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1: INTRODUCTIE

The Natural Way, Vereniging Complementair werkende Dierenartsen (VCwD), het overkoepelende
orgaan voor alle dierenartsen die zich met complementaire geneeswijzen bezighouden, is de
regelinghouder van het Centraal Kwaliteitsregister Complementair werkende Dierenartsen
(CKCD). Zij werkt daartoe samen met alle disciplines in het veterinaire veld welke in georganiseerd
verband complementaire geneeswijzen toepassen.
Onder complementaire disciplines wordt verstaan: stromingen binnen de complementaire
geneeswijzen zoals bijvoorbeeld acupunctuur, homeopathie, bioresonantie, manuele technieken,
orthomoleculaire geneeswijzen en fytotherapie.
The Natural Way heeft vanuit deze georganiseerde disciplines een commissie Kwaliteit
Complementaire geneeswijzen (KC) opgericht. Deze commissie bestaat uit 1 afgevaardigde uit elke
discipline + 1 bestuurslid van The Natural Way. De commissie Kwaliteit Complementaire
geneeswijzen heeft als taak het reglement van het CKCD vast te stellen met de daaronder vallende
reglementen en regels van de TEC-CG, de contacten met het accreditatiebureau te houden en The
Natural Way te adviseren over de inhoud en algemene uitvoering van het reglement. De Technische
Commissie Complementaire Geneeswijzen (TEC-CG) is een onafhankelijk accreditatieorgaan van
het CKCD.
Naast de registers per complementaire discipline kent het CKCD een basisregister.
Het reglement wordt minstens 1 x in de 5 jaar geëvalueerd maar kan indien nodig jaarlijks
aangepast worden.
2: DOELSTELLING
In navolging op het systeem CKRD (Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen) en het reglement EP
(Erkende Paardendierenarts), beoogt The Natural Way met het CKCD een systeem in het leven te
roepen waarmee de kwaliteit van complementair werkende dierenartsen geborgd wordt door het
volgen van nascholing, het aanleveren van casuïstiek en het naleven van bepaalde verplichtingen.
Zo kunnen dierenartsen niet alleen laten zien dat ze algemene kwaliteit in het veterinaire handelen
hebben (CKRD) of diersoortspecifieke kwaliteit ontwikkeld hebben (erkende paardendierenarts),
maar ook kwaliteit hebben in het toepassen van complementaire geneeswijzen. Wanneer collega's
kunnen doorverwijzen naar complementair werkende collega's met geborgde kwaliteit, zal dit de
samenwerking en respect tussen collega’s ten goede komen en daarmee de mogelijkheden van
behandeling voor de patiënt aanzienlijk vergroten.
Het register is bestemd voor dierenartsen werkzaam binnen de verschillende veterinaire disciplines
van de complementaire geneeswijzen die de kwaliteit geborgd willen zien.
3:AANMELDEN VOOR DEELNAME AAN HET CKCD
Het register staat open voor dierenartsen die zijn ingeschreven in het CKRD.
De dierenarts die wil worden opgenomen in het register CKCD kan zich aanmelden via de website
van PE-Veterinair ( www.pe-veterinair.nl). Door zich aan te melden gaat de complementair
werkende dierenarts akkoord met de wijze van beoordeling, met de toelatingseisen en kosten van
het CKRD en CKCD.
4: CKCD
De commissie KC bepaalt op welke wijze het CKCD wordt beheerd.
De commissie Kwaliteit Complementaire geneeswijzen bepaalt de randvoorwaarden voor het
waarborgen van dit reglement.
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De randvoorwaarden hebben betrekking op:
− Criteria voor inschrijving in het CKCD
− Criteria voor onderhoud van inschrijving in het CKCD
− Criteria voor (gedwongen) uitschrijving uit het CKCD
− Voorwaarden waaraan de nascholing dient te voldoen.
− Registratie en controle van gevolgde nascholing.
Door deelname aan het register van een specifieke discipline van de complementaire geneeswijzen
kan men een erkenning verkrijgen in die specifieke complementaire discipline (erkend
homeopathisch werkend dierenarts, erkend veterinair acupuncturist etc).
In het basisregister kunnen complementaire nascholingen geaccrediteerd worden welke niet (of nog
niet) een eigen register hebben.
Door deelname aan het basisregister complementaire geneeswijzen laat de complementair werkende
dierenarts zien dat men geïnteresseerd is in de randgebieden van de diergeneeskunde, deze gebieden
graag verder geëxploreerd wil zien en in de praktijk onderbouwd advies met betrekking tot deze
randgebieden kan geven aan de cliënt. Deelname aan meerdere registers is mogelijk.
Dierenartsen die deelnemen aan het register CKCD geven toestemming voor inzage in de openbaar
gepubliceerde lijst van geregistreerde CKCD dierenartsen ( zoals op de website van PE-Veterinair,
dierenarts.nl.en de lijstdierenartsen van The Natural Way) .

