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Hoe zorgen we er voor dat dieren 
ervaren met respect te worden 

benaderd en behandeld.
18 september 2021
DierenLot Academie 

Drs. Jan Hooimeijer DVM CPBC

Vogeldierenarts, Erkend Papegaaiengedragstherapeut 

Adviespraktijk voor Vogels, Meppel
Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer - www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Kliniek voor Vogels 1983-2013
Adviespraktijk voor Vogels 

1 dec. 2013 - ……………

Papegaaien bijten geen kinderen!
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Kunst :       17e eeuw 
Illustreert de Internationale handel

* VOGELAAR – VOGELLIEFHEBBER  ( 1967------)
* JEUGDBOND VAN NATUURSTUDIE – VOGELTREK - VERKEERSLACHTOFFERS 

* STUDIE DIERGENEESKUNDE ;  WERKGROEP VOGELSTERFTE / Doorn Pluimvee
* VOGELDIERENARTS - PLUIMVEEDIERENARTS,  DUIVENGENEESKUNDE
* WERKGROEP BESMETTELIJKE VOGELZIEKTES ( 1990-2000)

* PAPEGAAIENWANDELING –PICKNICK ( 2000)
* STICHTING PAPEGAAIEN;  VOORLICHTING (2003)
* STOP DE IMPORT, (2003-2007)
* GEDRAGSTHERAPEUT  (IAABC, 2007-….)
* STOP HANDOPFOK (2009-2014)
* STOP VOGELMARKTEN (2014 -….)

* BIJSCHOLING DIERENARTSEN
* GASTCOLLEGES  STUDENTEN DIERGENEESKUNDE
* SYMPOSIA-SEMINARS Samewerking met Dr. Irene Pepperberg

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer - www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Voorgeschiedenis
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• AFGESTUDEERD 1982 ,  Referaat: ”DE VETERINAIRE ASPECTEN VAN UILEN IN 

GEVANGENSCHAP “
*  Facultatieve colleges vanuit afd. Pathologie Bijzondere Dieren.

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer -
www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Voorgeschiedenis

Prof. P. Zwart Prof. H. Gerlach

Dr. Greg & Linda Harrison

Role models

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer - www.adviespraktijkvoorvogels.nl
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• Soorten en geen rassen

• Gebrek aan kennis over voeding,

huisvesting en verzorging

• Gebrek aan kennis over normaal 

gedrag van papegaaien

• Onderschatten van de intelligentie.

Papegaaien en parkieten zijn geen 

gedomestieerde huisdieren

Eigenaar /dierverzorger 

als cipier in een 

gevangenis

Born to be wild, but born in captivity:

7

8



20-9-2021

5

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer - www.adviespraktijkvoorvogels.nl

•Wat zijn de verschillen?

• Oorsprong – functie

• Soorten versus rassen

• Geboren in gevangenschap of niet

• Genetische variatie

• Gezondheid / vitaliteit ## selectie- evolutie

• Gedrag

• Relatie mens - dier

• De toekomst

Gedomestieerde huisdieren versus 

niet gedomesticeerde dieren?

Hoeveel papegaaien zijn tussen 1994 – 2003         

in Europa binnengekomen in de avicultuur?

Amazones totaal: 118352

Bonte Boertje: 257568

Grijze roodstaart: 207214

Monniksparkiet: 112154

Venezuela; 78348

Halsband parkiet; 73533 

Patagonische rotsparkiet; 43135

Nanday parkiet; 23654 (

Timneh ; 23400

Agapornis cana Madagascar; 22012 

Aratinga acuticaudata Blue-crowned Parakeet; 18674

Amazona aestiva Blue-fronted Amazon; 12277

Pionus maximiliani; 11496) 

Aratinga wagleri;10,447 (46) 

Pionites melanocephalus; 9623  

Amazona farinosa ;  9588 Total 913.199

10 - 40% (?) van 
het aantal dat is 
gevangen.

Verwoesten van 
nestbomen!
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Import papegaaien tussen 1994 – 2003 

in Europa

De belangrijkste importlanden waren Spanje,  Nederland en 

Portugal.

Meer dan 99% van de geimnporteerde vogels behoren tot de 

papegaaiachtigen. 

De twee meest geimporteerde papegaaiensoorten in de EU 

waren de Grijze roodstaart (Psittacus erythacus) en het Bonte 

boertje( Poicephalus senegalus). 

Gedurende deze periode van 10 jaar zijn er van beide soorten 

meer dan 200.000 vogels geimporteerd

Enquête onder 65 poicephalus kwekers. 

Gemiddelde leeftijd 8,5 jaar 

Hoeveel papegaaien zijn tussen 1994 – 2003 

in Nederland in gevangenschap/avicultuur 

gekomen?

353.168 papegaaien   =    35.316 per jaar 

JNCC Report No. 417 ( Joint Nature Conservation Committee)

A review of the trade in live wild birds into the European Union 1994-

2003 –

Orders Psittaciformes, Falconiformes and Strigiformes 

McLardy, C. & Burnett, N. 

