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Voorwoord
Allereerst van harte gefeliciteerd met het (bijna) behalen van je diploma Master in de
Diergeneeskunde. Het moeilijkste is daarmee dan ook achter de rug. Nu komt natuurlijk het
spannendste en voor velen het onzekere: de keuze voor een job.
VeDa, Verenigde Dierenartsen, wil je graag wegwijs maken in het vaak onoverzichtelijke kluwen van
wat er van jou verwacht wordt en van hoe je de dingen best aanpakt als opstartende dierenarts.
Daarom hebben we speciaal voor jullie deze VeDa afstudeer-gids 2022 samengesteld, zo zorgen we
ervoor dat je door de bomen het bos nog ziet. We doen dit vrij beknopt en gericht, waar nodig
verwijzen we jullie graag door voor meer specifieke informatie.
Deze gids start met wat uitleg rond wat de VeDa is en wat je van ons kan verwachten. Daarna volgt
een hoofdstuk over de verschillende stappen die je dient te ondernemen om als zelfstandig dierenarts
aan de slag te gaan. Vervolgens bespreken we ook graag een aantal extra opties zoals het gewaarborgd
inkomen en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voor zij die beslissen om naar het buitenland
te trekken, sommen we ook kort even de instanties op waar je gelijkaardige informatie kan inwinnen
voor het specifieke land. Als laatste punt halen we ook nog even het puntensysteem van bijscholing
aan. Voor jullie pas verplicht binnen 2 jaar, maar dan heb je al een idee wat ook daar van jou verwacht
wordt.
Deze gids is geenszins compleet. Omwille van steeds wijzigende regelgeving kan die trouwens ook
nooit lang 100% accuraat zijn. De ambitie van VeDa is dan ook een makkelijk hanteerbaar mini-gids te
voorzien dat de jonge dierenarts ter hand kan nemen om één en ander na te kijken met de bedoeling
om te weten te komen waar je best verder zoekt voor meer details.
Wij hopen dat deze gids kan bijdragen en de stap naar het werkveld enigszins kan verkleinen en we
wensen jullie dan ook alvast heel veel succes met alles wat jullie in de nabije toekomst zullen
ondernemen. Wij als VeDa staan alvast klaar om onze ervaring, onze kennis en ons netwerk te delen
met jullie, dé nieuwe lichting dierenartsen!

Want verenigd bereiken we meer!
Jong VeDa

Contact VeDa – Verenigde Dierenartsen
Adres:

Industriepark-West 75
9100 Sint-Niklaas (BE)

Tel nr:

03/780.17.90

Web:

veda.vlaanderen

Mail:

info@veda.vlaanderen of jongveda@veda.vlaanderen

Facebook:

https://www.facebook.com/vedavlaanderen
https://www.facebook.com/groups/1240977789632783

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/company/vedavlaanderen/
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1 Introductie VeDa – Verenigde dierenartsen
1.1 Missie en visie
VeDa engageert zich voor optimale diergeneeskunde in Vlaanderen, met oog voor iedereen!
We willen als vereniging Vlaamse dierenartsen ondersteunen waar mogelijk, zodat zij het beste van
zichzelf kunnen geven. Dit komt niet enkel ten goede aan de dierenartsen zelf, maar bovenal ook de
dieren, eigenaars en maatschappij zullen hier mee van profiteren. Een respectvolle samenwerking met
alle stakeholders en vertegenwoordiging van alle deelsectoren vinden wij hierbij zeer belangrijk.
Transparantie en openheid staan bij ons centraal
Heldere en oprechte communicatie via onze Facebook-pagina, nieuwsbrieven, een mooie en
gebruiksvriendelijke website (https://veda.vlaanderen/) en een tweemaandelijks informatief
tijdschrift ”VeDaScoop”. Zo blijft iedereen geïnformeerd op de door haar of hem gewenste manier.

