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Papieren tijgers en paarse krokodillen  
Odz. aan de slag als dierenarts 
 
Ben je van plan om in Nederland als dierenarts aan de slag te gaan? Je staat er niet alleen voor 
als je jouw diploma op zak hebt! Alle deelnemers van het Papieren tijgers en paarse 
krokodillen event stellen zich hieronder graag kort aan jou voor. Ze vertellen ze wat, hoe en 
wanneer je hen kan bereiken en hoe ze jou kunnen helpen. Deze organisaties staan voor jou 
klaar om je te ondersteunen waar dat nodig is! 
 

- BPL - Belangengroep praktiserende dierenartsen  
- CPD - Collectief praktiserende dierenartsen  
- Dactari Dierenartsencooperatie  
- ICOVet  
- KNMvD - Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde  
- PE-Veterinair – accreditatiebureau 
- PJD - Platform Jonge Dierenartsen  
- SGD - Stichting Geborgde Dierenarts  
- SPD - Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen  
- Veterinair Tuchtcollege  

 
Om te mogen werken als dierenarts in Nederland moet je ingeschreven staan in het 
diergeneeskunderegister. Bij deze inschrijving ontvang je ook je Centraal Informatiepunt 
Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) nummer. 
Meldt je aan via https://www.diergeneeskunderegister.nl/registreer  
Benodigdheden voor inschrijving: kopie paspoort + gewaarmerkt kopie diploma (evt. + 
werkverklaring (3 maand geldig)). Tel.: 070-34 05 700 

 
Om als dierenarts in Nederland te werken, heb je voor veel zaken ook een Uniek Dierenarts 
Nummer (UDN) nodig. Die kun je via deze link aanvragen. 
 
 
 
  

https://www.diergeneeskunderegister.nl/registreer
https://www.knmvd.nl/udn-aanvragen/
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BPL – BELANGENGROEP PRAKTISERENDE DIERENARTSEN  
 
De BPL is een onafhankelijke vereniging die bestaat sinds 2002. Sinds 2006 hebben we de 
allereerste cao voor dierenartsenpraktijken afgesloten met de Belangenvereniging practici 
werkgevers (BPW).  
De BPL ondersteunt alle dierenartsen in loondienst middels individueel advies, voorlichting en 
juridisch advies op maat. Daarnaast behartigen wij de belangen van dierenartsen in loondienst 
tijdens de CAO onderhandelingen.  
 
Naast de dierenartsen in loondienst ondersteunen we ook de studenten diergeneeskunde met 
lezingen, workshops en webinars over bijvoorbeeld cao-onderwerpen, 
contractonderhandelingen en arbeidsvoorwaarden.  
Voor de individuele dierenarts kunnen wij helpen bij vragen over je contract, werktijden, 
salaris en andere arbeidsvoorwaarden. Ook bieden wij gratis contractchecks aan. Bovendien 
kunnen we ondersteuning bieden bij conflicten met je werkgever. Eventueel met een 
arbeidsjurist om ons, en dus jou, te helpen.  
Op onze website, https://www.bpl-dierenartsen.nl/, bieden wij informatie aan over de cao, 
leggen we ingewikkelde cao-onderwerpen uit, zijn modelcontracten te vinden en houden we 
je op de hoogte over de cao-onderhandelingen. 
 

 
 

CPD - COLLECTIEF PRAKTISERENDE DIERENARTSEN  
 

Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger dóór en vóór practici. Het CPD heeft sinds 
haar oprichtingsvergadering op de Faculteit Diergeneeskunde op 19 december 2013 een 
succesvolle start en ontwikkeling doorgemaakt. Het CPD hanteert de European Veterinary 
Code of Conduct die is opgesteld door de Federation of Veterinarians of Europe als algemeen 
afwegingskader voor haar aanpak en lobby. Daarbij stelt het CPD de belangen van de 
praktiserende dierenartsen en de praktijk centraal. Het CPD onderhoudt contacten met 
ministeries (o.a. over wetgeving, taken dierenarts en aanpak dierziekten), Bureau 
Diergeneesmiddelen, NVWA (periodiek handhavingsoverleg), Faculteit Diergeneeskunde, 

https://www.bpl-dierenartsen.nl/
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FIDIN. Het CPD heeft afgevaardigden in diverse organisaties o.a. de Task Force ABRES 
werkgroepen, Stichting Geborgde Dierenarts, Diergeneesmiddelenautoriteit SDa.  
 
