HUISHOUDELIJK REGLEMENT
VAN DE VERENIGING
VOOR DIERGEDRAGSPROFESSIONALS

Versie nummer: 4

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
I. ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 1.1.
Het huishoudelijk reglement is een bindende aanvulling op de statuten van de vzw VDG, goedgekeurd
door de Algemene Vergadering.

ARTIKEL 1.2.
Alle leden verbinden zich ertoe de regels zoals bepaald in dit huishoudelijk reglement na te leven.
Met de term 'lid' in dit huishoudelijk reglement wordt verwezen naar de toegetreden of gewone leden,
zo niet wordt dit uitdrukkelijk vermeld. De procedures rond effectieve leden wordt beschreven in de
statuten.
De gewone leden zijn natuurlijke personen die voldoen aan de voorwaarden die door de VDG vzw
worden opgelegd. De procedure voor de kandidaatstelling, de evaluatie en opname, het ontslag en de
uittreding van deze gewone toegetreden leden staat beschreven in het huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 1.3.
DOEL
De vereniging heeft tot doel diergedragsprofessionals te verenigen. Daartoe stelt de vereniging zich als
doel in het bijzonder:
•
•
•
•
•
•

Het streven naar een beroepserkenning voor de diergedragsberoepen (gedragsdierenarts,
diergedragstherapeut, diergedragscoach)
Het bekendmaken, organiseren en/of volgen van bijscholing.
Het streven naar en bevorderen van de kwalitatieve uitoefening van de beroepen met
betrekking tot diergedrag, in overleg en samenspraak met andere gespecialiseerde instanties.
Het behartigen van de belangen van diergedragsprofessionals en hun cliënten.
Het verschaffen van informatie ten behoeve van het welzijn van het dier.
Het onderhouden van externe contacten en samenwerken met nationale en internationale
organisaties.

De vereniging kan geraadpleegd worden door dierenartsen om eigenaren met hun huisdieren met
gedragsproblemen door te verwijzen naar diergedragsprofessionals.
Bovendien wil zij toegankelijk zijn voor het grote publiek zodat het rechtstreeks een
diergedragsprofessional kan vinden.
Leden kunnen beslissen samen te werken met andere specialisten en verenigingen terzake naar eigen
keuze, zolang deze in lijn zijn met de deontologische code.
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II. VORMEN LIDMAATSCHAP
ARTIKEL 2.1.
§1. Er zijn heel wat dierentrainers - instructeurs, -kenners, -deskundigen, -begeleiders en therapeuten. Deze vereniging stelt zich tot doel om de gedragsprofessionals te verenigen. Tevens
onderhoudt ze contacten met andere verenigingen m.b.t. diergedrag, behandeling en training van
dieren.
De gewone leden van de VDG vzw worden onderverdeeld in drie categorieën. We definiëren hieronder
gedragscoaches, gedragstherapeuten en gedragsdierenartsen:

1. Diergedragscoach: ondersteunen eigenaren en/of verzorgers onder meer door informatie te
verschaffen en hen te coachen in de volgende deelgebieden:
-

Basisopvoeding, socialisatie, training en algemene omgangsregels bijbrengen per diersoort.

-

Diersoort specifieke sporten en activiteiten aanleren.

-

Eerstelijnshulp bij het managen van normaal gedrag dat als ongewenst wordt ervaren door
de eigenaar (zijnde probleemgedrag).

-

Hulp bieden bij de uitvoering van het behandelplan voorgeschreven door een
diergedragstherapeut of gedragsdierenarts.