1.2 Professionele ondersteuning
VeDa heeft het doel om alle dierenartsen in Vlaanderen te vertegenwoordigen. Topics, die we hiervoor
momenteel van dichtbij volgen, zijn: vergoedingen voor allerlei prestaties, BTW tarieven, extern
kapitaal in de KHD praktijken, bedrijfsbegeleiding, bedrijfsdierenartscontracten, AMCRA en zijn
doelstellingen, opleidingen en zo veel meer.
Door lid te worden van VeDa zorg je dus mee voor betere werk- en levensomstandigheden voor jezelf
en je collega’s. VeDa zorgt ervoor dat de dierenartsen ook een stem hebben over politieke beslissingen
die een impact hebben op het beroep.

1.3 VeDaScoop
VeDaScoop verenigt het beste van de publicaties van het vroegere VDV en IVDB (de vroegere
belangenverenigingen voor dierenartsen) . Hoewel aan zijn eerste jaargang toe, zijn de betrokkenen
erg vertrouwd met het aanbieden van een informatief vaktijdschrift voor elke Vlaamse dierenarts,
ongeacht zijn/haar specialisatie. De redactie tracht zo actueel mogelijk in te spelen op nieuwe
wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen binnen de diergeneeskunde. Daarnaast hecht
VeDa veel belang aan transparantie over haar vergaderingen en werkgroepen. Verenigingsnieuws,
congressen, parlementaire updates en ook ondernemersadvies- en nieuws krijgen de nodige aandacht.

1.4 Jong VeDa
Jongeren mogen en moeten een belangrijke plaats innemen binnen VeDa. Jeugdig enthousiasme en
een frisse kijk op het beroep zijn noodzakelijk voor een relevante beroepsorganisatie. Onder meer door
communicatie op sociale media, zoals Facebook, worden ook de jonge dierenartsen zoveel mogelijk
betrokken en geïnformeerd. Ons doel is dan ook om de overgang tussen de universiteit en het
werkveld te verkleinen. Dit doen wij door activiteiten, waaronder lezingen, te organiseren (online of
offline).

1.5 Voordelen VeDa-leden
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Individuele administratieve, juridische en commerciële ondersteuning
Kortingen op verzekeringspolissen
Voordelige samenwerking met een incassobureau
Professionele verdediging van uw belangen bij de overheden en hun instanties
Interessante bijscholingen
VeDaScoop: ons 2-maandelijks tijdschrift vol nieuwtjes en weetjes
Één gratis diersoortservice op Vetstream, dé encyclopedie voor de geïnformeerde dierenarts.
Bovendien krijgt u zeer hoge kortingen op elk extra service van Vetstream.
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2 Wat te doen na het ontvangen van het diploma?
2.1 Beroepsinschakelingstijd en inschakelingsuitkering
Ben je pas afgestudeerd en zoek je werk, dan ontvang je niet onmiddellijk een uitkering. Hiervoor dien
je eerst een wachttijd of beroepsinschakelingstijd te doorlopen. Om deze reden moet je je als
werkzoekende inschrijven bij de VDAB en gaat je beroepsinschakelingstijd van start.
Als schoolverlater duurt deze wachttijd 310 dagen, wat overeenkomt met 1 jaar zonder zondagen. Op
de site van de rijksdienst voor arbeidsvoorziening www.rva.be vind je meer info over welke dagen
meetellen en welke dagen niet. Je kan er bij benadering uitrekenen vanaf wanneer je ten vroegste
recht hebt op je inschakelingsuitkering.
De inschakelingsuitkeringen worden toegekend voor een periode van maximum 36 maanden. Je
schrijft je met andere woorden best zo snel mogelijk na het afstuderen in bij VDAB. Hiervoor dien je
aan volgende voorwaarden te voldoen:
-

Je studeerde af in eerste of tweede zit (en behaalde al dan niet je diploma)
Je hebt geen werk of werkt deeltijds
Je bent gedomicilieerd in Vlaanderen