Het CPD is voorstander van werkbare normen die het professionele handelen stimuleren en 
praktisch en niet star zijn. Het CPD biedt ledenvoordelen door samenwerking met partners. 
Meer informatie zie presentatie ‘Papieren tijgers en paarse krokodillen’: https://www.cpd-
online.nl/download_file/788/0  
 

 
DACTARI DIERENARTSENCOÖPERATIE 
 
Dé coöperatieve vereniging van en voor praktiserende dierenartsen in Nederland. Dat is 
Dactari. Wij zijn er om de praktijkuitvoering van dierenartsen te optimaliseren, zodat we 
samen onbezorgd ons prachtige vak kunnen vieren. Wat Dactari voor jou doet? Wij 
ondersteunen je op het gebied van onder andere nascholing, verplichte en vrijwillige 
registraties, praktijkvoering en ondersteuning. 
 
Onze leden bestaan uit alle mogelijke soorten praktiserende dierenartsen, en behandelen alle 
soorten dieren. Ben je als dierenarts aangesloten bij een keten of werkzaam bij een 
onafhankelijke praktijk? Behandel je honden of koeien? Ben je net afgestudeerd of zit je tegen 
je pensioen? Dat maakt allemaal niet uit, bij Dactari is voor iedereen plek.  
 
Enkele diensten die we jou als (jonge) dierenarts bieden, zijn: Vet-Support wij hebben een 
extern begeleidingstraject ontwikkeld om te zorgen dat jij een bevlogen dierenarts blijft en je 
ontwikkelt zowel persoonlijk als professioneel. Daarnaast biedt Dactari via ICOVet 
intercollegiaal overleg en intervisie. Met PE-Veterinair worden jouw accreditatiepunten 
overzichtelijk bijgehouden. Leden van Dactari kunnen ook gebruik maken van verschillende 
interessante aanbiedingen en unieke voordelen. 
 
Vrijblijvend en kosteloos lid worden? Dat kan via het aanmeldformulier.  
Meer informatie: www.dactari.nl.  
 
  

https://www.cpd-online.nl/download_file/788/0
https://www.cpd-online.nl/download_file/788/0
https://www.icovet.nl/home/default.aspx
https://www.pe-veterinair.nl/
https://www.pe-veterinair.nl/
https://www.dactari.nl/diensten/dactarisupport/
https://www.dactari.nl/diensten/dactarisupport/vet-support/
https://www.icovet.nl/default.aspx
https://www.pe-veterinair.nl/
https://www.dactari.nl/diensten/ledenvoordeel/
https://www.dactari.nl/wp-content/uploads/2017/10/Aanmeldformulier-2020.pdf
http://www.dactari.nl/
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ICOVet  
 
Zoek je een plek waar je met collega’s samen op een laagdrempelige manier interessante 
casuïstiek kunt bespreken en tegelijk nascholingspunten kunt behalen? Dan ben je bij ICOVet 
aan het goede adres! ICOVet biedt namelijk een platform voor het organiseren van leerzame 
en inspirerende intercollegiale overleggen en nascholingen voor dierenartsen, praktijken en 
bedrijven en organisaties.  
 
ICOVet is onderdeel van Dactari Dierenartsencoöperatie en is in het leven geroepen om 
dierenartsen en organisaties een platform voor nascholing aan te bieden en het houden van 
intercollegiaal overleg zo makkelijk mogelijk te maken. Als dierenarts kun je aansluiten bij een 
bestaande groep Intercollegiaal Overleg Dierenartsen (IOD), maar je kunt je ook met een 
nieuwe groep aanmelden. De groepen zijn verspreid over heel Nederland, dus er is altijd een 
groep bij jou in de buurt! 
 
Belangstelling om aan intercollegiaal overleg deel te nemen via ICOVet? Informatie aanvragen 
kan via het belangstellingsformulier. 
Meer informatie is te vinden op: www.icovet.nl.  
 
 

 
 
KNMvD – KONINKLIJKE NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ VOOR DIERGENEESKUNDE  
 
De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde is de beroepsvereniging van 
en voor álle dierenartsen in Nederland. De KNMvD bevordert de professionele ontplooiing van 
de dierenarts op het terrein van dierenwelzijn, diergezondheid, volksgezondheid en 
voedselveiligheid. 
 
