kunt behalen voor het einde 

van uw registratieperiode, neemt u dan contact op met ICOVet via info@icovet.nl. We kijken 

dan samen hoe we uw erkenning kunnen behouden. 

 
 

Hoe kan ik Intercollegiaal Overleg punten halen? 

ICOVet en de GGP hebben de handen ineen geslagen en bieden u meerdere mogelijkheden 

om intercollegiaal overleg punten te behalen.  

 

1. Open IOD-bijeenkomsten: De bovenlijn nader bekeken 

In het najaar van 2018 worden er open IOD-bijeenkomsten georganiseerd op drie locaties 

verspreid door het land. Het onderwerp van de bijeenkomsten is ‘De bovenlijn nader 

bekeken’ en in twee avonden bespreekt u samen met collega’s eigen casuïstiek uit de 

praktijk. Op iedere locatie is een specialist aanwezig om zijn/haar visie te geven. 

Voor het volgen van de twee IOD-avonden ontvangt u 6 IOD-nascholingspunten. 

Meer informatie en/of aanmelden, klik dan hier 

http://www.peveterinair.nl/
mailto:info@icovet.nl
https://www.icovet.nl/iod-bijeenkomsten
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2. Intercollegiaal overleg tijdens de Najaarsdag 2018 

De GGP heeft intercollegiaal overleg opgenomen in hun programma. De Najaarsdag vindt dit 

jaar plaats op 3 november 2018. Er wordt momenteel nog gewerkt aan het programma van 

de IOD-bijeenkomst en meer informatie volgt. 

Voor het volgen van de IOD-bijeenkomst tijdens de Najaarsdag ontvangt u 3 IOD-

nascholingspunten. 

 

3. Opstarten van een eigen IOD-groep 

ICOVet ondersteunt dierenartsen bij het opzetten van een (nieuwe) intercollegiale 

overleggroep. Wilt u samen met collega’s een eigen groep opstarten, dan helpt ICOVet u bij 

de organisatie en accreditatie. Wilt u meer informatie over het opstarten van een IOD-groep, 

klik dan hier. 

Het aantal IOD-nascholingspunten is afhankelijk van de tijdsduur van de bijeenkomsten. 

 

Een erkende IOD-begeleider is één van de voorwaarden voor de accreditatie. Deze dient de 

training ‘Begeleiden van intercollegiaal overleg’ te hebben gevolgd. De eerstvolgende 

training staat gepland op 26 september van 10.00 – 17.00 uur bij De Schakel, Oranjelaan 

10 in Nijkerk. 

Aanmelden voor deze training, dat kan via de volgende link: https://www.icovet.nl/agenda-

nascholingen-en-iod    

 

Hoe zat het ook alweer met de regeling Erkende (Keurings-)paardendierenarts 

en het CKRD 

Zoals u wellicht weet heeft Stichting Paard, regelinghouder van het register Erkende 

Paardendierenarts en Erkende Keuringsdierenarts voor Paarden, per 1 januari 2014 een 

extra eis opgenomen in hun reglement, namelijk inschrijving en voldoen aan de eisen van 

het CKRD-register van de KNMvD. Het CKRD-register hanteert een registratieperiode van 

5 jaar, wat betekent dat de eerste registraties in dit register zullen aflopen op 1 januari 2019. 

 

Wat betekent dit voor u als Erkende Paardendierenarts? 

Als Erkende Paardendierenarts (EP) dient u te voldoen aan de scholingseisen zoals 

beschreven in het CKRD reglement (100 nascholingspunten, waarvan 30 punten op het 

gebied van intercollegiaal overleg). Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot een 

tekortkoming in de eisen van het register EP. Uiteindelijk leidt dit tot uitsluiting uit het register. 

Dit kan voor onduidelijke situaties zorgen als de registratieperiode voor het CKRD niet gelijk 

loopt met de registratieperiode van het register EP. 

 

Ter verduidelijking een voorbeeld: Dierenarts A heeft de volgende lopende registraties: 

- Registratieperiode CKRD: 15-1-2014 t/m 15-1-2019 

- Registratieperiode Erkende Paardendierenarts: 23-5-2017 t/m 22-11-2019 

 

https://www.icovet.nl/starten-met-iod
https://www.icovet.nl/agenda-nascholingen-en-iod
https://www.icovet.nl/agenda-nascholingen-en-iod
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Op 15 januari 2019 dient dierenarts A te voldoen aan de eisen van het register CKRD om 

daarmee een tekortkoming (Major offence) in het register EP te voorkomen en mogelijk te 

worden uitgeschreven. 

 

Wat voor een gevolgen heeft dit voor de Erkende Keuringsdierenarts voor Paard? 

In het reglement Keuringsdierenarts voor Paarden punt 5.1.1. staat vermeld dat de 

dierenarts ingeschreven dient te staan als Erkende Paardendierenarts op grond van het 

reglement Erkende Paardendierenarts van Stichting Paard. Deze voorwaarde geldt sinds 

1 januari 2015. Voor Erkende Keuringsdierenartsen Paard heeft dit dus dezelfde gevolgen 

als voor Erkende Paardendierenartsen. 

 

Geldt dit ook voor de specialisten? 

Als (inter)nationaal erkend specialist dient u ingeschreven te staan in het CKRD-register, 

echter voldoet u automatisch aan de eisen van dit register. U dient dus wel om de 5 jaar 

herregistratie aan te vragen in het CKRD-register.  

 

PE-Veterinair voert namens de KNMvD en Stichting Paard de administratie uit voor het 

register CKRD en Erkende Paardendierenarts. 

 

Vragen / opmerkingen 

Heeft u vragen en/of opmerkingen n.a.v. dit bericht, dan vindt u hieronder tot wie u zich kunt 

richten. 

- Het reglement Erkende Paardendierenarts en/of Erkend Keuringsdierenarts voor 

Paard: Stichting Paard via info@stichtingpaard.nl 

- Het CKRD-register: KNMvD via info@knmvd.nl of 030-6348900. 

- GGP: ggp@knmvd.nl  

- ICOVet: Danse Sonneveld via info@icovet.nl of 088-0321827 

- PE-Veterinair: Tassoula Tsaros via info@peveterinair.nl of 088-0321821 
 

mailto:info@stichtingpaard.nl
mailto:info@knmvd.nl
mailto:ggp@knmvd.nl
mailto:info@icovet.nl
mailto:info@peveterinair.nl

