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Format voor uitwerking van een case study DGT.
Het aantal cases dat u voor accreditatie moet inleveren betreft in het totaal 6 zelfstandig uitgevoerde gedragsconsulten (NB het gaat om gedragsconsulten die u
zelfstandig heeft behandeld na afronding van de opleiding tot gedragstherapeut). Hiervan dienen 3 gedragsconsulten uitgebreid beschreven te worden en 3
gedragsconsulten beknopt. Voor de uitgebreide consulten levert u verslagen aan met minimaal 3 verschillende onderwerpen waaronder:
1. Een consult m.b.t. agressie
2. Een consult m.b.t. angst anders dan angstagressie
3. Een consult m.b.t. niet alleen kunnen zijn
NB: de beknopte casussen dienen m.b.t. probleemstelling af te wijken van de 3 uitgebreide casussen.
Van elk gedragsconsult dient u een verslag te maken. De verslagen voegt u toe aan uw portfolio.
Bijgevoegd dient te worden:
- het anamneseformulier waarmee u werkt en bij voorkeur het oorspronkelijke vragenformulier.
- ondersteunend beeldmateriaal: bij de 3 uitgebreide cases dient ondersteunend videomateriaal toegevoegd te worden (probleemgedrag zelf, relevante
gedragstest en/of toepassing therapiemethoden) van het probleemdier (maximale duur 2 minuten in wmv of jpeg format).
- een schematisch overzicht van het totale aantal ingediende gedragsconsulten (zie helemaal onderaan).
Richtlijn omvang case beschrijving: voor de uitgebreide cases; als richtlijn kunt u maximaal 5 pagina’s [inclusief literatuurvermelding] per case aanhouden (lettertype:
arial 11; line spacing 1½), aangevuld met anamneseformulier, eventuele vragenlijsten en ondersteund beeldmateriaal.
Voor de beknopte cases: als richtlijn kunt u maximaal 3 pagina’s [inclusief literatuurvermelding] per case aanhouden (lettertype: arial 11; line spacing 1½), aangevuld met
anamneseformulier, eventuele vragenlijsten
In de beschrijving van de gedragsconsulten dienen minimaal de volgende punten beschreven te worden: Per case kan u dit aanvullen met wat u belangrijk vindt voor de
betreffende case.
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Diersoort:
Ras:

Naam dier:

Geslacht:
Leeftijd:
Gezinssamenstelling:
Andere dieren in huis:
Voeding/Dieet:
Ontogenie / opfok:
Medische achtergrond:
Leefomstandigheden / woonsituatie:
Medicatie gebruik nu:

Seksuele status:
Bijzonderheden:
Paard: Huisvesting en sociale omstandigheden
Paard: Management:
Paard: indien box: bedding
Paard: discipline en niveau
Paard: beschrijving frequentie training/rijden etc

