
 

Formulier goedgekeurd door de Specialisatiecommissie Diervoeding in 2012 

 

 
Jaar van herregistratie:       
Voornaam:      Achternaam: 

Datum van erkenning als specialist Veterinaire 
Diervoeding 

 

Datum laatste herregistratie:  

Adres: 
 
 
 

Email:       Tel: 

 
 Jaar*   

 1 2 3 4 5 Max Totaal 

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

       

Opleidingen 
-optreden als (co)promotor (12 pnt/ promotie)  
-optreden als docent bij post academisch onderwijs 
 (0,5 pnt/per lesuur(45 min.)) 

     5x12  

Deelname aan wetenschappelijke bijeenkomsten  
(zie bijlage 1) 
a)Een internationale wetenschappelijke bijeenkomst            
/congres direct gerelateerd aan de voeding (3 pntn./ 
dagdeel, max. 12 pntn./meeting)  
b)Een nationale wetenschappelijke bijeenkomst /congres 
direct gerelateerd aan de voeding (3 pntn./dagdeel, max. 
6 pntn./meeting) 
c)Een internationale wetenschappelijke bijeenkomst 
/congres (2 pntn./dagdeel, max. 10 pntn./meeting)   
d)Een nationale wetenschappelijke bijeenkomst /congres 
(1 pnt./dagdeel, max. 2 pntn./meeting)  

     5x12  

Presentaties gerelateerd aan diervoeding 
-lezing op een internationale wetenschappelijke bijeenkomst 
 (3 pntn./presentatie) 
-short communication op een internationaal wetens.    
congres (2 pntn./presentatie) 
-short communication op een nationaal wetens. congres 
 (1 pnt./ presentatie) 
-(Invited) scientific review internationaal congres (3 pntn./ 
presentatie) 
-(Invited) scientific review nationaal congres (2 pntn./ 
presentatie) 
-op een nationale wetenschappelijke bijeenkomst (2 pntn./    
presentatie) 
-Poster presentatie ( 1ste auteur) (2 pntn./ presentatie)  

     5x12  

Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor 
Diergeneeskunde (KNMvD) 

Veterinaire specialisten: Veterinaire Diervoeding 
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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Optreden als beoordelaar/ referee 
-Beoordelen van (vertrouwelijke) publicaties, cases, (EU) 
onderzoeksvoorstellen (diervoeding gerelateerd) 
(1 pnt./per stuk) 

     25  

Publicaties
 

-in een internationaal peer reviewed schrift als eerste of  
laatste auteur (8 pntn./artikel) 
-in een internationaal peer reviewed schrift als co auteur 
(anders dan eerste of laatste auteur) (4 pntn./artikel) 
-case report, review of bijdrage aan een boek als eerste of 
laatste auteur(4 pntn./artikel) 
-case report, review of bijdrage aan een boek co-auteur  
( anders dan eerste of laatste auteur) (2 pntn./artikel)

 

     5x16  

Consultancy 
-Consultancy op het gebied van de diervoeding in 
binnen- of buitenland, mits gedocumenteerd. Indien 
vertrouwelijk (zie voetnoot 1) ( 1pnt./ 8 uur) 
(zie voetnoot 

1
) 

     50  

Organisatorische activiteiten 
Lid van organisatiecomité wetenschappelijke 
bijeenkomst (1 pnt./congresdag, max. 6 pntn. per 
congres) 
Lid “editorial” comité (2 pntn./boek) 

     25  

Lidmaatschap van wetenschappelijke commissies (zie 
bijlage 2) 
-Lidmaatschap (wetenschappelijke) commissie in 
Nederland (2 pntn./ vergadering) 

     50  

TOTAAL AANTAL PUNTEN (een totaal van 100 punten is 
vereist over een periode van 5 jaar). 

       

1
 Voor specialisten in het bedrijfsleven is het mogelijk om vertrouwelijke rapporten te laten beoordelen door twee ad hoc aangewezen 

specialisten. Deze zullen na overleg met het bedrijf en ondertekening van een geheimhoudingsplicht de rapporten beoordelen op hun 

wetenschappelijke inhoud en vergelijkbaarheid met een wetenschappelijke publicatie of case report. Zij rapporteren hun bevindingen aan de 

secretaris van de specialisatie commissie. 

 
Voor herregistratie komt men in aanmerking indien men kan aantonen dat men voor 50% van de werktijd (= 
minimaal 19 uur per week) actief bezig is met het specialisme en men 100 punten per 5 jaar behaald heeft volgens 
bovenstaand schema. Daarbij dienen er minimaal 50 punten afkomstig te zijn uit de rubrieken publicaties, 
presentaties en deelname aan wetenschappelijke bijeenkomsten. 
 
*  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 
 jaar 4: mei 2010 t/m april 2011 
 jaar 5: mei 2011 t/m april 2012 

 

 
Bijlage 1. Lijst met voorbeelden van bijeenkomsten: 
 
Categorie a. 

Meeting van de European Society of Comparative Veterinary Nutrition  
Meeting van het American College of Veterinary Nutrition  
Meeting de American Academy of Veterinary Nutrition  
Meeting van de European Zoo Nutrition Group 
International Symposium on Energy and Protein Metabolism and Nutrition 
Symposia Netherlands’ Centre of Animal Nutrition 
Tagung der Gesellschaft für Ernährungsphysiology 
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International Feed manufacturers conferences 
Joint Meeting of International Symposium on Digestive Physiology and International Symposium on the Nutrition of 
Herbivores 
European Symposium on Poultry Nutrition 
Symposia van Nutrition Society 
 

Categorie b. 

Bijeenkomst Animal Nutrition Forum 
Jaarlijkse bijeenkomst van de specialisten veterinaire diervoeding 
 

Categorie c.  

Congres van de European Association for Animal Production  
Congres van de World Association for Animal Production  
Congres van de British Society of Animal Science  
Gezamenlijk congres van de American Society of Animal Science en American Dairy Science Association 
Annual Meeting European Society of Animal Science (EAAP) 
International Whey Conference 
International Congress on Production Diseases in farm animals 
International veterinary congress “Voorjaarsdagen” 
 

Categorie d.  

Najaarsdagen 
 

Bijlage 2. Lijst van voorbeelden van (wetenschappelijke) commissies: 
 
Specialisatiecommissie veterinaire diervoeding 
Adviescommissie Voedings Onderzoek van het Productschap Diervoeder (PDV) 
Werkgroepen ingesteld door het PDV 
Begeleidingsgroepen van STW-gefinancierd onderzoek. 
Meetings van European Framework programs 
Commissie minerale voeding 
 

 
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___________ 


