
Wat te doen als je net bent afgestudeerd? 
‘Even afvinken’ voordat je in de veterinaire 

praktijk begint 
 
 

 

 

Van harte gefeliciteerd met je diploma; je mag nu gaan werken als dierenarts. Dat is al een 
prestatie op zich, geniet ervan. Deze pagina is speciaal voor jonge dierenartsen om hen een goede 
start te geven in de veterinaire praktijk. 

Eerst een belangrijk verschil in nummers: voor sommige aanvragen heb je je persoonlijke CIBG 
nummer nodig. Dit is het bewijs dat je mag werken als dierenarts. Voor andere je UDN (uniek 
dierenarts nummer) voor registratie van je nascholingspunten.   

Dierenarts algemeen 
 
CIBG registratie 
Om te mogen werken als dierenarts in Nederland moet je ingeschreven staan in het 
diergeneeskunderegister. Meldt je aan via https://www.diergeneeskunderegister.nl/registreer Voor 
dierenartsen met een verklaring van de Universiteit Utrecht is een voorlopige, tijdelijke inschrijving 
mogelijk. 
Benodigdheden voor inschrijving: kopie paspoort + gewaarmerkt kopie diploma (evt. + werkverklaring 
(3 maand geldig)).  
Tel.: 070-34 05 700  
 
Uniek Dierenarts Nummer (UDN) 
Het Uniek Dierenarts Nummer (UDN) is een uniek nummer voor de dierenarts waarmee je je kunt 
identificeren. Dit nummer wordt onder meer gebruikt voor identificatie van: 
 Na- of bijscholing (PE-Veterinair, CKRD, Stichting Paard, Boehringer Ingelheim, MSD, etc.); 
 Geborgde Dierenarts (SGD, Info Kalf, IKB Varken, IKB NL, Kiwa Verin, Medi Rund, etc.); 
 Gezondheidsdienst voor Dieren. 
Vraag een UDN aan bij de KNMvD (dat kan zonder lid te zijn of lid te worden van de KNMvD). Als je 
student-lid bent geweest, dan heb je bij aanmelding een UDN gekregen. Deze UDN wordt omgezet 
naar je definitieve UDN.  
https://www.knmvd.nl/udn-aanvragen/ 
Tel.: 030-63 48 986 
 
PE-Veterinair 
https://www.pe-veterinair.nl/dierenarts/aanmelden-en-tarieven 
Maak een account aan bij PE-Veterinair. PE-Veterinair is een onafhankelijk systeem dat dierenartsen 
en aanbieders van nascholing de mogelijkheid biedt om het bijhouden van vakkennis inzichtelijk te 
maken. Dat gaat heel eenvoudig via https://www.pe-
online.org/subscribe/SPE006_PR_Subscribe.aspx?taalID=&CalendarPopUp=&pid=459.  
Voor het bijhouden van de nascholingspunten is het belangrijk dat je bij de gegevens in PE-veterinair 
je UDN juist invult (dus niet je CIBG-nummer). PE-Veterinair heeft ook een gemakkelijke en bruikbare 
app, voor meer informatie zie https://www.pe-veterinair.nl/dierenarts. 
Voor vragen kun je ook bij info@peveterinair.nl terecht. 
  



Voor de volgende registers meld je je aan via PE-Veterinair: 
https://www.pe-veterinair.nl/dierenarts 

 Bijhouden Nascholing (om een overzicht voor jezelf bij te houden 
 Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen (CKRD)  
 Erkende Paardendierenarts  
 Goede Veterinaire Praktijkuitoefening (GVP) Melkgeit  
 Identificatie & registratie (I&R) Paard 
 Salmonella Certificering  
 Centraal Kwaliteitsregister voor Complementair Werkende Dierenartsen (CKCD )  

 
Installeer de PE-Veterinair app: 

 Download de PE-online app 
 Log in op PE-online op de pc 
 Ga naar ‘Mijn gegevens’ 
 Ga naar de rubriek ‘Apparaten’ 
 Klik op de knop ‘Apparaat koppelen’ 
 Op het scherm verschijnt een QR-code 
 Open de app op telefoon of tablet 
 Klik in de app op de knop ‘Scannen’ en scan de QR-code op het pc-scherm 
 Het apparaat is nu gekoppeld aan het PE-online-account. 

 
Voor aanmelden bij de volgende kwaliteitsregisters ga je naar de bijbehorende link: 

 IKM register rundveedierenartsen. Mail naar ikm@icovet.nl  
 Geborgde pluimveedierenarts 

https://www.kiwa.com/nl/nl/service/geborgde-pluimveedierenarts/ 
 Geborgde rundveedierenarts 

https://www.kiwa.com/nl/nl/service/geborgde-rundveedierenarts/ 
 Geborgde varkensdierenarts  

https://www.kiwa.com/nl/nl/service/geborgde-varkensdierenarts/ 
 Geborgde vleeskalverdierenarts 

https://www.kiwa.com/nl/nl/service/geborgde-vleeskalverdierenarts/ 
 Erkende Keuringsdierenarts Paard  

https://www.kiwa.com/nl/nl/service/keuringsdierenartsen-paard/ 
 
Dactari 
Dactari Dierenartsencoöperatie is dé coöperatieve vereniging van en voor de praktiserende dierenarts 
in Nederland. Haar taak is het ondersteunen van de leden in hun werk als praktiserend dierenarts. 
Dactari biedt ondersteuning op het gebied van nascholing, verplichte en vrijwillige registraties, 
praktijkvoering en andere zaken. Wanneer je lid bent, kun je gebruik maken van het ledenvoordeel en 
wordt je op de hoogte gehouden van alle acties en activiteiten van de coöperatie.  
Lidmaatschap is gratis, aanmelden kan via https://www.dactari.nl/lid-worden/. 
 
ICOVet 
ICOVet is het centrale platform voor alle veterinaire nascholingsgroepen. ICOVet helpt dierenartsen 
op weg die willen starten met Intercollegiaal Overleg (IOD) door het vormen en opstarten van nieuwe 
intercollegiaal overleg groepen (IOD-groepen) en het organiseren van regionale Open IOD-
bijeenkomsten. https://www.icovet.nl/home. 
Registreren via https://www.icovet.nl/web/guest/registration. 
 

Stel gerust alle vragen waar je mee zit als het gaat om nascholing en intercollegiaal overleg via 
info@peveterinair.nl en/of info@icovet.nl ! Mochten er zaken niet kloppen of niet meer actueel zijn, 
laat het ons dan ook weten. Dan zorgen wij dat de informatie op deze pagina up-to-date blijft.  