February 2012

© JNCC, Peterborough 2012 ISSN 0963 8901 

40% (?) van het 
aantal dat is 
gevangen.Nederland importeerde 30% van totale 

export naar Europa.
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2003-2007
Stichting Papegaai
www.stichtingpapegaai.nl

Kliniek voor Vogels

PER 1 JULI 2007 
Europees verbod 
op de import van 
“wildvang”

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer - www.adviespraktijkvoorvogels.nl

• Handel/Vogelmarkt

• Dierenwinkel
( Internet)

• Dierentuinen/Parken

• Avicultuur

• Gezelschapsvogels

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer - www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Papegaaien
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Papegaaien als gezelschapsvogels

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer - www.adviespraktijkvoorvogels.nl
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De papegaai als gezelschapsvogel

Herkomst; handel - avicultuur

2000-2020 wandelen en fietsen

Adviespraktijk voor Vogels ( 1983)
www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Stichting Papegaai ( 2003)
www.stichtingpapegaai.nl

PER 1 JULI 2014 
Handopfok in Nederland 

verboden!

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer -
www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Belangen en Welzijn van papegaaien
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Campagne stop Vogelmarkten

• Is werken met eigenaren – kwekers -
dierentuinen- handelaren- collega dierenartsen.

• Is werken met families met/zonder kinderen.

• Is werken met eigenaren van andere dieren dan 
vogels.

• Is werken met en opvang van “wilde”vogels. 

Werken als vogeldierenarts –
papegaaiengedragstherapeut 
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• Houden van / liefde voor dieren?

• Zijn deskundig?

• Hebben goede bedoelingen?

• Hebben respect voor dieren?

Eigenaren-verzorgers/sters van dieren
en vrijwilligers:

Voeding – huisvesting - Verzorging – gedrag - welzijn

De dagelijkse praktijk bij dieren/kinderen laat een 

scala aan gedragsproblemen zien!

• 120.000 bijt-incidenten
• Overvolle dierenasiels/opvangcentra

• Overuren op de dierenambulance vanwege 
dode / aangereden katten enz.enz
• Angst voor onweer-vuurwerk

• Eenkennigheid
• Depressiviteit - demotivatie

• Suïcidaal gedrag
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De preventie van problemen:

➢ Voeding

➢ Huisvesting

➢ Verzorging 

➢ Gedrag

➢ Welzijn 

De preventie van (besmettelijke) ziektes.

De preventie van erfelijke afwijkingen.

Nauwe samenwerking met (vogel)dierenartsen is bepalend voor de 

uitkomst

Elke eigenaar/fokker van honden/katten/paarden en elke boer met koeien, 

varkens, geiten enz. werkt nauw samen met een “eigen dierenarts”

Dieren hebben recht op deskundigheid!

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer  www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Door gebrek aan deskundigheid: 

overvolle papegaaienopvangcentra

Geboren in gevangenschap
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Het is aan ons om te leren wat 
dieren/papegaaien al tientallen 

miljoenen jaren weten.

Homo sapiens 300.000 jaar Fossielen 40+ miljoen oud

Als we de cognitie en de intelligentie 
onderschatten van papegaaien – kinderen –

honden/dieren, tonen we geen respect en zijn
gedragsproblemen voorspelbaar

• Het vermogen om allerlei signalen/informatie en 
indrukken vanuit de omgeving op te nemen en 
deze te verwerken om daar vervolgens conclusies 
uit te trekken die de basis zijn van 
reageren/handelen.

• Maakt het mogelijk om zich tijdig aan de 
omgeving aan te passen en te reageren op 
uitwendige prikkels. 

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer - www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Cognitie
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Een conglomeraat van verstandelijke vermogens, 
processen en vaardigheden, zoals: 
• abstract, logisch en consistent kunnen redeneren,
• relaties kunnen ontdekken, leggen en doorzien,
• problemen kunnen oplossen,
• regels kunnen ontdekken in schijnbaar 

ongeordend materiaal
• met bestaande kennis nieuwe taken kunnen 

oplossen,
• zich flexibel kunnen aanpassen in nieuwe situaties
• zelfstandig kunnen leren, zonder directe en 

volledig instructie nodig te hebben.
• WIKIPEDIA

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer - www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Intelligentie

Bepalend om te overleven onder 
natuurlijke en onnatuurlijke 

omstandigheden.

• Erfelijk bepaald gedrag!

• Aangeboren gedrag!

• Aangeleerd gedrag!

• Sociaal gedrag / Territoriumgedrag

• Conflictgedrag / Seksueel gedrag

• Onderdeel van een ‘gedragsketen‘ 

• Afwijkend / pathologisch gedrag 

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer - www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Gedrag:

27
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1809-1882

Reis met de Beagle

Charles Darwin
Evolutie - Gedrag

• Aanpassingen om te 
overleven in de 
veranderende leefomgeving: 
‘Survival of the fittest’

• Lichamelijke kenmerken / 
Anatomie

• Fysiologie

• Gedrag

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer -
www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Evolutie
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• Wat klopt niet aan deze 
tekening?

• Wat is het verschil tussen  
‘Survival of the fittest’ en

“Het recht van de sterkste”?

