Inschrijven Centraal Kwaliteitsregister voor Dierenartsen
Het CKRD is een kwaliteitsregister voor dierenartsen. Voor meer informatie over het CKRD register zie
de website van de KNMvD. Voor de huidige accreditatieregels klikt u hier. Om je aan te melden voor
het CKRD, heb je een account nodig bij PE-veterinair. Klik hier om een PE-veterinair account aan te
maken. Na het aanmaken van je PE-veterinair account, kun je je inschrijven voor het CKRD door te
klikken op inschrijven voor een extra register. Als geregistreerde dierenarts kun je via PE-veterinair
inzien welke nascholing je hebt gevolgd en hoeveel punten je hebt gehaald.

Eisen deelname CKRD
Deelname aan het CKRD is vrijwillig en vereist dat:
• De dierenarts staat geregistreerd in het Diergeneeskunderegister van het Centraal
Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg.
• De dierenarts verklaart zich te committeren aan de KNMvD Richtlijnen voor Veterinair
handelen.
• De dierenarts verklaart zich te committeren aan het volgen van geaccrediteerde nascholing,
volgens de eisen van het CKRD.
• De dierenarts akkoord geeft op de verklaring richtlijnen. Dit kan op het moment van
aanmelden.
Als je aan bovenstaande voldoet, volgt registratie in het CKRD. Je kunt dan elk moment nakijken welke
nascholing je hebt gevolgd is en hoeveel accreditatiepunten op de teller staan. Als professional laat je
met je kwaliteitsregistratie zien dat je aan bij- en nascholing doet en je kennis en vaardigheden up-todate houdt. Je neemt je professionele verantwoordelijkheid van ‘een leven lang leren’ en dat mag
gezien worden!

Herregistratie CKRD
Voor de herregistratie in het CKRD geldt een norm van minimaal 100 punten geaccrediteerde
nascholing in 5 jaar. Hiervan moeten minimaal 30 punten behaald zijn middels een vorm van
intercollegiaal overleg/intervisie. Intercollegiaal overleg is een efficiënte manier om samen met
collega’s te werken aan een verdere verdieping van vakkennis en persoonlijke ontwikkeling. Voor meer
uitleg over en organisatie van intercollegiaal overleg kun je terecht bij ICOVet.

Uitstelregeling
Bij een tekort aan punten ten gevolge van ziekte en/of zwangerschap, kan er een uitstelregeling aan
worden gevraagd. Om de voorwaarden van deze uitstelregeling in te zien, klik hier.

PE-Veterinair – Dactari: november 2020: Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak
gemaakt worden op de inhoud van deze tekst. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud de grootst mogelijke zorgvuldigheid
wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is.

