PAARDEN

De Erkende
Paardendierenarts
– waarom en hoe?

TEKST LISETTA VERKLEIJ, DIERENARTS EN JOURNALIST
FOTO COLIJN VAN NOORT
Sinds 1 januari 2012 kun je als dierenarts Erkend Paardendierenarts worden door je aan te melden bij
het gelijknamige Register van de Stichting Paard. De Stichting Paard heeft dit register opgezet om de
kwaliteit van paardendierenartsen te kunnen waarborgen. De Erkend Paardendierenarts steunt op drie
pijlers: permanente educatie, intercollegiaal overleg en werken volgens de richtlijnen van de KNMvD.
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Als Erkende Keuringsdierenarts voor
paarden dien ik ook Erkende Paardendierenarts te zijn. Voor mijn erkenning als Keuringsdierenarts word
ik elke drie jaar uitgebreid getoetst
door een onafhankelijke organisatie.
Die kijkt niet alleen naar mijn nascholingen, maar ook naar de inrichting van de praktijk. Er moet bijvoorbeeld een goede monsterbaan
aanwezig zijn, een longeercirkel, de
juiste apparatuur voor röntgenfoto’s,
het juiste instrumentarium et cetera.”
“Het kost me geen enkele moeite om
het minimum aantal punten voor
mijn erkenningen te halen. De nascholingen paard van Proveto zijn
heel goed, die doe ik vrijwel altijd.
Zoals vorig jaar september op locatie
bij dierenkliniek voor paarden Hofma
en van Gelder in Nijkerk de cursus
over management van blessures bij
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