Als je afstudeerde in eerste zit, schrijf je dan in vóór 10 augustus. Je beroepsinschakelingstijd of
wachttijd zal dan starten op 1 augustus. Bij inschrijvingen vanaf 10 augustus start de wachttijd op het
moment dat je je inschrijft. Heb je na het afstuderen onmiddellijk voltijds werk, dan zal je
beroepsinschakelingstijd automatisch beginnen te lopen en hoef je je dus niet in te schrijven.
Inschrijven bij VDAB, de tewerkstellingsdienst voor het Vlaams Gewest, kan online via www.vdab.be.
Ben je gedomicilieerd in een ander gewest, dan dien je je in te schrijven bij de overeenkomstige
tewerkstellingsdienst.
-

Brussel: ACTIRIS www.actiris.be
Wallonië: Le FOREM www.leforem.be
Duitstalige gemeenschap: ADG www.adg.be

2.2 Lid worden van VeDa
De voordelen van VeDa werden op de vorige pagina reeds toegelicht. Lid worden is gratis in het jaar
van afstuderen en het eerste jaar na afstuderen. Hiervoor ga je naar onze website veda.vlaanderen/lidworden. Vervolgens kan het lidmaatschap aanvragen door je gegevens aan de rechterzijde op de
website in te vullen. Door aan te duiden dat je nog student bent weten we dat lidmaatschap voor jou
gratis is.
Tip: Gewoon doen want dit is gratis in het jaar van en na afstuderen!

2.3 Erkend dierenarts: de eedaflegging
Wil je als dierenarts taken voor de overheid uitvoeren zoals epidemiologisch toezicht,
bedrijfsbegeleiding, toezicht op kennels, elektronische identificatie, rabiësvaccinatie e.d., dan moet je
nog een eed afleggen bij de overheid om erkend dierenarts te worden. Erkende dierenartsen zijn
gemachtigd officiële opdrachten uit te voeren, die hen toevertrouwd worden door de Federale
Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu of het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Om als erkende dierenarts te fungeren zal je na
je inschrijving bij de Orde der Dierenartsen een aanvraag tot erkenning dienen te richten naar de
bevoegde dienst van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu:
FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu Directoraat-Generaal Dier, Plant en
Voeding - Dienst Sanitair Beleid Dieren en Planten t.a.v. mevrouw Greta Lennartz (tel.: 02/524.73.02)
Eurostation II - Victor Hortaplein 40 bus 10 7de verdieping - 1060 Brussel
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Bij dit schrijven voeg je een kopie van je inschrijvingsbewijs van de Orde, je e-mailadres en ook het
origineel attest van goed gedrag en zeden, dat je door de NGROD na je inschrijving zal worden
terugbezorgd en dat maximaal drie maanden oud is op het ogenblik van je vraag tot erkenning.
Je zal dan vervolgens worden uitgenodigd voor je eedaflegging die enkele keren per jaar (in groep;
tegenwoordig ook online) georganiseerd wordt door de FOD Volksgezondheid. Hou er wel rekening
mee dat het dus wel tot zes weken kan duren vooraleer je je eed kan afleggen.
Belangrijk: Hou er echter wel rekening mee dat de eedaflegging slechts enkele malen per jaar wordt
georganiseerd en dat er minstens drie weken zitten tussen de aanvraag tot erkenning en de
eedaflegging.
Tip: Als practicus is het best om gewoon je eedaflegging te doen en erkend dierenarts te zijn.

