
Om erkend paardendierenarts te worden is inschrijving in een aantal registers nodig. Hieronder volgt 

een beknopt overzicht. 

PE-veterinair 

Op PE-veterinair kan een account aangemaakt worden waarna men zich in kan schrijven voor de 

verschillende registers. Voor het inloggen is een Z-login nodig. Deze kan aangevraagd worden via de 

website van PE-veterinair.  

CKRD 

Het Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen (CKRD) is het kwaliteitsregister voor dierenartsen. Het 

betreft een database waarin vastgelegd is welke nascholing voor dierenartsen geaccrediteerd is en 

met hoeveel punten en het houdt voor de dierenarts bij hoeveel nascholing en dus hoeveel punten 

deze heeft behaald. 

Deelname aan het CKRD is vrijwillig en omvat het volgende: 

 De dierenarts staat geregistreerd in het Diergeneeskunderegister van het Centraal Informatiepunt 
Beroepen Gezondheidszorg. 

 De dierenarts verklaart zich te committeren aan de KNMvD Richtlijnen voor Veterinair handelen. 
 De dierenarts verklaart zich te committeren aan het volgen van geaccrediteerde nascholing, volgens 

de eisen van het CKRD. 
 De dierenarts geeft akkoord op de verklaring richtlijnen. Dit kan op het moment van aanmelden. 

 

Voor het voldoen aan de eisen van het CKRD moeten er 100 punten behaald worden in 5 jaar tijd. 

Van de 100 punten moeten minimaal 30 punten behaald zijn middels een vorm van intercollegiaal 

overleg/intervisie. Intercollegiaal overleg is een efficiënte manier om samen met collega’s te werken 

aan een verdere verdieping van vakkennis en persoonlijke ontwikkeling. 

Icovet – IOD 
Het bijhouden van punten behaald met intercollegiaal overleg of intervisie wordt gedaan door Icovet. 
Deze punten zijn ook zichtbaar in PE-veterinair. Icovet helpt dierenartsen om een IOD-groep op te 
zetten en geeft begeleiding in het starten met intervisie. 
  

Erkend Paardendierenarts (register van Stichting Paard) 

Om aan te melden voor het register Erkend Paardenarts moet er de afgelopen 2,5 jaar 75 punten 
behaald zijn met nascholing over paardengeneeskunde. 
 
Het aanmelden bij het CKRD, PE-veterinair en Icovet kan dus op elk gewenste moment, zodra er 
punten behaald gaan worden. Het aanmelden bij het register Erkend Paardenarts kan pas als er al 75 
nascholingspunten behaald zijn binnen 2,5 jaar. 
 

Kosten: 

 CKRD - €199,89 per 5 jaar (halverwege 2020 wordt er over gegaan naar jaarlijks ge-
factureren €39,95 per jaar) 

 Erkend Paardendierenarts €187,50 per 2,5 jaar (halverwege 2020 wordt er over ge-
gaan naar jaarlijks gefactureren €75,- per jaar) 

 I&R Paard - €39,98 per jaar  

 I&R Paard i.c.m. Erkend Paardendierenarts - geen extra kosten voor I&R paard 



 Icovet: Basismodule: €7,50 per maand https://www.icovet.nl/tarieven-icovet 

https://www.icovet.nl/tarieven-icovet

