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Het geheim van de leidster van de peuterspeelzaal
Begrijpen, voorkomen en oplossen van gedragsproblemen in 2 minuten

Luca staat bekend als een bijtgrage kaketoe die bij niemand op de hand stapt. Binnen 
twee minuten stapt hij op mijn hand en heeft geen enkele neiging om te bijten. 
De eigenaar van papegaai Luca is verbijsterd.
Het ongewenste gedrag van de vogel laat zien dat dierenliefde niet betekent dat er een 
relatie is op basis van wederzijds respect en wederzijds vertrouwen.

Ongewenst gedrag heeft te maken met het ontbreken van wederzijds respect en wederzijds 
vertrouwen. En hierin zijn de overeenkomsten tussen je huisdier en je kind groter dan je zou 
denken.

Om een positieve relatie te creëren heb je geen medicijnen, psychiater of academische 
graad nodig. Het gaat om het begrijpen van het geheim van de goede leidster van de 
peuterspeelzaal en het begrijpen wat het kind/dier binnen 2 minuten ervaart. 

In dit praktische boek krijg je handvatten dankzij het Dutch gedragsprotocol voor wederzijds 
respect en wederzijds vertrouwen. Als je het eenmaal snapt, kun je binnen 2 minuten 
resultaat boeken. Zowel met je huisdier, met je kind en binnen elke relatie.

Een ongemakkelijke waarheid? Nee, eerder een mijlpaal in de evolutie van het opvoeden van 
kinderen en dieren.
Prof. K.W. Jaffe, hoogleraar Universiteit van Venezuela, deskundige op het terrein van de 
evolutie van gedrag

Drs. Jan Hooimeijer (1953) is vogeldierenarts en papegaaien
gedragstherapeut. Al tientallen jaren wordt hij wereldwijd voor 
congressen en universiteiten uitgenodigd om te spreken over de 
problematiek van gedragsproblemen. Het Dutch gedragsprotocol 
krijgt dan ook wereldwijd navolging. Dankzij ethologie, en door 
dieren en kinderen te observeren leerde hij wat de belangrijkste 
oorzaken zijn van gedragsproblemen.
Dorus (1955?), geelvoorhoofdamazone papegaai



“Uitgangspunt is dat de mens (het kind, ouders, docenten, eigenaren
en verzorgers) onderdeel uitmaken van het dierenrijk.

Als dit uitgangspunt niet serieus wordt genomen is de mens en de
samenleving als geheel, daar de dupe van.”

Krijg antwoord op vragen als:Begrijpen, voorkomen en oplossen
van gedragsproblemen in 2 minuten

HET GEHEIM van de leidster van de peuterspeelzaal?

EEN ONGEMAKKELIJKE WAARHEID vanwege ongemakkelijke vragen?!

HELP. Waarom heeft (of is) mijn kind/hond/papegaai een probleem?

HOE MINDER AANDACHT, HOE BETER

WAT MAAKT DAT WAT THUIS FOUT GAAT, 
wel goed gaat bij de leidster van de peuterspeelzaal?

HET VERSCHIL tussen “de goede” en “de foute” docent?

WAT KLOPT ER NIET AAN; ”vreemde ogen dwingen…”?

ERVAART het kind/dier ons als intimiderend of niet?

ERVAART het kind/dier ons als een rolmodel of niet?

HET VERSCHIL tussen het schoothondje en de blindengeleidehond.

HET VERSCHIL tussen liefde en respect.

POSITIEVE AANDACHT EN GOEDE BEDOELINGEN
werken al gauw averechts.

ERVAART het kind/dier met respect te worden benaderd en behandeld? Of niet?

BELONEN WE DE INTELLIGENTIE van het kind/het dier? Of niet?

NEMEN WE DE COGINITE van kinderen/dieren SERIEUS en hoe spelen we daar op in?

HET VERSCHIL tussen normaal gedrag en gewenst gedrag.

HET VERSCHIL tussen gewenst gedrag en afgedwongen gedrag.

GEBRUIKEN WE OVERSPRONGGEDRAG
om con� icten op een natuurlijke manier te voorkomen en op te lossen, of niet?

HOE KAN HET DAT ETHOLOGIE NIET ALS LEIDRAAD
wordt gebruikt voor het begrijpen, voorkomen en oplossen van gedragsproblemen?

HET DUTCH 5-STAPPEN PROTOCOL
als recept voor het creëren van wederzijds respect en wederzijds vertrouwen.

Voor meer informatie, zie:
www.adviespraktijkvoorvogels.nl
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