2.4 Solliciteren
Behalve voor het starten van een eigen praktijk, zal je voor elke andere functie moeten solliciteren. Via
een sollicitatiebrief moet je duidelijk maken dat je de bewuste job graag wil doen en waarom. Je
begeleidend Curriculum Vitae is je visitekaartje en moet volgende punten bevatten:
-

Personalia
Opleiding
Talenkennis
Administratieve vaardigheden
Werkervaring
Referenties
Eventueel aangevuld met een motivatiebrief

Ben je uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, dan is dat al een eerste belangrijke stap in de richting
van een (nieuwe) job. Om een goede indruk te maken, is een degelijke voorbereiding van groot belang
en ook tijdens het gesprek zelf moet je op heel wat zaken letten.
Spontaan solliciteren kan, maar zal niet de meest efficiënte manier zijn om aan een nieuwe job te
raken. Veel efficiënter is het om te investeren in je netwerk en om te reageren op openstaande
vacatures. Hou hiervoor zeker het Jobplatform - VeDa - Verenigde Dierenartsen in het oog.
Tip: Op www.jobat.be vind je heel wat tips over en voorbeelden van het opstellen van een goede
sollicitatiebrief en CV, alsook over sollicitatiegesprekken. Je kan er eveneens de nettolonen nakijken
die gangbaar zijn in vergelijkbare functies of je eigen nettoloon laten berekenen.

2.5 Contacteer meerdere boekhouders en vergelijk
Het is aangewezen om bij de opstart als (zelfstandig) dierenarts contact op te nemen met verschillende
boekhouders en hun aanbod te vergelijken. Boekhouders kunnen je ook bijstaan bij de keuze van de
verschillende statuten.
Tip: Vraag zeker bij verschillende boekhouders wat hun tarieven zijn, of hoor bij dierenartsen die je
kent of zij iemand kunnen aanraden. Ook hiervoor kan je bij Veda terecht.

2.6 Zakelijke bankrekening
Een eerste belangrijke stap is het openen van een financiële rekening, hiervoor kan je bij een bank naar
keuze terecht. Op deze manier worden privé-uitgaven van beroepstransacties gescheiden.

2.7 Inschrijving KBO: aanvragen van een ondernemingsnummer
Een tweede stap is het aanvragen van een ondernemingsnummer. Hiervoor moet je je inschrijven in
het ondernemingsloket – Kruispuntbank ondernemingen (KBO). Hierbij kan een sociaal
verzekeringsfonds vaak ondersteuning bieden (zie verder). Het kan dus nuttig zijn om je eerst in te
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schrijven bij een sociaal verzekeringsfonds. Na je inschrijving bij het KBO krijg je een
ondernemingsnummer.
De KBO1 centraliseert de basisgegevens van ondernemingen en vestigingseenheden en verspreidt deze
naar verschillende bevoegde overheidsdiensten. Elke onderneming en vestigingseenheid krijgt van de
KBO een uniek identificatienummer. Met dit identificatienummer kunnen overheden onderling
gegevens uitwisselen. Zo moet de ondernemer slechts één keer dezelfde gegevens aan de overheid
overmaken.

2.8 BTW-nummer
Na inschrijving in het ondernemingsloket moet je BTW-nummer nog geactiveerd te worden. Dit BTWnummer zal hetzelfde zijn als je ondernemingsnummer, dat al dan niet geactiveerd werd.

2.9 Sociaal verzekeringsfonds
Als zelfstandig dierenarts ben je verplicht jezelf aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds; dit zijn
bijvoorbeeld Acerta, Xerius, Partena, Securex, Liantis... Via deze inschrijving betaal je o.a. de sociale
bijdragen aan de fiscus. Deze bijdragen worden per kwartaal berekend en aangerekend.
Deze fondsen regelen overigens vaak ook de aanvraag van ondernemersnummer etc.

2.10 Ziekenfonds
Als zelfstandig dierenarts dien je steeds aangesloten te zijn bij een ziekenfonds – vaak is dit reeds het
geval via je ouders, maar dit moet omgevormd worden naar zelfstandige statuut. Dit is mogelijk met
bewijs afkomstig van je sociale verzekeringsfonds. Uiteraard ligt de keuze voor het ziekenfonds volledig
in jouw handen.