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer -
www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Evolutie

• Op gang gekomen vanaf 1950 door Karl von Frish, 
Konrad Lorenz en Niko Tinbergen

• Onderdeel van de biologie waarbij het bestuderen 
van gedrag bij dieren in de natuur centraal staat

• Opmerkelijk dat de link naar het gedrag van de 
mens nog altijd nauwelijks serieus wordt genomen.

• Er is wel een link op andere terreinen van de 
biologie/geneeskunde/wetenschap!

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer - www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Ethologie - Gedragsbiologie
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INPRENTING

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer - www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Konrad Lorentz 1903-1989

Inprenting is de term voor het leerproces 
waarbij vroege sociale interacties een grote 
rol spelen bij de verdere ontwikkeling van 

het gedrag. 

Inprenting speelt zich af binnen een strikte 
periode bij het jonge dier/kind (pinguïn) en 

essentieel om te overleven.

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer - www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Inprenting
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Hier wordt geregeld, vanaf welke 
leeftijd bepaalde dieren bij de 
moeder mogen weggehaald:

• Hond  =  7 weken
• Kat  =  7 weken
• Konijn  =  4 weken

• Chimpansee  =  4 jaar
• Papegaai vanaf 1 juli 2014, 
minimaal zelfstandig eten!!

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer -
www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Wet Dieren, op basis van ethologie

Recht om door de ouders te worden 
grootgebracht.

X

X
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JONGE AAPJES, JONGE 
HONDJES ENZ.???

Inprenting – socialisatie??

Bizar

Anno 2021

Anno 2021

ETHOLOGIE

Nobelprijs in 1973

Nico Tinbergen 1907 -1988

Karl von Frish 1886-1982
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• 1) Functie? – Overleving - succes

• 2) Oorzaak? - Welke prikkels zijn bepalend
Erfelijk bepaald of  Aangeleerd

• 3) Ontwikkeling? - Op basis van leeftijd en 
ervaring

• 4) Ontstaan? - Hoe is het gedrag binnen de 
evolutie ontstaan

(Niko Tinbergen)

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer - www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Verklaringen voor gedrag

• Normaal gedrag ( AvV)

• Gewenst gedrag( AvV)

• Ongewenst gedrag( AvV)

• Afgedwongen gedrag( AvV)

• Overspronggedrag (N.Tinbergen)

• Hoe herkennen we gedrag? 
• Wat zijn de definities? 
• Wat zijn de onderlinge relaties?
• Wat is het verschil tussen normaal gedrag en gewenst 

gedrag? 

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer - www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Gedrag –definities

Adviespraktijk voor Vogels ( AvV)
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??

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer - www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Wat is normaal gedrag?

• Eten,  drinken,  poetsen, krabben, spelen, 
op/in de kooi zitten, op de hand zitten, fluiten 
enz.

• ``Sloopgedrag`` 

• Lekker spelen in de box enz. 

• Geïnteresseerd zijn / leergierig zijn.

• Niet bedoeld om te manipuleren, een 
reactie te krijgen en/of een probleem te 
bezorgen!

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer - www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Normaal gedrag

41
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• Normaal gedrag niet belonen!!
• Belonen of reageren op normaal gedrag creëert ongewenst 

gedrag!

→ Papegaai zit zich te poetsen, uit te schudden of  zit te eten

→ Kind zit te spelen in de box…………

→ Kind zit lekker te tekenen …..

→ Blindengeleidehond ligt naast de stoel in  restaurant…………

→ Jonge ara sloopt een plint…….

→ Jonge hond bijt op een schoen…..

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer - www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Normaal gedrag

•BELONEN!?

• Wat is gewenst gedrag?

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer - www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Gewenst gedrag

43
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• Aardig zijn  

• Grappig – leuk zijn 

• Mooie blauwe/bruine ogen….

• Lief zijn

• Als er geen ongewenst gedrag speelt

• Normaal gedrag

• Iets doen omdat het moet ( afgedwongen 
gedrag)

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer - www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Gewenst gedrag is niet:

• Gecreëerd en gemanipuleerd door de eigenaar – ouder 
waarbij de papegaai / het kind niet ervaart dat de verzorger 
het wil.

• Gedrag dat de eigenaar herhaald wil zien. 

• Niet het gevolg van een commando of een vraag/verzoek.

• Geen gedrag omdat de eigenaar – ouder het wil.

• Geen gedrag om een beloning/extraatje te krijgen.

Het geheim van de juffrouw van de peuterspeelzaal 

met 25 kinderen van 4-5 jaar oud.

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer - www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Gewenst gedrag

= Stap 1 van het 5-stappen gedragsprotocol.
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• Belonen van gewenst gedrag en de intelligentie 
toont respect voor de papegaai, het kind, de 
hond, de dolfijn.

• Het belonen van gewenst gedrag creëert 
wederzijds respect, zelfvertrouwen en voorkomt 
ongewenst gedrag. 

• Het belonen van gewenst gedrag resulteert in 
normaal gedrag. Blindengeleidehond in 
restaurant, kind bij de goede juffrouw.  

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer - www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Gewenst gedrag

• Het gevolg van een commando of enige (sociale)druk.

• Gemotiveerd door een beloning, eten of geld  = trainen van 
gedrag ( salaris).

• Uit angst voor afstraffingen.

• Kijk eens ….  Is een commando!