Samen werken we aan oplossingen voor problemen die te groot zijn voor de individuele 
dierenarts, praktijk of keten. De KNMvD netwerkt en overlegt met partners, controlerende 
instanties en overheid. De KNMvD is de spreekbuis van dierenartsen in Nederland. Ook 
internationaal vertegenwoordigt de KNMvD de Nederlandse dierenartsen via de FVE en de 

https://www.icovet.nl/agenda+openbaar/default.aspx
https://www.icovet.nl/doelgroepen/dierenartsen/default.aspx
https://www.icovet.nl/doelgroepen/iod-begeleiders/default.aspx
https://www.icovet.nl/doelgroepen/bedrijven+en+organisaties/default.aspx
https://www.dactari.nl/
https://www.uu.nl/professionals/programmas/intervisie-voor-dierenartsen-start-up-reboot
https://www.icovet.nl/zoek+en+vind+groepen/default.aspx
https://www.icovet.nl/Beheer/Formulierenmodule/1666335.aspx
http://www.icovet.nl/
https://www.knmvd.nl/dossier/dierenwelzijn/
https://www.knmvd.nl/dossier/diergezondheid/
https://www.knmvd.nl/dossier/one-health/
https://www.knmvd.nl/dossier/one-health/
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WVA. We bewaken de kwaliteit en het imago van het beroep. Ook nemen we standpunten in 
om duidelijk te maken waar we als dierenartsen voor staan.  
 
Als lid van de KNMvD heb je voordeel van onze uitgebreide expertise. Van het voorkomen van 
tuchtzaken, illegale hondenhandel, veterinaire borging in de landbouwhuisdierensector tot en 
met een vlotte start na afstuderen. 
 
Meer weten en lid worden: www.knmvd.nl.  
 
 

 
PE-Veterinair – ACCREDITATIEBUREAU 
 
PE-Veterinair is een onafhankelijk systeem dat dierenartsen de mogelijkheid biedt om 
vakkennis inzichtelijk te maken.  
 
PE-Veterinair streeft naar één centrale plek de dierenarts zijn/haar gevolgde scholingen en 
(verplichte) registraties kan inzien en bijhouden. De dierenarts ziet in zijn of haar dossier in 
één oogopslag wat de eisen zijn per register en wat zijn/haar voortgang is. Via PE-Veterinair 
heb je dus altijd een compleet en actueel overzicht van jouw bij- en nascholing. Alle 
geaccrediteerde nascholingen zijn in dit overzicht terug te vinden.  
 
De volgende kwaliteitsregisters zijn te vinden in PE-Veterinair:  

- Bijhouden Nascholing  
- Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen (CKRD)  
- Erkende Keuringsdierenarts Paard  
- Erkende Paardendierenarts  
- Goede Veterinaire Praktijkuitoefening (GVP) Melkgeit 
- Identificatie & Registratie (I&R) Paard 
- Salmonella Certificering  

Wanneer je op het register klikt, zie je direct wat de toelatingseisen en eisen voor 
herregistratie zijn.  
 
Klik hier om een account aan te maken bij PE-veterinair.  
Voor meer informatie, ga je naar: www.pe-veterinair.nl. PE-Veterinair is onderdeel van Dactari 
Dierenartsencoöperatie. 
 
 

https://www.knmvd.nl/dossier/klachtenregeling/
https://www.knmvd.nl/dossier/klachtenregeling/
https://www.knmvd.nl/dossier/identificatie-en-registratie/illegale-hondenhandel/
https://www.knmvd.nl/dossier/kwaliteit/
https://www.knmvd.nl/dossier/dierenarts-en-werk/aan-het-werk-als-dierenarts/
http://www.knmvd.nl/
https://www.pe-online.org/public/index.aspx?pid=441
https://www.pe-veterinair.nl/dierenarts
https://www.pe-veterinair.nl/images/downloads/Bijhouden_nascholing_eisen.pdf
https://www.pe-veterinair.nl/images/CKRDregister1.pdf
https://www.stichtingpaard.nl/erkende-keuringsdierenarts-paard
https://www.pe-veterinair.nl/images/downloads/Erkend_Paardendierenarts_eisen_-_Versie_februari_2021.pdf
https://www.pe-veterinair.nl/images/RegisterGVPmelkgeit.pdf
https://www.pe-veterinair.nl/images/RegisterIRpaard.pdf
https://www.pe-online.org/subscribe/SPE006_PR_Subscribe.aspx?taalID=&CalendarPopUp=&pid=459
http://www.pe-veterinair.nl/
https://www.dactari.nl/
https://www.dactari.nl/
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PJD – PLATFORM JONGE DIERENARTSEN  
 
Platform Jonge Dierenartsen is een onderdeel van de KNMvD. Wij richten ons op studenten 
Diergeneeskunde (met name in de afrondende fase van de Masteropleiding) en pas 
afgestudeerde dierenartsen in de eerste 5 jaar van hun loopbaan. Het doel hiervan is om een 
schakel te vormen tussen onze doelgroep en het werkveld, om ondersteuning voor de jonge 
dierenarts te kunnen bieden. Hiervoor hebben wij meerdere projecten, zoals de Coachbank, 
Werkgever van het Jaar Award, meerdere symposia die wij organiseren of aan deelnemen, 
een boekje met handvatten voor de jonge dierenarts in de praktijk en ga zo maar door.  
 