2.11 Registratie FAGG in geval van eigen depot
Een geneesmiddelendepot of depot is een ruimte waarin zich alle geneesmiddelen bevinden waarover
een dierenarts kan beschikken om dieren te behandelen. De dierenarts-depothouder zorgt voor de
bevoorrading van het depot. De geneesmiddelen dienen afkomstig te zijn van een officina-apotheker
of een erkend groothandelaar-verdeler.
De dierenarts notificeert zijn depot bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten (FAGG) via een formulier die beschikbaar is op onderstaande website:
https://www.fagg-afmps.be/nl/
>Diergeneeskundig gebruik
> Geneesmiddelen > Geneesmiddelen
> Distributie en aflevering
> Dierenartsdepot

1

Bron website https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van

7
De VeDa afstudeer-gids 2022

3 Extra’s
3.1 Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Als jonge startende dierenarts, denk je er misschien niet meteen aan, dat het ook fout kan gaan. De
beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt jou wanneer je een fout, een onvoorzichtigheid of een
nalatigheid verweten wordt, waardoor je vervolgens schade aan derden hebt verricht.
Deze verzekering is belangrijk als je op jezelf gaat werken. In het geval van groepspraktijken informeer
je best op voorhand of je al dan niet via de praktijk verzekerd bent.

3.2 Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)
Als zelfstandig dierenarts kan je niet rekenen op een hoog pensioen. Om dit alsnog te verhogen, kan
je beroep doen op een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). Het pensioen van een
zelfstandige bedraagt gemiddeld 911 EUR per maand, voor werknemers is dat gemiddeld 1.267 EUR,
en als ambtenaar meer dan 2.600 EUR. Er is dus wel degelijk een verschil, informeer dus zeker bij je
bank of verzekeringsagent.
Tip: Op tijd een VAPZ aanvragen is zeer waardevol. Bovendien kan dit bedrag ook in je onkosten
gestoken worden.

3.3 Gewaarborgd inkomen
Kan jij lange tijd niet werken door ziekte of ongeval, dan val je zonder inkomen – terwijl je vaste kosten
en kredieten gewoon blijven doorlopen. Met een gewaarborgd inkomen zorg je er voor dat je toch elke
maand nog een vast bedrag krijgt van je verzekeringskantoor. Natuurlijk is dit ook een jaarlijkse kost
die betaald moet worden. De premie is afhankelijk van een aantal parameters zoals leeftijd,
gezondheid, risico… Natuurlijk kan je ook steeds prijzen gaan vergelijken.
Belangrijk: Hou rekening met dekking voor fysische en economische schade. Stel je voor een voetballer
en een chirurg verliezen beide een vinger. Fysisch verliezen ze beide 5%, maar economisch gezien
maakt dit voor de voetballer weinig verschil, terwijl de chirurg hier makkelijk 50-70% kan verliezen.
Als je besluit om geen gewaarborgd inkomen af te sluiten in de eerste jaren van je carrière, en er zou
toch iets gebeuren, dan heb je – vanaf 14 dagen werk onbekwaamheid - recht op een uitkering via het
ziekenfonds.

3.4 Verzekeringen via VeDa
Wist je dat dankzij uw VeDa-lidmaatschap je de mogelijkheid hebt om aan te sluiten bij diverse groepsverzekeringspolissen die door VeDa speciaal werden ontworpen voor haar leden? Wist je dat deze
polissen tegemoetkomen aan specifieke vereisten die het beroep van dierenarts vraagt?
De gevaren in het beroep van bv. een loodgieter zijn uiteraard totaal verschillend dan deze van een
dierenarts. Bijgevolg is het enorm belangrijk om een polis te onderschrijven die je de juiste dekking
biedt tijdens het beoefenen van uw beroep. Uiteraard werd er tevens gekeken naar het kostenplaatje
en wij kunnen je in ieder geval een uitstekend evenwicht garanderen tussen de geboden voorwaarden
en de te bepalen premie. Groepspolissen bieden namelijk altijd het voordeel dat je de beste
voorwaarden kan genieten en dit aan een interessant tarief.
Belangrijk: Ook als gloednieuw lid heeft u recht op deze interessante tarieven bij beide verzekeraars.
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4 Buitenland
Ga je werken in het buitenland, neem dan contact op met onderstaande de organisatie
corresponderend voor het land waar je naartoe trekt.
Nederland: Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde www.knmvd.nl
Frankrijk : Ordre Nationale des Vétérinaires www.veterinaire.fr
Groot-Hertogdom Luxemburg : Association des Médecins Vétérinaires du Grand Duché du
Luxembourg (AMVL) www.amvl.lu
Verenigd Koninkrijk: The Royal College of Veterinary Surgeons (RCVS) www.rcvs.org.uk.
Duitsland: Duitsland heeft verschillende regionale ‘Tierärztekammern’.
https://www.bundestieraerztekammer.de/.

