DIERBAAR-NORM
CONTINUERING CERTIFICERING
DIERGEDRAGSTHERAPEUTEN
VOORHEEN CERTIPET-ACCREDITATIE

Inhoudsopgave
Voorwoord....................................................................................................................................................... 3
Nascholing....................................................................................................................................................... 3
Case Load ........................................................................................................................................................ 3
Compensatie ................................................................................................................................................... 4

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dibevo.

DIERBAAR-NORM DIERGEDRAGSTHERAPEUTEN

VERSIE 2021

© DIBEVO 2021

Voorwoord
Dieren hebben een eigenwaarde, ook wel de intrinsieke waarde genoemd,
die los staat van de waarde en functie die mensen aan dieren toekennen. De waarde van een dier is daarbij niet
per definitie ondergeschikt aan de belangen van de mens. De samenleving zal zich rekenschap moeten geven
van de toelaatbaarheid van de handelingen van de mens die het welzijn of de gezondheid van een dier
mogelijk aantasten.
Om een goed dierenwelzijn en respect voor de intrinsieke waarde van de dieren te bevorderen, stelt de
overheid regels (in een AMvB) die door haar worden gehandhaafd. Op basis van deze regels heeft de sector
zelf, Dibevo, een privaat vrijwillig certificeringssysteem opgezet. Certificering heeft als doel de kwaliteit van
de sector als geheel te verhogen en daarmee het welzijn van de betrokken dieren substantieel te verbeteren.
Certificering geeft de diereigenaar de garantie dat de diergedragstherapeut over de benodigde kennis en
ervaring bezit om de oorzaak van het gedragsprobleem vast te stellen en tot een gewogen advies te komen.

Nascholing
Om de certificering te continueren moet je jaarlijks 15 PEP (Permanente Educatie Punten) behalen. Het aantal
PEP per nascholing (symposia, studiedagen, lezingen, congressen) bepaal je zelf aan de hand van de
beslisboom.
Criteria waarop nascholingen beoordeeld worden, zijn:
1. Duur van de nascholing
2. Relatie met gedragstherapie
3. Wetenschappelijke inhoud en onderbouwing (evidence based)
4. Achtergrond sprekers
5. Diversiteit: aantal sprekers, onderwerpen, diersoorten
Opleidingen of algemene lezingen voor diereigenaren komen dus niet in aanmerking voor PEP.
Stuur om PEP aan te vragen een e-mail naar info@dibevo.nl met daarin de volgende informatie:
-

Een bewijsstuk (bijv. factuur) van het bijwonen van de nascholingsactiviteit;
Het aantal punten dat je binnen de beslisboom hebt behaald per nascholingsactiviteit.

Case Load
Het uitgangspunt voor het bepalen van de case load is de tijdsbesteding aan het vakgebied volgens criteria
belastingdienst ZZP, waarvan minimaal 50% aan klinische cases wordt besteed (bijv. aantoonbaar met
accountantsverklaring, of boekhoudkundige rapportages, gedegen klantenadministratie en facturen).
De concrete richtlijn van het aantal cases op jaarbasis per diersoort is:
•
•
•
•
•

Hond: 40 cases
Kat: 20 cases
Paard: 15 cases
Papegaai: 10 cases
Overige diersoorten: 10 cases
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Onder een casus wordt verstaan: een complete anamnese, differentiaal
diagnose, behandelplan en evaluatie. De tijdsbesteding van 1 casus is gesteld
op gemiddeld 10 uur tijdbesteding.
NB. Deze richtlijnen zullen jaarlijks worden aangepast en afgestemd op de ontwikkelingen in de markt.

Compensatie
Voldoe je niet aan de eis van de cases op jaarbasis doordat je bijvoorbeeld veel onderwijs of lezingen geeft in
het vakgebied, dan kun je hiermee eventueel ontbrekende cases voor een deel compenseren. Als richtlijn geldt
dat een dagdeel besteed aan compenserende bezigheden gelijkgesteld wordt aan 5 uur (= 1/2 casus).
Compensatie door middel van onderstaande alternatieven is voor maximaal 50% van de vereiste case load
mogelijk.
•
•
•
•
•

•

Geven van vakgebied gerelateerd onderwijs aan een wettelijk erkende HBO- of WO-opleiding of een
andere erkende opleiding.
Begeleiding/supervisie van casuïstiek en/of cursisten/studenten gerelateerd aan het vakgebied op
minimaal HBO-niveau.
Geven van vakgebied gerelateerde lezingen op minimaal MBO-/HBO-niveau.
Uitvoeren van vakgebied gerelateerd onderzoek op of bij een WO-instelling.
Bestuursfunctie of ander vrijwilligerswerk aan het vakgebied gerelateerd.
Overige vakgebied gerelateerde activiteiten (ter beoordeling voorgelegd).
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