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1. Introductie 
In het kader van het Nederlandse beleid om antibioticagebruik in de dierhouderij terug te dringen, 
heeft de overheid in 2011 aangegeven dat het essentieel is dat de kwaliteit van dierenartsen 
gereguleerd wordt. Het is immers in het belang van de gezondheid en het welzijn van dieren en 
mensen, dat dierenartsen de kwaliteit van hun veterinaire zorg waarborgen en zichtbaar maken. 
Naar aanleiding hiervan heeft de KNMvD een kwaliteitsbeleid opgesteld. Onderdelen van dit 
kwaliteitsbeleid zijn het ontwikkelen van richtlijnen voor veterinair handelen en het opzetten van 
algemeen kwaliteitsregister voor dierenartsen: het Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen (CKRD). 

De KNMvD is regelinghouder van dit kwaliteitsregister voor dierenartsen en heeft de kaders ervan 
vastgelegd in dit CKRD-reglement. Sinds 1 januari 2013 kunnen dierenartsen zich in het CKRD 
registreren, op voorwaarde dat aan alle beoordelingscriteria voor inschrijving is voldaan. 

 

2. Doelstelling 
Het CKRD borgt dat dierenartsen relevante nascholing volgen, richtlijnen voor veterinair handelen 
toepassen en vigerende wet- en regelgeving naleven. Door middel van een openbaar register wordt 
dit voor het publiek zichtbaar gemaakt. Dit Reglement voorziet erin dat dierenartsen die aan de 
gestelde eisen voldoen en daarop onafhankelijk worden getoetst, geregistreerd worden in het CKRD. 

Het bestuur van de KNMvD stelt de randvoorwaarden op voor registratie in het CKRD. Deze hebben 
betrekking op: 

• veterinair handelen en intercollegiaal overleg; 

• voorwaarden waaraan de nascholing dient te voldoen; 

• de registratie en controle van gevolgde nascholing; 

• de inschrijving in het CKRD. 

Het bestuur van de KNMvD heeft PE-Veterinair, onderdeel van Dactari Dierenartsen-coöperatie, 
opdracht gegeven uitvoering te geven aan de (her)registratie van dierenartsen in het CKRD.PE-
Veterinair wordt als uitvoerend orgaan onafhankelijk getoetst door een externe auditor. 

 

3. Aanmelding voor deelname 
Het CKRD staat open voor alle dierenartsen die zijn ingeschreven in het diergeneeskunderegister van 
het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). 

Een dierenarts die wil worden opgenomen in het CKRD, maakt dat kenbaar door zich aan te melden 
via de website van PE-Veterinairwww.pe-veterinair.nl. 

Een dierenarts die als Diplomate erkend is in een van de colleges die (voorlopig) zijn erkend door de 
European Board of Veterinary Specialisation of is geregistreerd in het Nederlands Veterinair 
Specialistenregister, voldoet aan de criteria van dit CKRD-reglement en kan zich op basis van deze 
kwalificatie aanmelden bij PE-Veterinair om opgenomen te worden in het CKRD. 

 

4. Register en logo 
In het CKRD worden dierenartsen ingeschreven die zijn getoetst op basis van dit reglement en aan 
alle beoordelingscriteria voldoen. Alleen dierenartsen die in het CKRD zijn opgenomen mogen het 
door KNMvD uitgegeven beeldmerk “CKRD geregistreerde dierenarts” voeren. De deelnemer is 
daarbij gehouden aan de “Voorwaarden gebruik CKRD-logo” ( bijlage 3). Registratie in het CKRD is 
strikt persoonsgebonden. Dierenartsen staan ingeschreven in het CKRD geven toestemming voor 
openbare publicatie van een lijst met CKRD-geregistreerde dierenartsen. 
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5. Beoordelingscriteria 
De beoordelingscriteria (bijlage 1) kunnen worden onderscheiden in: 
5.1. Criteria voor inschrijving in het register 
5.2. Criteria voor onderhoud van inschrijving in het register 
5.3. Criteria voor (gedwongen) uitschrijving uit het register 
 
5.1. CRITERIA VOOR INSCHRIJVING IN HET REGISTER 

Deze criteria kunnen worden onderverdeeld in eisen met betrekking tot: 

5.1.1. De hoedanigheid van de dierenarts 
5.1.2. Nascholing 
5.1.3. Contractuele voorwaarden 
 
5.1.1. HOEDANIGHEID VAN DE DIERENARTS 

De specifieke eisen met betrekking tot de hoedanigheid van de dierenarts omvatten: 

