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Jaar van herregistratie:       
 

Voornaam:      Achternaam: 

Datum van erkenning als specialist Chirurgie der 
Gezelschapsdieren: 

 

Datum laatste herregistratie:  

Adres: 
 
 
 

Email:       Tel: 

 
 Jaar*   

 1 2 3 4 5 Max   Totaal 

Gemiddeld meer dan 50% van de dagtaak (min. 19 
uur/week) actief, in de afgelopen periode van 5 jaar, in 
de Chirurgie der Gezelschapsdieren. 
Geef aan waar U werkt: 
 
 

       

Bijwonen belangrijke internationale congressen (ECVS, ACVS, 
ESVOT, VOS, AVMA, AAHA, OA-vet, BSAVA, Voorjaarsdagen) 
(10 ptn/max. 60 ptn/5 jr) 
Andere internationale congressen (3 ptn/dag, max. 60 ptn/5 jr) 
Specifieke chirurgische cursussen of meetings (5 ptn/dag, max. 
60 ptn/5 jr) 
Bijwonen van nationale chirurgenbijeenkomst (5 ptn, max. 50 
ptn/5 jr) 

       

Presentatie op een nationaal en international 
bijeenkomst. (10  ptn per lezing, max 50 ptn/meeting).  
Spreker op een (inter)nationaal post academiale 
bijscholing of geaccrediteerde lezing (5 ptn/presentatie, 
max. 75 ptn/5 jr) 
Voordracht op nationale chirurgen bijeenkomst 
(5ptn/presentatie) 
Voordrachten over het specialisme elders (5 ptn, max. 
50 ptn/5 jr) 

       

Publicaties: 
Eerste auteur (20 ptn/publicatie, geen maximum) 
Tweede of meerdere auteur (10 ptn/publicatie, max. 50 ptn/5 
jr) 
Chirurgisch handboek (10 ptn /hoofdstuk, geen maximum) 
Case report: 1

e
 auteur (10 ptn/publicatie, geen maximum) 

Co-auteur case report:  (5ptn/publicatie, max. 50 ptn/5 jr) 

       

TOTAAL AANTAL PUNTEN (een totaal van 100 ptn is vereist 
over een periode van 5 jaar uit de diverse categoriën). 

       

 
*  toelichting: 

 jaar 1: mei 2007 t/m april 2008 
 jaar 2: mei 2008 t/m april 2009 
 jaar 3: mei 2009 t/m april 2010 

Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor 
Diergeneeskunde (KNMVD) 

Veterinaire specialisten: Chirurgie der Gezelschapsdieren 
Tel.:  + 31- 30 63 48 900 
Fax:  + 31- 30 63 48 909 
Postbus 421, 3990 GE Houten  
email:  rc@knmvd.nl 
www.knmvd.nl 
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 jaar 4: mei 2010 t/m april 2011 
 jaar 5: mei 2011 t/m april 2012 

 
 
 
Verzoeken daartoe dienen gepaard te gaan met het meesturen van een dossier dat tenminste de getuigenissen van de 
hierboven vermelde onderwerpen bevat.  Zonder dat dit dossier door aanvrager is meegezonden zal de Specialisatie-
commissie een aanvraag voor herregistratie niet in behandeling nemen. 

 

 

 

 
 
 
Handtekening____________________       Datum_________________________ 
 
U kunt het document digitaal insturen dan wel als een hard copy naar het bovenstaande adres. 
 
 
Specialisatiecommisssie gebruik alleen 

 

 
 
 
Voorzitter  evaluatie commissie naam en handtekening:  
 
 
 
 
Datum: ____________________       plaats _______________ jaar volgende herregistratie___________ 

 
 
 