 Korte beschrijving van het probleemgedrag.
Het probleemgedrag moet duidelijk verwoord worden. Ofwel ´wat doet het dier nu eigenlijk?´ en waar heeft de eigenaar ´nu eigenlijk een probleem mee?´. Evenals
de hulpvraag van de eigenaar.
Beschrijf in korte bewoordingen het probleemgedrag. De volgende onderwerpen moeten minimaal beschreven worden: type gedrag (houding, gedrag, stress
symptomen), intensiteit van het gedrag, duur van het bestaan van het gedrag, frequentie van het gedrag), en de context waarin het gedrag zich afspeelt. Geef aan
welke stappen u gevolgd heeft om het probleemgedrag in kaart te brengen. Geef vervolgens een duidelijke interpretatie van het gedrag. Een korte, adequate
beschrijving van de gedragsobservatie is hierbij noodzakelijk. Deze beschrijving moet zodanig zijn dat een derde die het dier niet heeft gezien zich een goed beeld kan
vormen van het specifieke probleemgedrag. Indien beeldmateriaal meegeleverd is, dan ook daar naar verwijzen.
Indien er sprake is van meerdere probleemgedragingen dan dienen deze duidelijke gesplitst te worden en eventueel apart uitgewerkt.
 Testen
Welke (gedrags)testen heeft u uitgevoerd om het probleemgedrag zo nauwkeurig mogelijk te kunnen observeren of om de juiste diagnose te stellen? Wat waren uw
bevindingen van deze test(en)? Voeg beeldmateriaal toe als illustratie (indien beschikbaar).
 Bijzonderheden
Geef aan indien er sprake is van bijzondere omstandigheden (b.v. bijzondere gezinssituatie, lichamelijke of psychische beperkingen van de eigenaar, politiemelding,
andere persoonlijke omstandigheden, huisvestingssituatie, voorgeschiedenis van het betreffende dier). Ook indien er sprake is van een probleem achter het
probleem.
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 Oorzaken van gedrag
Een nauwkeurige beschrijving van de directe prikkels die het gedrag opwekken en de context waarin het gedrag zich afspeelt. Geef een duidelijke beschrijving van de
motivatie van het dier om het probleemgedrag uit te voeren en bespreek per motivatiefactor aan waarom u deze aanwijst. Verwijs in uw onderbouwing naar de
literatuurbronnen (b.v. handboeken als Landsberg, Askew, Overall, McGreevy, McGreevy & McLean; Zeitler, Feight wetenschappelijke artikelen of weblinks naar
wetenschappelijke sites op Internet).
Uitsluiting medische oorzaken: de medische status van het dier (gezondheidstoestand, medicijngebruik en medisch verleden) dienen nadrukkelijk genoemd te
worden.
1

Voor de uitgebreide cases refereert u door middel van voetnoten naar de gebruikte literatuur . Voor de beknopte cases volstaat een literatuurlijst.
 Diagnose
Geef een duidelijke beschrijving van de diagnose van het probleem.

Therapiemethoden
Geef een duidelijke beschrijving en uitwerking van een gefaseerd behandelplan. Zet al uw adviezen aan de cliënt op papier. Benoem bij ieder advies, zover mogelijk,
welke therapiemethode u toepast en de eventuele bijzonderheden (bv de locatie als dat van belang is). De ingestelde therapie moet duidelijk in verband staan met de
diagnose. Indien wordt afgeweken van de bij de diagnose behorende therapie moet dit duidelijk toegelicht worden.
De juiste (combinatie van) therapiemethoden moeten worden genoteerden en de uitvoering voor dit specifieke dier moet duidelijk maar beknopt beschreven
worden. Geef nadrukkelijk aan welke hulpmiddelen u gebruikt en op welke wijze de cliënt het hulpmiddel dient te gebruiken. Geef ook een duidelijke onderbouwing
van de reden waarom u voor het genoemde hulpmiddel heeft gekozen.
Voor de uitgebreide cases motiveert u waarom u voor deze therapiemethoden heeft gekozen en niet voor eventuele alternatieven. Geef ook aan als er volgens u
geen alternatieven mogelijk zijn.
Voor de uitgebreide cases refereert u door middel van voetnoten naar de gebruikte literatuur. Voor de beknopte cases volstaat een literatuurlijst.

Resultaat
Geef aan of na een eerste evaluatie het behandelplan bijgesteld is. Beschrijf het resultaat van de behandeling, geef aan of de prognose van uw behandeling in
overeenstemming was met het uiteindelijke resultaat.
Literatuur

Geef een overzicht van de literatuur die u in uw beschrijving gebruikt hebt.
1

Voorbeeld: Askew, HR (2003). ‘Treatment of behavior problems in dogs and cats. A guide for the small animal veterinarian’. Second edition. Blackwell Verlag GmbH, Berlin, Vienna. p 773-774.
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OVERZICHT GEDRAGSCONSULTEN VAN ……………..………………………………………………………………………….

Ten behoeve van beroepsprofiel: DGT

Consult
nr.

Naam GT

Naam / ras

Diersoort:………………………………………………………….

Hoofdprobleem

Evt. tweede probleemgedrag

Reviewer 1

Reviewer 2

1
2
3
4
5
6
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