5: BEOORDELINGSCRITERIA
De beoordelingscriteria kunnen worden onderscheiden in:
1: Criteria voor inschrijving in het register
2: Criteria voor het behouden van inschrijving in het register.
3: Criteria voor (gedwongen) uitschrijving uit het register.
5.1 CRITERIA VOOR INSCHRIJVING IN HET REGISTER CKCD
5.1.1 Criteria m.b.t. de hoedanigheid van de dierenarts en het veterinair handelen
De specifieke eisen omtrent de hoedanigheid en het veterinair handelen van de dierenarts omvatten:
- Registratie in het diergeneeskunderegister van het Centrale Informatiepunt Beroepen
Gezondheidszorg (CIBG), noodzakelijk voor het uitoefenen van de diergeneeskunde in
Nederland, op basis van art. 4.3 Wet Dieren.
- Niet geschorst zijn door het Veterinair Tuchtcollege
- Zich conformeren aan de vigerende wet- en regelgeving, alsmede aan de behandelrichtlijnen
die van toepassing zijn op zijn/haar werkgebied en de voorwaarden van de
erkenningsregelingen in het kader van sectorregisters waaraan de dierenarts deelneemt.
- Deelname aan het CKRD.
- Zich conformeren aan de gedragscode voor complementair werkende dierenartsen
(Richtlijn complementair werkende dierenartsen)
- Voor inschrijving in het register van een specifieke discipline van de complementaire
geneeswijzen, dient de dierenarts een adequate basisopleiding te hebben genoten in de
discipline van de complementaire geneeswijze waarin hij of zij zich wil bekwamen en dient
deze afgesloten te hebben met een toets of examen. De TEC van de desbetreffende
complementaire discipline bepaalt welke opleidingen voldoen als basis voor inschrijving in
het CKCD.
5.1.2: CONTRACTUELE VOORWAARDEN
- Het accepteren en nakomen van de algemene voorwaarden van PE-Veterinair.
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-

Betaling van de inschrijvings- en registratiekosten voor deelname aan het register.

5.2: CRITERIA VOOR HET BEHOUDEN VAN INSCHRIJVING IN HET REGISTER CKCD
5.2.1.: SCHOLING EN CASUISTIEKVERPLICHTING
-

-

-

De dierenarts geeft akkoord en committeert zich aan de basiseisen aangaande nascholing,
veterinair handelen en intercollegiaal overleg dierenartsen van het CKRD
Aangaande homeopathie dient men naast de eisen van het CKRD per jaar minimaal 10 uur
nascholing (10 punten) te volgen specifiek op het gebied van de homeopathie en minimaal 1
casus per jaar in te leveren.
Aangaande acupunctuur dient men naast de eisen van het CKRD per jaar minimaal 10 uur
nascholing (10 punten) te volgen specifiek op het gebied van de homeopathie en minimaal 1
casus per jaar in te leveren.
Zowel de casuïstiek als nascholing worden beoordeeld door de TEC-CG en moeten voldoen
aan de criteria beschreven in de accreditatieregels.
Voor de andere disciplines binnen de complementaire geneeswijzen dient nadere aanvulling
in de toekomst gegeven te worden.
Voor registratie in het basisregister dient men per jaar minimaal 10 uur complementaire
nascholing te volgen. Er hoeft geen casuïstiek ingeleverd te worden.
Voor erkenning in een tweede specifieke discipline van de complementaire geneeswijzen
hoeft slechts 50% van de nascholingspunten behaald te worden.
Wanneer een dierenarts in een bepaalde complementaire discipline een erkenning heeft
behaald, dan staat hij/zij automatisch ook geregistreerd in het basisregister.
Intercollegiaal overleg tussen complementair werkende dierenartsen (IOD) wordt
geaccrediteerd in het CKRD onder de categorie intercollegiaal overleg.
Nascholing dient geaccrediteerd te worden door een onafhankelijk accreditatieorgaan:
Technische Commissie Complementaire Geneeswijzen (TEC-CG).

.
5.3 CRITERIA VOOR (GEDWONGEN) UITSCHRIJVING UIT HET REGISTER CKCD
Registratie in het register CKCD zal worden doorgehaald indien:
- PE-Veterinair constateert dat de CKCD geregistreerde dierenarts niet (meer) voldoet of wil
voldoen aan de criteria zoals vermeld onder 5.1 en/of 5.2
- De dierenarts zelf aangeeft niet meer aan de criteria zoals vermeld onder 5.1 en/of 5.2 te
voldoen of niet meer wenst deel te nemen aan het CKCD.
6: VOORWAARDEN VOOR ACCREDITATIE VAN NASCHOLING.
De voorwaarden waaraan de nascholing dient te voldoen staat beschreven in de accreditatieregels
van de TEC-CG. Hierin worden zowel verplichtingen beschreven voor de nascholingsaanbieder als
voor de deelnemer aan de nascholing.

7: REGISTRATIE, CONTROLE, TOETSING EN ERKENNING
PE-Veterinair controleert 1 x per jaar of de dierenarts voldoet aan dit reglement en toetst of de
dierenarts voldoet aan de criteria beschreven onder 5.1 en 5.2 in opdracht van de commissie KC.
De gevolgde nascholing en ingeleverde casuïstiek wordt geregistreerd in PE-Veterinair,. De TECCG heeft afspraken gemaakt met PE veterinair wat betreft accreditatie van nascholingen.
Casuïstiek wordt beoordeeld door de TEC van de desbetreffende complementaire discipline en
geregistreerd in PE-Veterinair. In geval van twijfel neemt PE-Veterinair contact op met de TEC-CG
of (indien nodig) met de commissie KC.
Wanneer voldaan is aan alle toetsingscriteria wordt men erkend in die discipline van de
complementaire geneeswijzen waarin de kwaliteit geborgd is (erkend homeopathisch werkend
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dierenarts, erkend dierenarts acupunctuur etc).
Accreditatiepunten worden toegekend nadat voldaan is aan de financiële verplichtingen.

8: KLACHTEN EN BEROEP
PE-Veterinair voorziet in een regeling voor klachten over en/of onjuistheden en/of
onvolkomenheden bij inschrijving en (her)registratie in het CKRD. PE-Veterinair verbindt zich er
toe de klacht met de nodige zorg en onafhankelijkheid te onderzoeken.
Beroep betreffende de toepassing van de regels in dit reglement kunnen worden voorgelegd aan een
(daartoe door de commissie KC in te stellen) beroepscommissie.
Bezwaren tegen de inhoud van de voorschriften van dit reglement kunnen worden voorgelegd aan
het bestuur van The Natural Way.
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