5 Puntensysteem bijscholing2
Vanaf 2 jaar na afstuderen, moet u verplicht starten met het verzamelen van bijscholingspunten. Het
gaat over 60 punten die verzameld dienen te worden, over een periode van 3 opeenvolgende jaren.
Hieronder geven we de belangrijkste punten weer voor recent afgestudeerde dierenartsen. Meer
informatie kan je altijd terecht op de website van de NGROD:
https://www.ordederdierenartsen.be/bijscholinginformatie
https://www.ordederdierenartsen.be/faqdierenartsen
Wie moet een voortgezette opleiding volgen?
Iedere dierenarts die diergeneeskundige handelingen stelt én ingeschreven is op de lijst van de Orde
én verplicht is lidgeld te betalen. Bijgevolg geldt dit pas vanaf het tweede jaar na het behalen van het
diploma.
Men kan echter kiezen om opleidingen te volgen, die zich louter specifiëren tot de beroepsactiviteit
waarin men werkzaam is. Echter is het aangewezen om ook in de breedte voldoende informatie te
blijven vergaren gezien de maatschappelijke functie die de dierenarts kan vervullen in de
maatschappij.
𝗪𝗮𝘁 𝗶𝘀 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝗴𝗲𝗹𝗶𝗻𝗴 𝗼𝗺𝘁𝗿𝗲𝗻𝘁 𝘄𝗲𝗯𝗶𝗻𝗮𝗿𝘀 𝗻𝘂 𝗱𝗲𝘇𝗲 𝗺𝗮𝘀𝘀𝗮𝗮𝗹 𝘁𝗲 𝘃𝗼𝗹𝗴𝗲𝗻 𝘇𝗶𝗷𝗻?
Webinars zijn verfilmde voordrachten. Deze worden geboekt per tijdseenheid; een uur telt voor 1 BP
of EBP.
𝗧𝗲𝗹𝗹𝗲𝗻 (𝗲-)𝗯𝗼𝗲𝗸𝗲𝗻, 𝘁𝗶𝗷𝗱𝘀𝗰𝗵𝗿𝗶𝗳𝘁𝗲𝗻 𝗲𝗻 𝗲-𝗹𝗲𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗺𝗲𝗲 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝗯𝗶𝗷𝘀𝗰𝗵𝗼𝗹𝗶𝗻𝗴𝘀𝗽𝘂𝗻𝘁𝗲𝗻? 𝗛𝗼𝗲 𝘄𝗼𝗿𝗱𝘁 𝗱𝗶𝘁
𝗯𝗲𝗿𝗲𝗸𝗲𝗻𝗱? 𝗪𝗮𝘁 𝗺𝗲𝘁 𝗴𝗿𝗮𝘁𝗶𝘀 𝗯𝗼𝗲𝗸𝗲𝗻? 𝗪𝗮𝘁 𝗺𝗲𝘁 𝗯𝗼𝗲𝗸𝗲𝗻 𝗼𝗳 𝘁𝗶𝗷𝗱𝘀𝗰𝗵𝗿𝗶𝗳𝘁𝗲𝗻 𝗶𝗻𝗯𝗲𝗴𝗿𝗲𝗽𝗲𝗻 𝗶𝗻 𝗵𝗲𝘁
𝗹𝗶𝗱𝗺𝗮𝗮𝘁𝘀𝗰𝗵𝗮𝗽?
Wetenschappelijke boeken en tijdschriften, wat ook de informatiedrager is, tellen voor 1 BP per
volledige schijf van 30 euro. Het totaal aantal BP en EBP, behaald via webinars, e-learning en
wetenschappelijke boeken of tijdschriften, mag maximaal 60% bedragen van de te behalen
