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Continuing Professional Development (CPD)1
Normen
Dierenarts is een Europees gereguleerd beroep. Bepalend zijn Richtlijn 2005/36/EC voor
de beroepskwalificatie en Richtlijn 2006/123/EC de zgn. dienstenrichtlijn. Op basis van de
dienstenrichtlijn heeft de Federation of Veterinains of Europe de ‘European Veterinary Code
of Conduct’ opgesteld. Tevens heeft de FVE een maatstaf voor het volgen van nascholing
vastgesteld: klik hier.
De nationale overheid stelt als competente autoriteit in de Wet Dieren geen specifieke eisen
aan het bijhouden van kennis, de accreditatie, het nascholingsdossier dan wel de controle
en het toezicht. Dit wordt privaat ingevuld.
Bevorderen deskundigheid
Om aan de ‘moral obligation’ voor het bevorderen van de deskundigheid door ‘Continuing
Professional Development’ te voldoen heeft de Nederlandse dierenarts de keuze uit een
zeer ruim aanbod aan nascholing zowel nationaal als internationaal. Private (kwaliteits-)
systemen bijvoorbeeld de Stichting Geborgde Dierenarts, de Stichting Paard en de sectorale
kwaliteitssystemen kunnen nascholingseisen aan practici stellen. Ook hebben verenigingen
de mogelijkheid om eigen leden faciliteiten te bieden of via statuten danwel als
regelinghouder eisen te stellen.
Accreditatie, vastleggen van nascholing en beoordeling
Het CPD faciliteert organisaties die nascholing aanbieden met accreditatie middels CPDcredits. Het CPD hanteert voorwaarden voor toekennen van credits: klik hier. CPD-leden
hebben de mogelijkheid in het ‘Mijn CPD’ up-to-date dierenarts register het eigen
nascholingsdossier bij te houden.
De KNMvD biedt als regelinghouder mogelijkheden met haar vrijwillige systeem ‘Centraal
Kwaliteitsregister Dierenartsen’ dat is ondergebracht bij dierenartsencoöperatie Dactari PE
veterinair. Binnen het CKRD worden deelnemers beoordeeld op gevolgde nascholing.
CKRD-ingeschrevenen geven tevens aan zich te conformeren aan KNMvD-richtlijnen voor
veterinair handelen. CKRD-deelnemers en KNMvD-leden worden niet beoordeeld op het
naleven van die richtlijnen.
De Stichting Geborgde Dierenarts en Stichting Paard erkennen de accreditaties die worden
verzorgd via CPD-credits en PE-veterinair. Daarmee is de noodzaak voor het aanvragen van
dubbele accreditaties komen te vervallen.
De Stichting Geborgde Dierenarts start met ingang van 1 januari 2022 met de beoordeling
van Geborgde Dierenartsen op gevolgde nascholing: klik hier. De maatstaf voor het volgen
van educatieve bijeenkomsten is 100 punten per 5 jaar met een minimum van 15 punten
per kalenderjaar. In verband met het opstarten van de beoordeling geldt voor het
kalenderjaar 2022 een minimum van 10 punten.
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