Erkend Paardendierenarts
De Stichting Paard is regelinghouder van het Reglement Erkende Paardendierenarts, PE-Veterinair
voert de administratie en registratie uit. Het Reglement voorziet erin dat dierenartsen die aan de
gestelde eisen voor nascholing en intercollegiaal overleg voldoen en daarop onafhankelijk worden
getoetst, erkend worden door Stichting Paard.
De ingangseisen zijn als volgt:
- 75 nascholingspunten gevolgd hebben in de afgelopen 2,5 jaar, waarvan 50 op het gebied
van paardengeneeskunde.
- De actualiseringscursus gevolgd hebben in de afgelopen 2,5 jaar, indien het langer dan 2,5
jaar geleden is dat je het masterdiploma (afstudeerrichting paard) hebt behaald. Voor data,
locatie en inschrijven zie https://www.knmvd.nl/nieuwe-actualiseringscursussen-paard2020/
Voor inschrijving als Erkend Paardendierenarts kunnen de punten worden bijgehouden in een van de
registers ‘Bijhouden nascholing’ en/of het CKRD via PE-Veterinair. Eventuele cursussen gevolgd in het
buitenland of punten voor bestuurswerk of een voordracht bij een congres of symposium kunnen
aan het dossier worden toegevoegd.
NB: Je aanmelding wordt in behandeling genomen na betaling van de factuur.
Om voor dierenartsen die pas zijn afgestudeerd het mogelijk te maken om relatief snel Erkend
Paardendierenarts te kunnen zijn, telt een masterdiploma (afstudeerrichting paard) tot 2,5 jaar na
afstuderen voor 60 punten mee. Het diploma kan in de aanvraag worden geüpload in het systeem of
worden gemaild naar info@peveterinair.nl na aanmelding (en betaling van de factuur) bij het register
Erkend Paardendierenarts. Gezien het onlangs genoten onderwijs, vervalt de actualiseringscursus als
ingangseis.
Herregistratie register Erkend Paardendierenarts
Voor herregistratie in het Erkend Paardendierenarts register gelden dezelfde eisen als de ingangseisen.
Wanneer je bent toegelaten tot het register en jezelf daarmee Erkend Paardendierenarts mag noemen,
dien je iedere 2,5 jaar de actualiseringscursus te volgen en 75 nascholingspunten te halen (waarvan 50
op het gebied van paardengeneeskunde). Wanneer je niet aan de eisen voldoet vervalt je registratie
en ben je geen Erkend Paardendierenarts meer.
Je bent na 2,5 jaar zelf verantwoordelijk voor de herregistratie in het register. Je herregistratie wordt
in behandeling genomen na betaling van de factuur. Wanneer je je niet opnieuw registreert, ondanks
voldoende punten, beëindigd je registratie.
Geaccrediteerde nascholingen
Op de agenda van PE-Veterinair vind je alle geaccrediteerde nascholingen om aan de puntenaantallen
te kunnen voldoen. De agenda vind je hier https://www.pe-veterinair.nl/agenda
Voor het behalen van IOD-punten (Intercollegiaal Overleg Dierenartsen) kun je terecht bij ICOVet, via
www.icovet.nl
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PE-Veterinair account
Om in het register Erkend Paardendierenarts terecht te komen heb je een account nodig bij PEVeterinair. Maak een account aan bij PE-Veterinair, dat gaat heel eenvoudig via PE-Veterinair account
aanmaken. Voor het bijhouden van de nascholingspunten is het belangrijk dat je bij de gegevens in PEVeterinair je UDN juist invult (dus niet je CIBG-nummer). Je kunt voor het verzamelen van de punten
je eerst registreren in het register Bijhouden nascholing en/of het CKRD.
PE-Veterinair heeft ook een gemakkelijke en bruikbare app, voor meer informatie zie https://www.peveterinair.nl/dierenarts

UDN
Dit is het nummer dat de nascholingsaanbieder gebruiken om jouw aanwezigheid bij nascholing te
registreren. Dit nummer kun je opvragen bij de KNMvD (mocht je die nog niet hebben) via
https://www.knmvd.nl/udn-aanvragen/ (ook zonder lid te zijn of te worden). Dit is ook het nummer
dat je moet opgeven, wanneer je je aanmeldt voor nascholingen.
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