• Het tegenovergestelde van normaal gedrag, het 
tegenovergestelde van gewenst gedrag.

Wat kinderen vaak thuis en op school ervaren, werknemers in een bedrijf.  

Sergeant in het leger. Veteranen met ernstige psychologische problemen.…

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer - www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Afgedwongen gedrag
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• Deel van onze cultuur, maatschappij, traditie, religie.

• Deel van de opvoeding van kinderen thuis en 
methodieken op school.

• Gedwongen om respect te hebben voor…..(bizar)

• Niet geleerd hoe respect  te tonen om vervolgens te
ervaren zelf met respect te worden behandeld.

• Het belonen van afgedwongen gedrag is geen
uiting van respect.

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer - www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Afgedwongen gedrag

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer - www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Ongewenst gedrag

?

?
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• Gedrag dat is bedoeld om te manipuleren en om een 
probleem te creëren en - of een reactie te krijgen.

Voorbeelden:
Schreeuwen, praten, bijten/”agressie”, verenplukken, 

poetsen, zelfmutilatie, vasten , onzekerheid, 
jaloersheid, eenkennigheid enz. 

Grappig/leuk gedrag is vrijwel altijd ongewenst gedrag         
( of overspronggedrag)

• Beschouw elke reactie zoals angst, boosheid, frustratie, 
bezorgdheid en lachen als een beloning voor ongewenst 
gedrag.

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer - www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Wat is ongewenst gedrag?

• In 1940 beschreven door twee Nederlandse 
ethologen : Niko Tinbergen en Adriaan Kortlands

• Niko Tinbergen beschreef het pikken naar gras , het 
‘wegkijken’ en het poetsgedrag van kokmeeuwen 
in een conflictsituatie in een broedkolonie.               
Het territoriale gedrag  zou anders kunnen 
resulteren in vechten of vluchten

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer  www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Overspronggedrag!!

51

52



20-9-2021

27

Vechten , Vluchten

of 

Overspronggedrag !

De uitkomst van twee tegengestelde gedragingen in een 
conflict situatie.

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer - www.adviespraktijkvoorvogels.nl

NORMAAL GEDRAG

IN EEN CONFLICT SITUATIE

• Gedrag alsof er geen probleem is.

• Bij de mens is bekend dat deze zich achter het oor gaat 
krabben in een conflictsituatie

• Nagels bijten bij pubers, Zelfmutilatie bij pubermeisjes.    
Een grappige opmerking maken enz…..

• Papegaaien kunnen poetsen, nagels bijten, kop schudden, 
kop krabben, staart schudden, vleugels flapperen, omhoog 
kijken , praten, fluiten en meer……. 

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer - www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Overspronggedrag
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• Als papegaaien/kinderen/dieren zich 
geïntimideerd voelen  - een commando 
ervaren

• Als papegaaien/kinderen/dieren hormonaal 
actief zijn (pubers)

• Als papegaaien/kinderen/dieren 
‘territoriaal’ zijn in/op de kooi

• In de spreekkamer, vreemde omgeving
(thuiswedstrijd <-> uitwedstrijd -> rituelen)

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer - www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Wanneer kunnen we 
overspronggedrag 

verwachten?
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• Beschouw overspronggedrag als normaal gedrag in een 
conflict situatie.

• Beloon overspronggedrag dus niet!!

• Vertoon zelf overspronggedrag. Laat zien zelf geen 
probleem te hebben (alsof de vogel er niet is!)

• Hiermee creëren we gewenst gedrag en hebben we een 
reden om dat gedrag positief te belonen. 

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer - www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Hoe gaan we om met overspronggedrag?

=  Stap 1 van het 5-stappen gedragsprotocol.
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Respect?

• Wat moeten we ons voorstellen bij respect voor 
dieren?

• Anno 2020 wordt de mens nog altijd niet algemeen 
beschouwd als onderdeel van het dierenrijk. 

• Wel universele rechten van de mens en van het 
kind. Geen universele rechten van het dier.

• Dieren zijn juridisch dingen/objecten.

• Er wordt door biologen, dieren-/natuurliefhebbers 
voortdurend gesproken over beesten! 

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer - www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Respect
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• Wie heeft geleerd dat leerlingen respect 
moeten hebben voor de docent of voor 
ouderen?

• Wie heeft geleerd dat kinderen respect 
moeten hebben voor opa/oma?

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer - www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Respect

• Kan niet worden afgedwongen.

• Heeft niets met liefde te maken.

• Papegaaien – honden - kinderen hebben geen belang bij 
‘liefde’

• Liefde is misplaatst en veroorzaakt ‘relatieproblemen’

• Relaties op basis van respect houden stand

Respect

Liefdesrelaties houden geen stand zonder 
wederzijds respect. 

Dieren hebben geen belang bij dierenliefde.
Dieren hebben er belang bij om met respect te 

worden behandeld.
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• Een niet intimiderende houding

• Laten merken geen probleem te hebben, in de 
aanwezigheid van de vogel-hond-chimpansee-kind.

• Creëren en belonen van gewenst gedrag

• Onderkennen en belonen van de intelligentie 

• Aangeven dat iets mag en niet dat iets moet.

Respect

Het geheim van de juffrouw van de peuterspeelzaal?!         