bijscholingspunten. Gratis boeken, tijdschriften, boeken en tijdschriften welke inbegrepen zitten in het
lidmaatschap van een vereniging of van een beroepsorganisatie of e-learning tellen mee als 2 BP per
boek, en 2 BP per gratis tijdschrift gedurende een jaar, en 2 BP per uur besteed aan e-learning tenzij
anders beslist door de commissie voortgezette opleiding na evaluatie. Deze beslissing is definitief.
𝗧𝗲𝗹𝗹𝗲𝗻 𝗼𝗽𝗹𝗲𝗶𝗱𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗴𝗲𝗴𝗲𝘃𝗲𝗻 𝗱𝗼𝗼𝗿 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗿𝗰𝗶𝗲̈𝗹𝗲 𝗳𝗶𝗿𝗺𝗮’𝘀 𝗺𝗲𝗲 𝗮𝗹𝘀 𝗯𝗶𝗷𝘀𝗰𝗵𝗼𝗹𝗶𝗻𝗴𝘀𝗽𝘂𝗻𝘁𝗲𝗻.
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Aan deze opleidingen kunnen slechts EBP worden toegekend indien deze werden aangevraagd door
de organisatie via de te volgen procedure à rato van 1 uur les is 1 bijscholingspunt.
𝗧𝗲𝗹𝗹𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗯𝗶𝗷𝘀𝗰𝗵𝗼𝗹𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗱𝗶𝗲 𝗶𝗸 𝘃𝗼𝗹𝗴 𝗶𝗻 𝗪𝗮𝗹𝗹𝗼𝗻𝗶𝗲̈ 𝗼𝗼𝗸 𝗺𝗲𝗲 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗡𝗚𝗥𝗢𝗗?
BP en EBP behaald in Wallonië worden door de NGROD aanvaard.
𝗪𝗮𝘁 𝗺𝗮𝗴 𝗺𝗲𝗻 𝗶𝗻 𝗿𝗲𝗸𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗯𝗿𝗲𝗻𝗴𝗲𝗻 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝗵𝗲𝘁 𝘀𝗰𝗵𝗿𝗶𝗷𝘃𝗲𝗻 𝘃𝗮𝗻 𝗲𝗲𝗻 𝘄𝗲𝘁𝗲𝗻𝘀𝗰𝗵𝗮𝗽𝗽𝗲𝗹𝗶𝗷𝗸 𝗮𝗿𝘁𝗶𝗸𝗲𝗹?
Vijf BP per “peer reviewed “wetenschappelijk artikel.
𝗕𝗣= 𝗯𝗶𝗷𝘀𝗰𝗵𝗼𝗹𝗶𝗻𝗴𝘀𝗽𝘂𝗻𝘁: 1 punt per uur: Moet niet op voorhand aangevraagd worden aan de NGROD.
Enkel bewijs van deelname volstaat
𝗘𝗕𝗣 = 𝗲𝗿𝗸𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗯𝗶𝗷𝘀𝗰𝗵𝗼𝗹𝗶𝗻𝗴𝘀𝗽𝘂𝗻𝘁𝗲𝗻: de organisator moet op voorhand zijn aanvraag indienen bij de
NGROD, deze legt de aanvraag voor aan experten (professoren).
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6 Checklist starten als dierenarts
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