Nascholingsaanbieder
Ik ben nascholingsaanbieder en kan een dierenarts niet vinden in PE-Veterinair
en dus geen punten toekennen. Hoe kan dat?
Er zijn verschillende zaken die zorgen dat u geen punten kunt toekennen aan bepaalde personen:
•

De persoon heeft geen UDN* ingevuld, omdat hij of zij (nog) geen UDN heeft of het UDN niet
weet. Paraveterinairen hebben geen UDN, daarnaast bevat PE-Veterinair (tot op heden nog)
geen register voor paraveterinairen. U kunt daarom geen punten toekennen. Wanneer het
een dierenarts betreft, dan moet u bij de dierenarts nagaan wat zijn of haar UDN is. Zie
onderstaand waar het UDN kan worden opgevraagd.

•

Het UDN is onjuist ingevuld, bijvoorbeeld een 0 aan het begin of het eind is echt van belang
om de punten toe te kennen. Soms werkt het dan om de dierenarts op achternaam te
zoeken, zodat u toch de punten kunt invoeren. Let op dat u zeker weet dat het de juiste
persoon is waar u de punten aan toekent. Anders kunt u bij de dierenarts nagaan wat het
juiste UDN is. Zie onderstaand waar het UDN kan worden opgevraagd.

•

De (jonge) dierenarts heeft (nog) geen account bij PE-Veterinair, waardoor zijn of haar
punten niet kunnen worden geregistreerd. U zou bij de dierenarts kunnen nagaan of hij of zij
interesse heeft in het registreren van de punten. Dat betekent dat hij of zij vervolgens alle
punten kan bijhouden. Hij of zij kan bij interesse een account aanmaken via de volgende link:
https://www.pe-online.org/subscribe/SPE006_PR_Subscribe.aspx?taalID=&CalendarPopUp=&pid=459

Voor de verschillende registers en tarieven kan de dierenarts op deze pagina terecht:
https://www.pe-veterinair.nl/dierenarts

Mocht hij of zij vragen hebben, dan kan diegene ons bereiken via info@peveterinair.nl
•

Dan kan het ook nog zijn dat de dierenarts niet zijn of haar UDN heeft ingevuld, maar het
CIBG nummer heeft doorgegeven. Het CIBG nummer is 6 cijfers en wordt niet gelinkt aan PEVeterinair. Veelal hebben die dierenartsen ook geen account in PE-Veterinair. Hij of zij moet
(wanneer de dierenarts wil dat de punten worden geregistreerd) ook nog een account
aanmaken bij PE-Veterinair (zie vorige punt).

PE-Veterinair – Dactari: oktober 2020: Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak
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wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is.

Verschil CIBG registratienummer en Uniek Dierenarts Nummer (UDN)*
Het CIBG registratienummer is gekoppeld aan het diergeneeskunderegister (CIBG: Centraal
Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg). Het diergeneeskunderegister is verantwoordelijk voor
de registratie van dierenartsen en paraveterinairen. Met deze registratie kan een dierenarts zijn of
haar diergeneeskundige bevoegdheid aantonen. Dit nummer heeft iedere dierenarts nodig om
überhaupt te mogen praktiseren.
Het UDN is van origine het lidmaatschapsnummer van de KNMvD. Het wordt daarnaast voor
meerdere doeleinden gebruikt, o.a. om nascholingspunten bij te houden in de registers van PEVeterinair. Een UDN kan iedere dierenarts aanvragen (ook zonder lid te worden van de KNMvD) via
de volgende link: https://www.knmvd.nl/udn-aanvragen/
.
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