Wat maakt de kinderarts in het ziekenhuis zo speciaal?

Kenmerken van een positief rol model

Kijk in het gezicht van een roofdier!
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Intimidatie of 
sociaal gedrag

Agressie creëert agressie

Tante Truus -> baby in de box .

Sociaal gedrag

• → intimiderend of NIET 

→ nerveus/onzeker/wantrouwen of  NIET

→ ervaart de papegaai/het kind/de hond  

respect of NIET

Zijn we een rolmodel of niet?

• Welke reactie kunnen we verwachten?

Respect: De eerste indruk is bepalend
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• Overeenkomsten tussen de chimpansee en 
de mens. DNA is vrijwel identiek 

• De mens als onderdeel van het dierenrijk

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer - www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Jane Goodall 1934  ---

• Maken van instrumenten
• Taal
• Samenwerken
• Emoties / gevoelens/empathie
• Altruïsme
• Rituelen
• Cultuurverschillen

→De mens moest, dankzij het werk van Jane Goodall, 
anders worden gedefinieerd.

→Humans and non human animals
Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer - www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Jane Goodall
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• Zonder respect te 
tonen kan niet 
worden verwacht dat 
een ander respect 
gaat tonen.

• Dierverzorgers in 
dierentuinen zijn over 
de hele wereld bang 
voor chimpansees. 

Ze worden beschouwd 
als gevaarlijk 

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer - www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Respect

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer - www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Heeft het dier belang bij 
(dieren)liefde ?

➢Wat moeten we ons voorstellen bij het begrip 
(dieren)liefde. 

➢ Functie-achtergronden van “liefde” vanuit de 
biologie en ethologie?? 
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Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer - www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Het geheim van de juffrouw 
van de peuterspeelzaal   ☺

Het verschil tussen het schoothondje en de blindengeleidehond?!

• De juffrouw van de peuterspeelzaal en opa/oma??!!

• De goede docent en de “foute” docent??!!

• Het schoothondje en de blindengeleidehond??!!

Wat is het verschil tussen:

Respect versus liefde

Liefde versus respect

Respect versus geen respect
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Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer -
www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Wederzijds respect 
of liefde?

Hoe veel liefdesrelaties zijn blijvend?
Wat ging er verkeerd met de ex?

Wel liefde? 
Geen wederzijds respect?

• Dieren/papegaaien/kinderen leren door te 
observeren van de ouders, van soortgenoten, andere 
dieren en van de mens!!!

• Dieren/papegaaien /kinderen hebben ‘rol modellen’ 
nodig

• Afgedwongen leren → Gedragsproblemen

• Onderschatten van de intelligentie  →
Gedragsproblemen

Een autodidact wordt deskundig zonder docent
Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer - www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Respect voor de Intelligentie
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• Onderzoek van de afgelopen 40 jaar

• Intelligentie,  Cognitieve eigenschappen

• Intelligentie van kinderen van 6-7 jaar !!

• Rival/Model methode = Voorbeeld functie

• Kleuren, vormen, materialen, tellen, 
begrip 0,   Cognitieve eigenschappen

• Taalontwikkeling van kinderen van 2-3 
jaar 

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer - www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Dr.Irene Pepperberg ( 1949---) en Alex

• Apen, dolfijnen, varkens, kraaien, papegaaien, 
honden (?) enz.

• Onderzoek van Dr. Irene Pepperburg is uniek.

• Kijkend naar de (neuro) anatomie van de 
hersenen zijn de functionele overeenkomsten 
groter dan de verschillen….???

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer - www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Intelligentie bij dieren wordt geleidelijk aan 
steeds meer serieus genomen
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• Papegaaien/kinderen begrijpen direct wat minimaal een uur 
kost om het aan de eigenaar/ouders uit te leggen.

• Papegaaien worden net als hoogbegaafde kinderen en net als 
kinderen met autisme niet serieus genomen worden

• Papegaaien als schoothondjes die niet naar een puppycursus 
zijn geweest

• Papegaaien als kleinkinderen bij oma/opa:  woef woef, toet 
toet,    kwak kwak.

• Lichaamstaal – respect - cognitieve eigenschappen
Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer - www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Intelligentie

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer - www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Oorzaken van demotivatie en 
gedragsproblemen:

➢ Onderschatten van de intelligentie en de cognitie

➢ Onderschatten van het leren door te observeren

➢ Afgedwongen leren – gedrag

➢ Belonen van normaal gedrag

➢ Afstraffen – belonen van ongewenst gedrag
➢ Liefde ervaren i.p.v. respect 

77

78



20-9-2021

40

Hoe benaderen en hanteren we 
papegaaien/dieren/kinderen?

• Professioneel omgaan met papegaaien-
kinderen / dieren om:

• stress te verminderen en te voorkomen

• (meer) trauma te veroorzaken

• agressie/bijtgedrag te voorkomen

Zoals de kinderarts met zieke kinderen.

De juffrouw van de peuterspeelzaal

met 20  kinderen.
Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan 

Hooimeijer -
www.adviespraktijkvoorvogels.nl

5-stappen gedragsprotocol       
In de dagelijkse omgang met papegaaien/dieren/kinderen

> Wederzijds respect  en wederzijds vertrouwen

te creëren.
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• Laat zien geen probleem te hebben, speel
met de handdoek of een speeltje, heb plezier 
alsof de vogel/het dier er niet is.