Wij willen ons niet alleen maar richten op de praktische kant van het werk, maar juist ook 
focussen op andere belangrijke kwaliteiten zoals zelfontplooiing en reflectie.  
 
Mocht je meer willen weten over ons en wat wij voor jou als jonge dierenarts kunnen 
betekenen, ga dan naar https://www.knmvd.nl/groepen/jonge-dierenartsen/ of volg ons op 
Social Media! 
 
 

 
SGD – STICHTING GEBORGDE DIERENARTS  
 
De Stichting Geborgde Dierenarts (SGD) is een onafhankelijke stichting voor de borging van 
de kwaliteit van de veterinaire dienstverlening door de dierenarts. De SGD beheert 
reglementen en regelingen die in overleg met de belanghebbenden worden vastgesteld. Op 
dit moment beheert de SGD vier regelingen, te weten: regeling Geborgde Rundveedierenarts, 
regeling Geborgde Pluimveedierenarts, regeling Geborgde Vleeskalverdierenarts en regeling 
Geborgde Varkensdierenarts. De certificerende instelling (Kiwa VERIN) voert bij de 
aangesloten dierenartsen jaarlijks of tweejaarlijks de audit en beoordeling uit.  
 

https://www.knmvd.nl/groepen/jonge-dierenartsen/
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Gaat u werken in de Nederlandse landbouwhuisdierensector, dan krijgt u hoogstwaarschijnlijk 
in de toekomst te maken met de SGD en de certificerende instelling Kiwa VERIN.  
 
Meer informatie over de SGD: www.geborgdedierenarts.nl  
Inschrijven via de certificerende instelling: https://www.kiwa.com/nl/nl/markten/agro-
veevoer-en-voeding/sectoren/veterinair/ 
 
 

 
SPD – STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DIERENARTSEN  
 
Sinds de jaren 70 van de vorige eeuw bestaat het beroepspensioenfonds voor praktiserende 
dierenartsen (SPD). Wij zijn een pensioenfonds voor en door dierenartsen; het bestuur van 
SPD bestaat uit collega’s uit de praktijk. 
 
Zowel ondernemers als dierenartsen in loondienst zijn (verplicht) deelnemer. Met de premie 
die tijdens het werkzame leven betaald wordt, wordt een levenslang pensioen opgebouwd, 
dat wordt uitgekeerd vanaf het moment dat men met pensioen gaat, bovenop de AOW. Ook 
kent onze  regeling een nabestaandenpensioen voor partners en kinderen (tot 21 jaar). 
Werkgevers betalen meestal een deel van de premie voor hun werknemers; de (zelfbetaalde) 
premie is volledig fiscaal aftrekbaar. 
 
Een dierenarts die start in de praktijk, meldt zich binnen een maand aan via de website 
www.pensioenfondsdierenartsen.nl 
Bij de aanmelding word je gevraagd om (kosteloos) lid te worden van de 
deelnemersvereniging DPD; de leden bepalen de inhoud van de regeling; voor en door 
dierenartsen! 
 
 
  

http://www.geborgdedierenarts.nl/
https://www.kiwa.com/nl/nl/markten/agro-veevoer-en-voeding/sectoren/veterinair/
https://www.kiwa.com/nl/nl/markten/agro-veevoer-en-voeding/sectoren/veterinair/
http://www.pensioenfondsdierenartsen.nl/
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VETERINAIR TUCHTCOLLEGE 
 
Het Veterinair Tuchtcollege: Hopelijk kom je hiermee niet in aanraking. Ter overweging en 
bewustwording twee stellingen. 
 
Corvee  
Als dierenartspracticus krijgt u te maken met diereigenaren die klagen. Het behoort bij uw 
functie, om op een professionele wijze met klachten om te gaan. Transparantie ten aanzien 
van uw veterinair handelen, empathisch vermogen en de juiste wijze van communicatie 
kunnen u daarbij helpen. Ook als uw reactie op een klacht alle hierboven genoemde 
elementen bevat, loopt u toch het risico voor het Veterinair Tuchtcollege te moeten 
verschijnen. Dat is geen schande en kan de beste overkomen. Het hoort bij het corvee voor 
de beroepsgroep.  
 
Rechte rug  
Het vereist een rechte rug om een juiste wijze om te gaan met uw monopolypositie als 
leverancier van recept plichtige medicatie en veterinaire verklaringen. Overtredingen van de 
wet op dit vlak, brengen ernstige schade toe aan geloofwaardigheid van de beroepsgroep en 
daar mee aan de veterinaire volksgezondheid.  
 
  

https://www.veterinairtuchtcollege.nl/
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