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Jaar van herregistratie:       
 

Voornaam:      Achternaam: 

Datum van erkenning als specialist Veterinaire 
Microbiologie: 

 

Datum laatste herregistratie:  

Adres: 
 
 
 

Email:       Tel: 

Daar waar staat ‘’microbiologisch’’ wordt de breedte van het specialisme bedoeld 
(microbiologie/immunologie/parasitologie) 
 Jaar   

       Max   Totaal 

Meer dan 50% van de dagtaak (min. 19 uur/week) 
actief in de Veterinaire Microbiologie.  
Geef aan waar U werkt: 
 
 

        

Deelname congres/ symposium/ workshop 
-Deelname aan een internationaal microbiologisch 
congres/symposium/workshop (4 ptn/dag) 
-Deelname aan een internationaal veterinair 
congres/symposium/workshop van een verwante 
wetenschap (2 ptn/dag) 
- Deelname aan een nationaal microbiologisch 
congres/symposium/workshop (2 ptn/dag 
-Deelname aan een nationaal veterinair 
congres/symposium/workshop van een verwante 
wetenschap (1pt/dag) 

      20  

 Wetenschappelijke vergaderingen van een 
(inter)nationaal erkende wetenschappelijke vereniging 
van minimaal een dagdeel met vrije thematisch 
verbonden wetenschappelijke voordrachten (5 ptn) 

      20  

Presentatie onderzoek 
-1.Publicatie van een artikel op microbiologisch gebied in 
een internationaal reviewed tijdschrift als  
(co-) auteur(10 ptn/publicatie) 
- 2.Publicatie van een artikel op microbiologisch gebied 
in een nationaal reviewed tijdschrift als (co-)auteur 
(6 ptn/publicatie) 
- 3.Presentatie over een microbiologisch onderwerp op 
een internationaal microbiologisch of diergeneeskundig 
congres als (co-)auteur (6 ptn/presentatie) 
- 4.Presentatie over een microbiologisch onderwerp op 
een nationaal microbiologisch of diergeneeskundig 
congres als (co-)auteur (3 ptn/presentatie) 
Maximaal aantal te behalen punten uit 3 plus 4= 30 

      90  

Cursus/CE 
Bijeenkomst van minimaal 1 dagdeel met een expliciet 

      50  

Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor 
Diergeneeskunde (KNMVD) 

Veterinaire specialisten: Microbiologie 
Tel.:  + 31- 30 63 48 900 
Fax:  + 31- 30 63 48 909 
Postbus 421, 3990 GE Houten  
email:   rc@knmvd.nl 
www.knmvd.nl 



  Max   Total 

 

            2 
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leerdoel op het gebied van de microbiologie of een hulp 
wetenschap 
- Deelnemen als toehoorder met officieel examen 
(20 ptn), Zonder examen (10 ptn) 
- Actief geven van cursus of voordracht  
(10 ptn/cursus,voordracht) 
Refereer bijeenkomst 
-Presenteren verslag (4 ptn/verslag) 

- Bijeenkomst bijwonen van 2 a 3 uur waar verslag wordt 
gedaan van een of meerdere voor een specialist 
veterinaire microbiologie relevante onderwerpen  
(2 ptn/bijeenkomst) 

      20  

Werkbezoeken 
- Bezoek van minimaal een dag aan een instituut of 
laboratorium met specifiek doel zoals het bespreken van 
resultaten of het leren toepassen van relevante 
methoden of technieken (4 ptn/bezoek) 

      20  

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

        

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

 

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

 
 
 