• Draai de rug naar de vogel/het dier toe en ga zijdelings
staan/zitten .

• Hierdoor wordt de papegaai/het dier  als prooidier/roofdier
gerespecteerd en niet geïntimideerd.

• Maak dat de papegaai/het dier observeert.  Kijk niet naar de
vogel/het dier, reageer niet op het gedrag.

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer -
www.adviespraktijkvoorvogels.nl

5-stappen gedragsprotocol

Stap 1:

• Beloon het gecreëerde/gewenste de papegaai  ( = kijken, luisteren, 
leren, ervaren dat…)

door te zeggen dat de vogel de mooiste vogels is, op een niet-

intimiderende manier waarbij een beetje wordt

‘weggekeken’.

• Kijk niet/nooit rechtstreeks, face to face naar de papegaai/het dier

maar altijd schuin/opzij.  

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer -
www.adviespraktijkvoorvogels.nl

5-stappen gedragsprotocol

Stap 2:
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• Beloon de intelligentie door de lichaamsdelen te beschrijven

inclusief links en rechts. Benoem kleuren en materialen van

speelgoed, objecten in de ruimte. Praat tegen jezelf en niet     
tegen de papegaai/het dier. Het is leren door te observeren en 
te luisteren.

• Op een niet intimiderende manier ( lichaamstaal).

• Hiermee wordt op dezelfde manier de intelligentie en het

leervermogen beloond zoals kinderen het ervaren bij de

goede juffrouw.
Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer -
www.adviespraktijkvoorvogels.nl

5-stappen gedragsprotocol

Stap 3:

• Geef aan dat de papegaai een speeltje mag pakken/voelen.

• Geef aan dat de papegaai in een doekje mag bijten. Geef aan

dat de papegaai op de hand mag stappen en beloon voor dat

gedrag.

• Bij de goede juffrouw ervaren de kinderen dat ze mogen  

helpen met opruimen. ( dus geen commando)

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer -
www.adviespraktijkvoorvogels.nl

5-stappen gedragsprotocol

Stap 4 :
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• Na de eerste 4 stappen is een situatie van gecreëerd

van   

waarbij de papegaai iets accepteert

wat minder leuk is en waar de vogel niet zelf voor

gekozen heeft. Begin opnieuw bij stap 1 -> 2 -> 3 -> 4

waarbij de papegaai weer 3 x wordt beloond.

• In het handdoekje, bloed afnemen, injecties,

kortwieken,  nagels vijlen, snavel bijwerken, alleen 

achterblijven, op een andere plek zitten enz. zijn 

voorbeelden van stap 5.
Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer - www.adviespraktijkvoorvogels.nl

5-stappen gedragsprotocol

Stap 5:

wederzijds respect  <-> wederzijds vertrouwen

Rood licht!

Voorkom – verminder stress!
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• Een protocol waardoor vertrouwen wordt gecreëerd.

• Een protocol waarbij binnen 2 minuten wederzijds respect  
wordt gecreëerd.

• Het is indrukwekkend om te zien hoe snel 
dieren/papegaaien/kinderen het begrijpen, angst 
overwinnen en zelfvertrouwen ontwikkelen.

• Papegaaien kennen geen rancune.

We verwachten ook dat kinderen geen rancune hebben tegen 
de kinderarts in het ziekenhuis.

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer - www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Altijd in de goede volgorde

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer - www.adviespraktijkvoorvogels.nl
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Welzijn meer dan vrij zijn van :
• 1) dorst, honger en onjuiste voeding; 

• 2) fysiek en fysiologisch ongerief; 

• 3) pijn, verwondingen en ziektes; 

• 4) angst en chronische stress;

Essentieel voor welzijn:
• 5) de vrijheid om normaal gedrag te vertonen met 

voldoende ruimte, goede voorzieningen, gezelschap 

en sociale interacties.
De 5 vrijheden:  commissie Brambell (1965) 

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer - www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Welzijn.

• Bepaald door de mogelijkheid om 

soorteigen gedrag te ontplooien.

• Bepaald door de mogelijkheid om keuzes 
te maken en de (leef)omgeving aan te 
passen of te beïnvloeden. 

• Zonder deze mogelijkheid ontwikkelingen zich 
gedragsproblemen. → dit maakt gevangenschap  

(voor mens/dier) tot een straf waarbij het welzijn ernstig 
in het geding is en gedragsproblemen voorspelbaar.            

Dit maakt dat vrijheid essentieel is 

voor het welzijn.

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer -
www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Welzijn? Onderzoek dierwelzijn - bio-industrie
Welzijn, onderzoek dierenwelzijn in de “bio-industrie”
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• Het recht om soorteigen gedrag te 
vertonen.

• Het recht om keuzes te kunnen maken 
en de omgeving aan te passen.

• Vrije partnerkeuze? Sociale interacties.

• Privacy!

• Recht op verrijking!! 
• Leven in gevangenschap is voor mens/dier/papegaai een

grote inbreuk op het welzijn. Ook kennel-/kettinghond….

