
Universitair 
Dierenziekenhuis

Gedragsproblemen  
met uw hond, kat  
of  papegaai

CONSULTDAGEN HOND EN K AT 
dinsdag van 8:15 - 14:15 uur

 E: gedraghondkat@uu.nl

(Voor katten kunt u ook een kattenconsult aanvragen)

CONSULTDAGEN PA PEG A A I 
vrijdag tussen 9:00 - 16:30 uur  

(in overleg ook op andere dagen en tijden mogelijk)

Telefonisch spreekuur: 
elke werkdag tussen 13:30 - 14:30 uur  

T: 030-2531799  
E: gedragpapegaai@uu.nl 

A F SPR A A K M A K EN?
U kunt een afspraak maken voor een  

gedragsconsult via de patiëntenadministratie van  
de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren.  

 
Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag  

tussen 8:00 en 16:45 uur | T: 030-253 9411

Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren  
Yalelaan 108 | 3584 CM Utrecht    

www.uu.nl/diergeneeskunde/gedragskliniek



In de Gedragskliniek voor Dieren 
werken dierenartsen, gedragsbiologen 
en een psycholoog van de faculteit 
Diergeneeskunde nauw samen. Door 
deze unieke samenwerking kunnen we 
alle aspecten van het gedragsprobleem 
van een huisdier en de relatie tussen 
mens en dier belichten.   

Met uitzondering van honden, kan 
een consult op de Gedragskliniek met 
of zonder dier plaatsvinden om op die 

Uw hond, kat of papegaai heeft mogelijk gedragsproblemen. 
Dat is erg vervelend, maar gelukkig is er meestal wel iets aan 
te doen. Bij de Gedragskliniek voor Dieren staan we voor u 
klaar om u en uw huisdier te helpen.

HOND K AT PA PEG A A I

Agressie Agressie Verenplukken

Angst Angst Zelfverminking

Dwangmatig gedrag Vachtlikken Seksueel gedrag

Hyperactiviteit/ADHD Plassen in huis Agressie

Dementie Dementie Schreeuwen
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Voor katten met ernstige gedragsproblemen 
hebben wij bijvoorbeeld een speciaal 
consult waarvoor u een vragenlijst 
invult en videomateriaal maakt van 
het probleemgedrag van uw kat en uw 
leefomgeving, waarna u zonder uw kat bij 
ons langs komt. 

WAT GEBEURT ER T I JDENS EEN 
GEDR AGSCONSULT ?
Het consult is erop gericht om een 
diagnose te stellen bij een hond, kat, 
papegaai (of ander huisdier) met een 
gedragsprobleem. De diagnose wordt 
gebaseerd op achterliggende oorzaken van 
het probleemgedrag. 

We proberen de (primaire) oorzaken van  
het probleemgedrag van uw dier te 
achterhalen door middel van een uitgebreid 
vraaggesprek met aandacht voor de 
gezondheids-  en de welzijnsstatus van het 
dier en algemeen lichamelijk onderzoek. 
Ook bekijken we samen met u beschikbare 
video-opnamen (of foto’s) van uw dier in de 
thuissituatie. In de spreekkamer observeren 
we het gedrag van uw huisdier en kijken we 
naar de algemene gedragsreacties 
 (eventueel ook in een andere context, 
bijvoorbeeld gedrag buiten aan de lijn) en  
de trainbaarheid van het dier.  
Na deze stappen komen we tot een  
behandelplan dat specifiek op u en uw dier 

is afgestemd. Indien gewenst geven we 
een korte demonstratie van een specifieke 
trainingstechniek of methode die we voor 
het dier aanbevelen. 

Een gedragsconsult duurt ongeveer 
anderhalf uur. Binnen enkele dagen 
schrijven wij het behandelplan voor u uit 
en krijgt u die via de email toegestuurd, 
zodat u alles nog eens rustig na kunt 
lezen. Wij sturen het behandelplan ook ter 
informatie aan uw eigen dierenarts.

DE UNI V ER SI TEI T SK L INIEK 
VOOR GE ZEL SCH A PSDIEREN 
GEDR AGSK LINIEK
Voor de behandeling van uw hond of  
kat is het noodzakelijk dat u een 
verwijsbrief heeft van uw dierenarts;  
voor de behandeling van uw papegaai 
 is een verwijsbrief van uw dierenarts  
niet noodzakelijk. 

Verdere informatie over de (verwijs) 
procedure vindt u op onze website:  
http://www.diergeneeskunde.nl/ bezoek/
gedragskliniek-voor-dieren/

Gedragsconsulten uitgevoerd door de 
Gedragskliniek voor Dieren worden 
vergoed door huisdierverzekeringen 
(controleer altijd de polis vooraf naar de 
gestelde voorwaarden).

manier stressvolle situaties voor het 
dier zoveel mogelijk te vermijden. Het 
team van de Gedragskliniek zal dit 
vooraf aan het consult afwegen. We 
doen dit altijd in overleg met u en uw 
dierenarts om op maat gesneden zorg te 
bieden en om het dier zo min mogelijk 
te belasten met transport en een 
verblijf in de wacht- en spreekkamer. 
Bij het maken van een afspraak kunt u 
desgewenst ook zelf aangeven dat u daar 
graag met het team overleg over wilt.


