
Beoordelingsprotocol CKRD 

Bijlage 1 van het Reglement Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen

Beschrijving

CKRD Reglement Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen 

Norm nr. Voorschrift Interpretatie Meetmethode Weging Verwijzing

Criteria voor Inschrijving en Onderhoud/Herregistratie 

CKRD
CKRD.01 De dierenarts staat geregistreerd in het 

Diergeneeskunderegister van het Centraal Informatiepunt 

Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). Registratie in het CIBG-

register (www.diergeneeskunderegister.nl) is vereist voor 

het verkrijgen van een Uniek Dierenarts Nummer (UDN).

Het CIBG-registratienummer wordt door de 

dierenarts vermeld op het aanmeldformulier. 

Verificatie vindt plaats op basis van de website 

www.diergeneeskunderegister.nl 

Administratief Major Reglement: 5.1.1

CKRD.02 Er is geen sprake van een gehele of gedeeltelijke 

ontzegging van de bij of krachtens de Wet Dieren verleende 

bevoegdheid tot het beroepsmatig verrichten van 

diergeneeskundige handelingen.

Verificatie op basis van een controle op 

eventuele gehele of gedeeltelijke ontzegging van 

de bevoegdheid bij het CIBG 

(www.diergeneeskunderegister.nl)

Administratief Major Reglement 5.1.1

CKRD.03 De dierenarts verklaart zich te committeren aan de eisen 

van het CKRD betreffende nascholingsactiviteiten in de 

herregistratieperiode. 

Verificatie vindt plaats op basis van digitale 

ondertekening in PE-Veterinair van de 

overeenkomst met de houder van het reglement 

Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen. Met 

het sluiten van de overeenkomst verklaart de 

dierenarts zich te houden aan de in het 

reglement gestelde nascholingseisen in de 

herregistratieperiode.

Administratief Major Reglement: 5.1.2

Criteria voor Onderhoud/Herregistratie CKRD

CKRD.04 Basisvoorschrift: De dierenarts heeft aantoonbaar 

deelgenomen aan de door PE-Veterinair geaccrediteerde 

nascholingsactiviteiten. Eventuele examinering binnen deze 

activiteiten dient met goed gevolg te worden afgelegd. 

Iedere dierenarts die zich wil herregistreren in het CKRD 

moet in een registratieperiode van vijf jaar minimaal 100 

accreditatiepunten halen (gemiddeld 20 punten per jaar). 

Verificatie vindt plaats op basis van registratie 

van nascholing in PE-Veterinair.

Administratief Major Reglement: 5.1.2, 

5.2 en 6

CKRD.05 Vorm van nascholing: Tenminste 30 punten dienen behaald 

te worden door te participeren in intercollegiaal overleg 

en/of intervisie. Deze werkvormen kunnen zich richten op 

alle domeinen van het Beroepscompetentieprofiel. 

Verificatie vindt plaats op basis van registratie 

van intercollegiaal overleg en/of intervisie in PE-

Veterinair.

Administratief Major Reglement: 5.1.2, 

5.2 en 6
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