Rechten die het welzijn “garanderen”:

Papegaaien leven als niet 
gedomesticeerd dier in 

gevangenschap.

• Schone en veilige huisvesting

• Volwaardige voeding

• Schoon water

• Frisse lucht – ZONLICHT !!

• Lichaamsbeweging

• Uiten van soorteigen gedrag

• Sociale interacties!!

• Verrijkingen!

• Privacy!

Rechten die het welzijn “garanderen”:
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Een soortgenoot als gezelschap is vragen 

om problemen en moeten we zeker niet per 

definitie beschouwen als “natuurlijk”

Ondeskundigheid

Partnerbinding is reden voor gedrag- en 

welzijnsproblemen, tenzij…….
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Stimuleer/beloon de intelligentie zoals 

bij een kind van 4-6 jaar

Speelgoed moet voldoen aan de (veiligheids)eisen die gelden 

voor een kind van 5 jaar)
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Verrijkingen

Sociale interacties!

Foraging toys

• Activeren van de 

vogel / bezigheid

• Stimuleren van 

intelligentie

• Slopen

• Knutselen

Verrijking

Verrijkingen in dierentuinen bij chimpansees, gorilla’s, olifanten…….
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• Het recht dat wordt ingespeeld op de intelligentie

Rechten die het welzijn “garanderen”:
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Welzijn: tam – sociale interacties

INSPELEN OP DE INTELLIGENTIE EN HET SOCIALE GEDRAG

Welzijn: tam – sociale interacties
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Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer - www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Aangepaste huisvesting:

KAT/HOND MAG NIET IN EEN KLEIN KOOITJE, 
WAAROM EEN PAPEGAAI/ PARKIET/ KANARIE WEL??

– Gevangenschap als oorzaak van 
welzijnproblemen en dus 
gedragsproblemen:

“Kooigedrag” ( kennel - kettinghond)

– Onzekerheid

– Territoriaal gedrag

– Agressief gedrag

– Hormonaal gedrag

Huisvesting:
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• Voor de gezondheid, het welzijn van de vogel 
en de eigenaar.

• Papegaaien hebben zonlicht, frisse lucht en 
lichaamsbeweging nodig!      (criminelen 
hebben het recht om  dagelijks te worden 
gelucht!!)

• Ultieme verrijking!

• Niet anders dan voor een kind/hond.

• Gebruik 5-stappen gedragsprotocol

Papegaaienwandelingen, picknicks vanaf 2000

• Meer zelfvertrouwen, minder 

onzeker, minder defensief

• Maakt het mogelijk om te wandelen, 

te fietsen en los in de tuin enz.

• Voorkomt ongewenst gedrag en 

risico’s.

• Voorkomt de ”noodzaak” dat de 

vogel wordt gedumpt in 

opvangcentrum.
Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer - www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Kortwieken als onderdeel van een 

gedragsconsultatie -> Verrijking
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HERKENNEN, VOORKOMEN EN OPLOSSEN VAN 
GEDRAGSPROBLEMEN

Kenniscentrum DierenLot 18 september 2021 

Jan Hooimeijer DVM CPBC

Vogeldierenarts (em, ret.), Gecertificeerd 
Papegaaiengedragstherapeut (IAABC)

Adviespraktijk voor Vogels, Meppel

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer - www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer - www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Family counseling
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• Wat zijn de problemen in de 
familie?

• Hoe wordt er omgegaan met de 
kinderen of de hond?

• Hoe wordt omgegaan met 
conflictsituaties?

• Wat zijn de verwachtingen?

• Hoe vaak wordt gewenst gedrag of 
de intelligentie beloond?

• Bespreken: Definities van normaal-
, gewenst-, afgedwongen, 
ongewenst en overspronggedrag!!

• Bespreken: het 5-stappen 
gedragsprotocol

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer -
www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Family counseling

Is er wederzijds 
respect/vertrouwen??

Hoe lossen we een 
gedragsprobleem op?
Voorkomen is beter dan genezen!
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Ongewenst gedrag komt dus niet 
uit de lucht vallen

Let op:
• Gezondheidsproblemen/pijn
• Omstandigheden ( in - op de kooi)
• Reden ( intimiderende houding –

commando’s, wantrouwen,
onzekerheid)

• Consequenties – reacties -
beloningen

Hond bijt kinderen of : 
‘’De eigenaar heeft er voor gezorgd dat zijn hond
kinderen bijt?’’

Kind lust geen spinazie of:                                     ’’ 
“De ouders hebben er voor gezorgd dat het kind 
geen spinazie wil eten!?’’

Papegaai schreeuwt/bijt/plukt of: 
“ De eigenaar heeft er voor gezorgd dat de 
papegaai schreeuwt/bijt/plukt!?”   Enz. ….

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer -
www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Stel een diagnose!
Anamnese /Onderzoek  > behandeling, adviezen
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Door:

• onze intimiderende benadering - lichaamstaal als roofdier            
te begrijpen

• de lichaamstaal te begrijpen van een prooidier /roofdier/kind.

• de intelligentie te respecteren en te belonen.

• een veilige en verrijkte omgeving met sociale interacties te 
bieden.