De voorwaarden en procedures tot lidmaatschap voor gedragscoach staan beschreven in
artikel 3.1 van dit reglement.
2. Diergedragstherapeut: Diergedragstherapeuten analyseren probleemgedrag en
gedragsproblemen (zijnde afwijking van het normaal gedrag van het dier). Wanneer de
medische toestand een rol speelt in de diagnose of bij de behandeling gebeurt dit in
samenwerking met een dierenarts. Op basis daarvan ontwikkelen en implementeren
gedragstherapeuten een behandelplan specifiek voor die case. De gedragstherapeut kan het
behandelplan zelf uitvoeren of hij/ zij kan ervoor kiezen om hiervoor samen te werken met
een gedragscoach.
De voorwaarden en procedures voor lidmaatschap voor diergedragstherapeut staan
beschreven in artikel 3.2. van dit reglement.
3. Gedragsdierenarts: Het gaat hier om dierenartsen die zich specialiseren in de behandeling
van dieren met probleemgedrag en gedragsproblemen. Ze stellen een diagnose en ontwikkelen
en implementeren een behandelplan specifiek voor die case. De gedragsdierenarts kan het
behandelplan zelf uitvoeren of hij / zij kan ervoor kiezen om samen te werken met een
gedragstherapeut of -coach.
De voorwaarden en procedures tot lidmaatschap voor gedragsdierenarts staan beschreven in
artikel 3.3 van dit reglement.
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4 Student lid: Studenten die een opleidingsprogramma volgen om actief te worden in 1 van de
3 categorieën kunnen toetreden als student lid. Het opleidingsprogramma dient te voldoen aan
de inhoud zoals bepaald in hoofdstuk III. van onderhavig huishoudelijk reglement.
§2. Leden, met uitzondering van student leden, geven aan voor welke diersoort zij actief zijn (zie
hoofdstuk III.Toelatingsvoorwaarden).
§3. Alle gewone leden staan in hun hoedanigheid van hun lidmaatschap vermeld op de ledenlijsten van
de VZW en mogen gebruik maken van het logo van de VZW VDG onder voorwaarde van de
hoedanigheid van hun lidmaatschap (zie ook hoofdstuk IV. van dit huishoudelijk reglement voor de
specifieke voorwaarden en verdere rechten van de leden).

III. TOELATINGSVOORWAARDEN VERENIGING
ARTIKEL 3.1.
TOELATINGSVOORWAARDEN EN AANSLUITINGSPROCEDURE GEDRAGSCOACH
§ 1. Om lid te kunnen worden van de VDG vzw als diergedragscoach moeten de kandidaat leden in het
bezit zijn van een diploma / getuigschrift / bewijs dat ze een opleiding hebben behaald die aan de
volgende voorwaarden voldoet:
1. De opleiding behandelt volgende onderdelen:
-

Ethologie en ontwikkeling van gedrag
Leerprincipes en trainingstechnieken
Basisbegrippen van dierenwelzijn
Ontwikkeling van stress en probleemgedrag

2. De opleiding geeft duidelijk aan welke diersoort wordt behandeld.
3. De opleiding wordt gegeven door minstens 4 verschillende lesgevers.
4. Minstens 40% van de opleiding wordt gegeven door gedragstherapeuten, gedragsdierenartsen
of andere professionals die afgestudeerd zijn op master-niveau in hun vakgebied. Om na te
gaan of een lesgever voldoet aan deze voorwaarden, zie 3.2 voorwaarden
diergedragstherapeut of 3.3.voorwaarden gedragsdierenarts.
5. De opleiding duurt minstens 1 jaar ofwel minstens 20 volledige lesdagen.
6. Er is een praktisch luik aan de opleiding (praktijkdagen en / of -stage en / of -huiswerk met
opvolging).
7. Slagen voor de opleiding gebeurt aan de hand van een evaluatie d.m.v. een examen of
eindwerk.
Het kandidaat lid dient bij de vzw VDG een uitgebreide CV in m.b.t. gevolgde opleidingen, diens
inhoud (gekregen vakken en samenvatting inhoud per vak) en opsomming van praktische
ervaring. In bijlage stuurt hij/zij een kopie van de behaalde diploma's of getuigschriften.
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§ 2. Om lid te kunnen worden van de VDG vzw als diergedragscoach moeten de kandidaat leden in
het bezit zijn van een BTW-nummer.
§ 3. Om lid te kunnen worden van de VDG vzw als diergedragscoach moeten de kandidaat leden
zichzelf publiekelijk profileren als dusdanig. Dit betekent dat het kandidaat lid gevonden kan worden
via een website en / of via social media en er actief naar hen kan doorverwezen worden voor de
desbetreffende diersoort.

