
Bijlage 1: Brancheorganisaties betrokken bij diertraining en gedragstherapie 

NVGH 
De NVGH is een vereniging. Iedereen met een diploma van een door hen erkende opleiding tot 
hondengedragstherapeut (Martin Gaus, Annorlunda, Dog Vision, Odisee en Sparsholt College 
(voorheen Southampton)) kan lid worden. Zij vereisen wel een hbo-opleidingsniveau tot 
gedragstherapeut voor honden. Ze hanteren geen minimale eis voor het aantal jaarcasussen van de 
therapeuten en voeren een nascholingssysteem. Het is verplicht om ieder jaar nascholingen te 
volgen en daarmee voldoende PE-punten te behalen. 

De NVGH behartigt de belangen van hun doelgroep en maakt inzichtelijk welke gedragstherapeuten 
een door hen erkende opleiding hebben gevolgd en zich conformeren aan de nascholingseisen. 
Leden conformeren zich aan een beroepscode en klachtenregeling. 

SPPD 
De SPPD is een stichting/platform. De SPPD accrediteert diersoort overschrijdend, dus niet alleen 
hondengedragstherapeuten (KGT), maar ook katten-, konijnen, paarden-, papegaaien 
gedragstherapeuten en veterinaire gedragsspecialisten (Diplomate ECAWBM-BM). De SPPD 
accrediteert ook nog; Kynologisch Instructeurs, hondenscholen en hondenuitlaatservices. De door 
hen, ook op hbo-niveau erkende opleidingen hiervoor zijn; DogVision, Martin Gaus, Annorlunda, 
Tinley Academie, Odisee (voorheen de KaHo St. Lieven) en ECAWBM (BM) diplomate. Voorwaarden 
voor accreditatie zijn een minimaal aantal casussen/werkuren per jaar, het conformeren aan 
voorwaarden voor de inhoud en vorm van de casussen en het volgen van het nascholingssysteem.  
Voor de accreditatie zijn referenties nodig van minimaal 3 dierenartspraktijken waarmee 
samengewerkt wordt. Alsmede is het nodig dat degene die geaccrediteerd zijn zich conformeren aan 
de beroepscode, de algemene voorwaarden en een degelijke administratie en klachtenregeling 
voeren. Bij aanmelding dient ook een wetenschappelijk onderbouwde literatuurstudie te worden 
aangeleverd.  
Hiernaast maakt de SPPD zichtbaar welke diergedragstherapeuten vergoed worden door de 
verschillende dierenkostenverzekeraars. De SPPD werkt met Junior en Senior accreditatie statussen. 

Certipet 
Tot slot is er de stichting Certipet. Dit is een stichting die enkel diergedragstherapeuten accrediteert 
(hond, kat, konijn, paard). Ook deze vragen een afgeronde opleiding op hbo-niveau en een 
aanbevelingsbrief van een dierenarts waar ze mee samen werken. Verder kijken zij ook naar de 
inhoudelijke kwaliteit van een bepaalde hoeveelheid casussen. Alleen als deze casussen voldoen aan 
de inhoudelijke kwaliteit kun je deze accreditatie krijgen. Degene die geaccrediteerd zijn 
conformeren zich aan de beroepscode en voeren degelijke algemene voorwaarden en een 
klachtenregeling.  
Hiernaast maakt ook Certipet zichtbaar welke diergedragstherapeuten vergoed worden door de 
verschillende dierenkostenverzekeraars. 

Alle bovengenoemde brancheorganisaties zijn “self-governing,” hebben verschillende “standards” en 
manieren van toetsen. Naast hun verschillen in missies en doelstellingen hebben zij ook 
overeenkomsten; het bevorderen van het dierenwelzijn, het stimuleren van positieve 
trainingsmethoden/technieken en het inzichtelijk maken van kwaliteit van de verschillende 
professies binnen diergedragskunde, -training, en opvoeding. 
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Tabel 1: Overzichtstabel van de verschillende brancheorganisaties voor het certificeren van 
gedragstherapeuten voor dieren. 

NVGH SPPD Certipet 
Organisatie & Vorm Vereniging Stichting Stichting 
Wat accrediteren ze? Hondengedragstherapeuten • Diergedragstherapeuten

(hond, kat, paard, konijn,
papegaai)

• Kynologisch Instructeurs

• Hondenscholen

• HUS (uitlaatservice)

• Diergedragstherapeuten
(hond, kat, paard, konijn,
papegaai)

Diploma niveau om 
gecertificeerd te kunnen 
worden1 

Diploma tot Kynologisch 
Gedragstherapeut 

Diploma tot Kynologisch
Gedragstherapeut,
Kynologisch Instructeur,
HUSSER,
of ECAWBM (BM) diplomate

Diploma tot Kynologisch 
Gedragstherapeut, Of 
ECAWBM (BM) diplomate 

Aantal casussen Geen minimaal aantal 
casussen 

Casussen variërend van 25-
40 per jaar afhankelijk van
de junior of senior status, de
diersoort, compensatie en
aangepaste
coronaregelingen
Kynologisch Instructeurs;
minimaal 70 uur

6 casussen 

Kwaliteit casuïstiek 
wordt gecheckt/ dient 
aan voorwaarden te 
voldoen. 

• Nee • Ja • Ja

Vergoeding 
dierkostenverzekeraars2 

• Nee • Ja • Ja

Nascholingssysteem • Ja

• Permanente Educatie
(PE) systeem

• Ja

• Nascholingspunten (NP)
systeem

• Ja

• Permanente Educatie
Punten (PEP) systeem

Voorwaarden 1. Geen referentie van een
dierenarts nodig

2. Diploma Kynologisch
Gedragstherapeut

3. Geen minimaal aantal
casussen

4. Nascholingspunten
5. AV, klachtenregeling en

beroepscode.

1. 3x referenties van
dierenartsen

2. Diploma Kynologisch
Gedragstherapeut

3. Minimaal aantal
casussen

4. Nascholingspunten
5. AV, klachtenregeling en

beroepscode
6. Bij eerste aanmelding

wetenschappelijke
literatuur opdracht
inleveren.

1. Een referentie van een
dierenarts

2. Diploma Kynologisch
Gedragstherapeut.

3. Minimaal aantal casussen
4. Nascholingspunten
5. AV, klachtenregeling en

beroepscode.

1 Iedere instantie heeft eigen geaccrediteerde opleidingen hiervoor. 
2 Lees de voorwaarden voorzichtig. Sommige consulten worden alleen deels vergoed. 
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