• onzeker (territoriaal) gedrag in/op de kooi en op een hoge 

positie te beschouwen als normaal gedrag. ( ketting/kennelhond)

Voorkomen en oplossen van  ongewenst gedrag?

• Begrijpen wat de reden is van ongewenst gedrag.     (onzekerheid, 
intimidatie, beloningen, frustraties, boosheid, angst enz.)

• Door geen normaal gedrag te belonen!!

• Door geen ongewenst gedrag te belonen!!

• Door geen gedrag af te dwingen!

• Door gewenst gedrag te belonen met enthousiasme, een 
compliment en/of de mededeling ; ”nu mag je……..”

• Door respect te tonen!

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer - www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Voorkomen en oplossen van  ongewenst gedrag?
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- Huilen als normaal gedrag bij een baby wordt

ongewenst gedrag bij bezorgde ouders.

- De speen valt op de grond en deze wordt meteen

opgeraapt (met commentaar)

- Kind in de supermarkt pakt een potje jam , zakje snoep.

Elke (indirecte - onbewuste) reactie op gedrag kan worden 
beschouwd als een beloning voor dat gedrag!!

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer - www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Ongewenst gedrag als normaal gedrag 
begonnen

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer -
www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Kan dus als baby beginnen
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• Beoordeel de gezondheidstoestand!!!

• Voedingsfouten→gezondheidsproblemen → onzekerheid!

• -> Pijn    

Bij gedragsproblemen

Voedingsfouten

Proces verbaal!?
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Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer - www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Klimboom!

GEEN 

Privacy! 

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer -
www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Privacy 
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Privacy 

Privacy 
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Privacy –lichaamsbeweging- zonlicht

X  ? X

• als normaal gedrag begonnen:

** luidruchtig zijn en een reactie krijgen -→ ongewenst 
schreeuwen

** Onzeker gedrag als normaal gedrag belonen → ongewenst
angst gedrag.

** gecreëerd door intimiderend houding 
(bekeken worden , geen privacy)              (Tante Greet)

Elke (indirecte - onbewuste) reactie op (normaal-
ongewenst) gedrag kan worden beschouwd als 
een beloning voor dat gedrag!!

Gedragsproblemen als aangeleerd gedrag
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• Laat nooit merken een probleem te hebben met 
ongewenst gedrag!!

• Boosheid, angst, spijt, medelijden en negeren 
creëren geen gewenst gedrag.  

• Ongewenst gedrag verdwijnt als er wederzijds 
vertrouwen en wederzijds respect is!!

Begin met stap 1 van het protocol = 
overspronggedrag → beloon gewenst gedrag

• Het werkt ook bij orka’s /”killer whales!!”

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer - www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Inspelen op ongewenst gedrag? 

• Oversprong gedrag beschreven door  Prof. Tinbergen.             
(= stap 1 van het 5 stappen gedragsprotocol)

• Oversprong gedrag creëert gewenst gedrag dat meteen 
beloond kan/moet worden.

• Negeren werkt niet→ creëert geen gewenst gedrag

• Confrontatie met grizzly beer, olifant enz.

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer - www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Inspelen op ongewenst gedrag? 
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• Als we een stukje appel geven !

• Als we een praatje maken !

• Als we eten geven !

• Als we even douchen !

• Als we een wandeling maken!

• Enz!……………

• Zorg dat het wordt ervaren als een beloning voor gewenst 
gedrag en een beloning voor de intelligentie!!!

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer - www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Hoe vaak is gewenst gedrag beloond?
Gebruik elke gelegenheid…….
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Het grote verschil met 
afdwingen = trainen van gedrag

Wat maakt trainers zoals 
Cesar Milan zo populair?

• Papegaaien/kinderen/dieren laten zien of we het goed doen

als eigenaar/verzorger/docent of als vogeldierenarts.

• Vogels – papegaaien hebben mij geleerd om het beter te

doen als vogeldierenarts.

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer - www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Dieren/papegaaien en 
kinderen vertellen de 

waarheid
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• Het gaat om het tonen van respect voor papegaaien -
kinderen –dieren als sociale, intelligente  
prooi/roofdieren - soortgenoten.

• Het gaat om de vraag: zijn we intimiderend of niet? 

• Het gaat om het creëren en belonen van gewenst 
gedrag.

• Het gaat om het belonen van de intelligentie.

• De uitkomst is:                                                       
Wederzijds respect  <-> wederzijds vertrouwen

( kind bij de goede juffrouw, de blindengeleidehond)

Conclusies

Adviespraktijk voor Vogels - Drs. Jan Hooimeijer -
www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Dierenliefde is misplaatst,   
we zijn geen partners – zo zijn we niet getrouwd.

Liefdesrelaties houden geen 
stand zonder wederzijds 

respect. 
Dieren hebben geen belang 

bij dierenliefde.
Dieren hebben er belang bij 
om met respect te worden 

behandeld.

Wat ging er verkeerd met 
de ex?

Wel liefde? 
Geen wederzijds respect?
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Voor vragen:
info@vogeladvies.nl

www.adviespraktijkvoorvogels.nl

Bedankt voor uw aandacht

Op 8 februari bijscholings-dag 

Kenniscentrum DierenLot!!  

‘

DVD & boekje 

“Houden van …………….”
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