ARTIKEL 3.2
TOELATINGSVOORWAARDEN EN AANSLUITINGSPROCEDURE DIERGEDRAGSTHERAPEUT
§ 1. Om lid te kunnen worden van de VDG vzw als diergedragstherapeut moeten de kandidaat leden in
het bezit zijn van een Master met specialisatie in diergedragswetenschappen of van een Postgraduaat
in diergedragswetenschappen.
De opleiding geeft duidelijk aan welke diersoort(-en) worden behandeld en heeft als inhoud de
volgende onderdelen:
1. Wetenschappelijk onderzoek
Een wetenschappelijk onderzoek enerzijds uitvoeren en anderzijds lezen, interpreteren en
beoordelen naar 'waarde' (wetenschappelijke voorwaarden waaraan artikel moet voldoen). Dit
omhelst o.a. kennis over statistiek (steekproef, correlatie, kwalitatief versus kwantitatief
onderzoek). Kritisch begrip van hoe onderzoekstechnieken en methoden gebruikt worden om
kennis te creëren en interpreteren. Literatuurstudie kunnen uitvoeren rond bepaald
onderwerp en 'samenvatten' tot datgene dat je nodig hebt - zelf conclusies rond kunnen
formuleren op basis waarvan je bv. een bepaalde therapie gaat inzetten. Kunnen beoordelen
welke referenties 'waardevol' en juist zijn.
2. Ethologie
Ethologie als wetenschap en situering van basisprincipes gedrag en gedragssystemen;
observaties (ethogram juist kunnen toepassen - dus zonder interpretatie: puur de
waarnemingen), Per diersoort die je 'behandelt' het ethogram kennen en kunnen gebruiken in
de beoordeling van een specifieke case. Principes van gedragsontwikkeling, inprenting,
socialisatie, hechting. Verschillende vormen van communicatie per diersoort. de evolutie van
cognitie & bewustzijn, de evolutie van sociaal & seksueel gedrag, de evolutie van
diersoortspecifieke communicatie, observatie: methodologie en praktijk Kennis domesticatie
en effecten op (sociaal) gedrag. Omgevingsverrijking als welzijnsvoorwaarde. Inzicht in de
zintuigen per diersoort die je behandelt.
3. Menselijke psychologie
Mens – dier relaties (rol dat dier vervult, functies van huisdieren), gehechtheid en rouw,
misbruik van dieren. Begeleidingsvaardigheden (empathie, respect, oprechtheid, actief
luisteren, etc). Motivatie en leren bij mensen. Perceptie, biases, attitude en gedragsverandering
bij mensen bekomen. Anamnese, rapportage en andere vaardigheden in formele
begeleidingssituaties.
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4. Leerprincipes en trainingstechnieken
Leertheorie en leerprocessen, cognitie, nature – nurture, leerprincipes: basisconcepten en
definities, principes van ongeconditioneerd gedrag (bv. habituatie, sensitisatie), klassieke
conditionering, operante conditionering, controleren van gedrag: o.a. motivatie, bekrachtigers,
beloningsschema’s, extinctie, salientie, voorspelbaarheid, contiguïteit, context, generalisatie,
discriminatie, latente inhibitie, aversieve controle, flooding, straf, sociaal leren,
counterconditioneren, trainingstechnieken: clicker, SATS, lure-reward training, aangeleerde
hulpeloosheid, chaining. Geschiedenis van (honden)training. Toepassing en kritische evaluatie
van o.a. positieve en aversieve trainingstechnieken. Relatie tussen leertheorie en ontwikkeling
van probleemgedrag. Gebruik van leerprincipes en trainingstechnieken in gedragstherapie en
ter voorkoming van gedragsproblemen. Hulpmiddelen: o.a. clicker, trainingsdiscs, targetsticks,
hoofdhalters, muilbanden, ulead, etc.
5. Welzijn, wetgeving, dier en maatschappij
Concept van stress en welzijn, filosofie van ethiek en deontologie, wetgeving i.v.m. welzijn,
handel en omgang met dieren, aansprakelijkheid van gedragsbegeleider, aansprakelijkheid van
eigenaar, communicatie met de eigenaar. Biologische aspecten van welzijn: gedrags- en
fysiologische indicatoren van stress (kader om objectief vaststellingen te doen).
Omgevingsverrijking en gedragstraining bij verschillende diersoorten, hoe en wanneer te
implementeren. Het houden van een zaak: Gezondheid en Veiligheid. Basisbeginselen opstellen
expertenverslag.
6. Neurofysiologie, neuropsychologie, voeding en gedrag
Neurofysiologische basis van gedrag, neuropsychologische basis van gedrag, emotie en gedrag,
dieet en gedrag. Ouder worden en geassocieerde gedragsveranderingen. Kennis zenuwstelsel
(structuur, onderdelen, functies, werking). Endocrinologie. Fysiologie van stress en van pijn.
7. Psychopathologie
Begrijpen en uitleggen van de achterliggende oorzaken van klinische tekenen van
probleemgedragingen. De link tussen medische problemen en gedragsproblemen, o.a.:
lichamelijke oorzaken van gedragsproblemen (bv ontwikkelingsstoornissen, neurologische
stoornissen), hormonale invloed op gedrag, psychopathologische processen: angst, agressie,
depressie, stereotiep gedrag, …, erfelijkheid en gedrag. Kritische evaluatie van het gebruik van
psychofarmaca, voedingssupplementen bij de behandeling van probleemgedrag (classificatie,
werking, interactie), kritische evaluatie van andere behandelingen. Feromoontherapie,
homeopathie, acupunctuur, kruidentherapie, osteopathie, fysiotherapie, Ttouch, etc.
8. Diersoortspecifieke gedragsproblemen en gedragstherapie
Inzicht in oorzaken, diagnose en behandeling van gedragsproblemen bij de diersoorten die de
kandidaat behandelt.
9. Toegepaste gedragstherapie voor huisdieren
A. Theorie: Opbouw consult, schrijven van het behandelingsplan, begeleiding na het consult,
Risico- analyse, herplaatsing en/ of euthanasie, Gedragstesten, Organiseren van
rehabilitatiecursussen/ sessies. De functie van spel in gedragstherapie.
B. Praktijk (cases): gesprekstechnieken, diagnose formuleren, behandelingsplan samenstellen,
organisatie gedragsconsulten, uitvoeren en uitwerken van een gedragsconsult. Rol dierenarts.
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C. Effectief communiceren met cliënten en co-professionelen. Kritisch en systematisch een case
evalueren en een geïnformeerd oordeel vellen. Kunnen komen tot etiologie van klinische cases
op basis van theoretische en praktische kennis en tot coherente, rationele en gepaste
gedragsmodificatieprogramma’s.
10. Stage
A. Observatie gedragstherapie in de praktijk: observatie en verslaggeving consulten
Inhoud: differentiaaldiagnose, prognose, behandelingsmogelijkheden.
De gedragstherapeut die consult uitvoert moet in het bezit zijn van een officieel diploma in
diergedragswetenschappen ( niveau Bachelor, Master of Postgraduaat) afgeleverd door een
door de overheid erkende Hoger Onderwijsinstelling Hogeschool en/ of Universiteit.
B. Gedetailleerde case reports oftewel cases:
Een gedetailleerd verslag van een (geobserveerd ofwel zelf uitgevoerd) consult dat wordt
uitgewerkt tot een publiceerbare case report waarbij alle aspecten van de differentiaal
diagnose, prognose en de verschillende behandelingsmogelijkheden in detail worden
uitgewerkt. Hierbij wordt eveneens aandacht geschonken aan de emotionele aspecten voor de
betrokkenen. Inclusief een wetenschappelijke referentie lijst ter onderbouwing van de case.
Het kandidaat lid dient bij de vzw VDG een uitgebreide CV in m.b.t. gevolgde opleidingen, diens inhoud
(gekregen vakken en samenvatting inhoud per vak) en opsomming van praktische ervaring. In
bijlage stuurt hij/zij een kopie van de behaalde diploma's of getuigschriften.
§ 2. Om lid te kunnen worden van de VDG vzw als diergedragstherapeut moeten de kandidaat leden
in het bezit zijn van een BTW-nummer.
§ 3. Om lid te kunnen worden van de VDG vzw als diergedragstherapeut moeten de kandidaat leden
zichzelf publiekelijk profileren als dusdanig. Dit betekent dat het kandidaat lid gevonden kan worden
via een website en / of via social media en er actief naar hen kan doorverwezen worden voor de
desbetreffende diersoort.

