Claudia Vinke:
“Een agressieve
hond is alleen
maar in goede
handen bij een
professional en
niet bij ‘Pietje Puk’ om de
hoek die zichzelf ook diergedragstherapeut
noemt.”
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Diergedragstherapie:
liever niet bij
Pietje Puk om de hoek
Na dierenpensions, dierenspeciaalzaken, tuincentra, trimsalons en hondenuitlaatservices,
zijn nu ook gecertificeerde diergedragstherapeuten te herkennen aan het Dierbaar-dierenwelzijnskeurmerk. Sinds 1 september is de Certipet-accreditatie voor diergedragstherapeuten
ondergebracht bij Dierbaar. Waarom deze overstap en waarom moeten diergedagstherapeuten
zo nodig een keurmerk halen? Het Dibevo-Vakblad ging op zoek naar antwoorden bij de geestelijk moeder van Certipet: dr. Claudia Vinke, gedragsbioloog bij de Gedragskliniek voor Dieren
van de faculteit Diergeneeskunde.
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ongemak. Zijn gedrag was ondraaglijk, zei de eigenaar, met
veel inzet van agressie, maar de combi van medische en de
gedragsmatige oorzaak bleek helaas niet eenvoudig te ver-

Je was in het jaar 2011 betrokken bij de oprichting
van Stichting Certipet. Wat was destijds de aanleiding?
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Het klinkt alsof dit een pittige middag was, maar
er zitten vast ook mooie kanten aan het vak. Wat
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Engelse vereniging voor ethologen (Association for the Study
of Animal Behaviour – red.) had namelijk al zo’n goedlopend
certificeringssysteem ontwikkeld. Op die manier zorgde de
vereniging ervoor dat gekwalificeerde diergedragstherapeuten herkenbaar en goed vindbaar zijn voor diereigenaren,
maar ook voor dierprofessionals, zoals doorverwijzende
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eens. Deze zouden in grote lijnen overeenkomen met die

het certificeringssysteem bij Dibevo in goede handen is en

van het Engelse systeem. Verder vonden we het belangrijk

het keurmerk hierdoor kan groeien.

dat de diergedragstherapeut goed is opgeleid en over de
hbo-diploma als basis – maar ook samenwerkt met een

Hoe zie jij graag het keurmerk voor diergedragstherapeuten over tien jaar?

dierenarts.

Ik hoop dat alle goed geschoolde diergedragstherapeuten

nodige kennis en kunde beschikt – denk hierbij aan een

Al met al leidde dit tot het keurmerk voor diergedragsthera-

het besluit nemen zich te onderscheiden op het gebied

peuten zoals we die nu kennen. We ontvingen al direct een

van professionaliteit en dat dit leidt tot een grote groep

aantal aanmeldingen. Op dit moment zijn er zestien gecerti-

Dierbaar-gecertificeerde diergedragstherapeuten. Nu en in

ficeerde diergedragstherapeuten actief.

de toekomst zal er namelijk nog grote vraag zijn naar pro-

Waren alle diergedragstherapeuten direct enthousiast over het certificeringssysteem?

bemoeienis die aangewakkerd is door de vele bijtincidenten

Niet allemaal. Sommigen vonden het kostenplaatje vrij hoog

handen bij een professional en niet bij ‘Pietje Puk’ om de

fessionals binnen de beroepsgroep. Denk aan de politieke
in het nieuws. Een agressieve hond is alleen maar in goede

om in aanmerking te komen voor certificering. We wilden

hoek die zichzelf ook diergedragstherapeut noemt. Daarom

echter een kwalitatief goed systeem neerzetten waarin de

roep ik echte diergedragstherapeuten op zichzelf te onder-
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scheiden en zich als professional te laten betitelen. Laat je

zijn kennis en kunde. We nemen de beroepsgroep immers

“Nu en in
de toekomst
zal er nog
grote vraag
zijn naar
professionals binnen
de beroepsgroep.”

kortom certificeren! ←

erg serieus en aan kwaliteit hangt nou eenmaal een prijskaartje. Daar moet je de ontwikkeling van zo’n certificeringssysteem niet op laten stuklopen, wat mij betreft.

Nu de Stichting Certipet tien jaar bestaat, zou je
zeggen dat het tijd is voor een feestje. Jullie kiezen
er echter voor om de stichting op te heffen en het
certificeringssyteem over te dragen. Hoe zit dat?
Stichting Certipet heeft jaren gedraaid op vrijwilligers als
bestuursleden. Ieder van hen is enorm druk en het ontbreekt de bestuursleden aan tijd om een grote slag te slaan.
Dat verdient het certificeringssysteem wat ons betreft wel.
Het concept is namelijk erg mooi. En ja, ondanks dat het

Claudia Vinke is werkzaam in de Gedragskliniek
voor Dieren van de faculteit Diergeneeskunde.
Wekelijks krijgt ze daar vooral honden- en katteneigenaren op consult die haar vragen om goede raad
en een oplossing voor het gedragsprobleem dat hun dier,
zijzelf of beiden als zodanig ervaren. Daarnaast doet ze onderzoek naar gedragsontwikkeling bij dieren en vooral hoe die ontwikkeling
spaak loopt. Hier vertelt ze dan weer over in de colleges die ze geeft aan
Diergeneeskunde-studenten. Zo brengt ze dagelijks kennis en kunde in de
praktijk samen.

best een beetje pijn doet, vonden we dat we afstand moes-
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