• Een registratie in het diergeneeskunderegister van het Centrale Informatiepunt Beroepen 
Gezondheidszorg, noodzakelijk voor het uitoefenen van de diergeneeskunde in Nederland (art. 
4.3 Wet Dieren); 

• Het ontbreken van een schorsing door het Veterinair Tuchtcollege (gehele of gedeeltelijke 
ontzegging van de bij of krachtens de Wet Dieren verleende bevoegdheid tot het beroepsmatig 
verrichten van diergeneeskundige handelingen); 

5.1.2. NASCHOLING 

• De dierenarts committeert zich aan de CKRD-eisen over nascholing, veterinair handelen en 
intercollegiaal overleg dierenartsen. 

• De nascholing dient geaccrediteerd te zijn door een onafhankelijk accreditatieorgaan. 

• De accreditatie van nascholing gebeurt door een door de KNMvD ingestelde Technische 
Commissie (bijlage 5). 

5.1.3. CONTRACTUELE VOORWAARDEN  

• Het accepteren en nakomen van de Algemene Voorwaarden van PE-Veterinair. 

• Betaling van de inschrijvings-en registratiekosten voor deelname aan de regeling. 

 

5.2. CRITERIA VOOR ONDERHOUD VAN INSCHRIJVING IN HET REGISTER 

PE-Veterinair voert in opdracht van het bestuur van de KNMvD minimaal één maal per vijf jaar, 
uiterlijk zes maanden voor afloop van de vijfjaarstermijn, een toetsing uit. Bij deze toetsing wordt 
beoordeeld of de dierenarts voldoet aan dit Reglement en de onder 5.1 genoemde criteria voor 
inschrijving in het register. PE-Veterinair brengt met betrekking tot deze toetsing een schriftelijk 
advies uit aan het bestuur van de KNMvD. Het bestuur van de KNMvD behoudt zich het recht voor 
om daarnaast een tussentijdse toetsing uit te laten voeren. 

 

5.3. CRITERIA VOOR (GEDWONGEN) UITSCHRIJVING UIT HET REGISTER 

Registratie in het CKRD zal worden doorgehaald indien: 

• het bestuur van de KNMvD, na een schriftelijk advies van PE-Veterinair, constateert dat de CKRD-
geregistreerde dierenarts niet (meer) voldoet of wil voldoen aan de criteria zoals vermeld onder 
5.1 en/of 5.2; 
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• De dierenarts zelf aangeeft niet meer aan de criteria zoals vermeld onder 5.1 en/of 5.2 te 
voldoen. 

 

6. Controle, toetsing en erkenning 
PE-Veterinair toetst deelnemende dierenartsen aan de hand van het Beoordelingsprotocol (bijlage 1) 
en het Beslissingsprotocol (bijlage 2) van het Reglement CKRD. Het nemen van besluiten over de 
(her)registratie is voorbehouden aan het bestuur van de KNMvD. Besluiten worden pas genomen 
nadat PE-veterinairschriftelijk advies heeft uitgebracht. 

PE-Veterinair toetst de CKRD geregistreerde dierenarts op de criteria onder 5.1 en 5.2. De toetsing 
vindt plaats door controle van de gevolgde hoeveelheid nascholing in het registratiesysteem voor 
nascholing van PE-Veterinair. De toetsing vindt plaats op het moment van inschrijving en daarna 
standaard minimaal eenmaal per vijf jaar, uiterlijk zes maanden voor afloop van de termijn van 
inschrijving. 

 

7. Klachten en beroep 
Een dierenarts kan bij een geschil met het bestuur van de KNMvD over de toepassing van de regels 
uit het Reglement beroep aantekenen bij een Beroepscommissie, die in dat geval door het bestuur 
van de KNMvD wordt ingesteld. Het bestuur van de KNMvD heeft de Ereraad van de KNMvD als 
Beroepscommissie ingesteld.  

 

 

Bijlagen 
Van het reglement maken de volgende bijlagen onderdeel uit: 

Bijlage 1: Beoordelingsprotocol CKRD  

Bijlage 2: Beslissingsprotocol CKRD 

Bijlage 3: Voorwaarden gebruik CKRD-logo  

Bijlage 4: Reglement TEC 

Bijlage 5: Reglement voor de behandeling van geschillen 

 

 

 

 

 