ARTIKEL 3.3.
TOELATINGSVOORWAARDEN EN AANSLUITINGSPROCEDURE GEDRAGSDIERENARTS
§ 1. Om lid te kunnen worden van de VDG vzw als diergedragsdierenarts moeten de kandidaat leden in
het bezit zijn van een Master in Diergeneeskunde, alsook een ordenummer.
§ 2. Om lid te kunnen worden van de VDG vzw als diergedragsdierenarts moeten de kandidaat leden in
het bezit zijn van een Master met specialisatie in diergedragswetenschappen of van een Postgraduaat
in diergedragswetenschappen (zie 3.2).
Het kandidaat lid dient bij de vzw VDG een uitgebreide CV in m.b.t. gevolgde opleidingen, diens inhoud
(gekregen vakken en samenvatting inhoud per vak) en opsomming van praktische ervaring. In
bijlage stuurt hij/zij een kopie van de behaalde diploma's of getuigschriften.
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§ 3. Om lid te kunnen worden van de VDG vzw als gedragsdierenarts moeten de kandidaat leden in
het bezit zijn van een BTW-nummer.
§ 4. Om lid te kunnen worden van de VDG vzw als gedragsdierenarts moeten de kandidaat leden
zichzelf publiekelijk profileren als dusdanig. Dit betekent dat het kandidaat lid gevonden kan worden
via een website en / of via social media en er actief naar hen kan doorverwezen worden voor de
desbetreffende diersoort.

ARTIKEL 3.4.
TOELATINGSVOORWAARDEN STUDENT LEDEN
§ 1. Studenten die een opleidingsprogramma volgen om actief te worden in 1 van de 3 categorieën
kunnen toetreden als student lid. Het opleidingsprogramma moet dus voldoen aan de voorwaarden uit
hoofdstuk III.
§ 2. Kandidaten student lid sturen een bewijs van inschrijving van de opleiding door, samen met een
C.V. waar gevolgde en lopende opleidingen staan opgelijst.
§ 3. Eens afgestudeerd kan het student lid vervolgens de procedures doorlopen om lid te worden van 1
van de 3 categorieën.

IV. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE LEDEN
ARTIKEL 4.1.
§ 1. De leden mogen aangeven dat zij lid zijn van de vereniging met vermelding van hun categorie,
diersoort en lidnummer in alle communicatie.
§ 2. De leden mogen niet handelen in naam van de vereniging tijdens het uitvoeren van hun eigen
praktijk.
§3. Leden worden in hun hoedanigheid vermeld op de website van de VZW VDG, samen met hun
contactgegevens met uitzondering van studentleden.
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ARTIKEL 4.2.
§ 1. Leden krijgen ondersteuning van de vzw in de uitoefening van hun beroep, en dit op verschillende
manieren:
•

VDG gesloten facebookgroep voor ondersteuning bij moeilijke cases, praktische vragen,
omgaan met klanten, etc.

•

VDG Coaching days op regelmatige basis (+- 2-maandelijks)

•

Deelname aan de VDG-borrels, een netwerkingevent om contacten te leggen met collega’s en
andere partners in het werkgebied

•

2 maal per jaar bijscholing

•

Doorverwijzingen van potentiële klanten via de VDG website, social media van de VDG en
collega’s van de vereniging

•

Delen van posts op de VDG-facebookpagina

De activiteiten die door vzw VDG worden georganiseerd, zullen waar mogelijk voor leden aan een
gunstiger tarief worden aangeboden.
Overzicht: toegang van leden en student leden tot ondersteuning van de vereniging:
Activiteit

Toegang leden

Toegang studenten

Facebookgroep

Ja

Ja

Borrels

Ja

Ja

Bijscholing

Ja

Ja

Website

Ja

Nee

Coachings

Ja

Nee

Delen van posts

Ja

Nee

ARTIKEL 4.3.
LIDGELD
De leden betalen jaarlijks lidgeld van € 95 (januari tot december).

Student leden betalen jaarlijks lidgeld van € 35. Het jaar waarin ze afstuderen kunnen ze hun
lidmaatschap als student lid omzetten in een lidmaatschap in 1 van de 3 categorieën. Ze betalen pas
het jaar daarop volgend het jaarlijks lidgeld van 95€.
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ARTIKEL 4.4.
BIJSCHOLING
§1. Alle leden hebben de verplichting om jaarlijks minimum 1 dag bijscholing te volgen. Het kan gaan
om een volledige dag, of twee halve dagen.
§2. Leden geven op eigen initiatief kopieën van getuigschriften of een bewijs van inschrijving door aan
de vereniging.

V. DEONTOLOGISCHE CODE
ARTIKEL 5.1.
Alle leden verbinden zich ertoe de deontologische code te onderschrijven en na te leven. Deze staat
beschreven als bijlage aan onderhavig huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 5.2.
De deontologische code is goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Enkel de Algemene
Vergadering kan beslissen over eventuele wijzigingen of aanvullingen aan deze code. Voorstellen tot
wijzigingen of aanvullingen kunnen gedaan worden aan de Raad van Bestuur.

VI. OMBUDSDIENST
ARTIKEL 6.1.
De rol van de ombudsdienst is om te bemiddelen bij klachten en om aanbevelingen te formuleren om
herhaling van fouten en gebreken te voorkomen. U kunt zich tot hem richten wanneer u zich onheus
behandeld voelt door een diergedragsprofessional, lid zijnde van de VZW VDG.
Onafhankelijkheid staat centraal en de ombuds treedt altijd op als onpartijdige bemiddelaar.
De ombuds heeft een onderzoeksbevoegdheid: hij kan informatie opvragen. Hij of zij zal
bemiddelen om de situatie mee uit te klaren of op te lossen. Maar de ombuds is echter geen rechter.
Indien nodig zal de ombuds persoon in kwestie doorverwijzen.
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