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The progressive way 

to understand behaviour problems

The COAPE Institute (Centre of Applied Animal Ethology) has developed 
a revolutionary and highly successful way of treating behaviour problems 
in companion animals: the EMRA™-System. Instead of using quasi-
diagnoses, such as ‘dominance aggression’, that usually lead to stand-
ardised and unnecessarily complicated approaches to treatment, 
EMRA™ assesses the problem on three levels. This enables the therapist 
to develop bespoke treatment plans for all common pet behaviour prob-
lems. These plans are always enlightening and often introduce fun and 
surprising ideas on the pathway to improved behaviour and relationships.
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• Assessing life quality 
• Understanding emotions and self-rewarding behaviour
• Six case studies for assessment and therapy of behavioural problems
• Bonus chapter: Case study of the usage of the EMRA™-System 
 for cats
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co-developer and lecturer at many COAPE-classes. He advises veteri-
nary and animal protection organisations and is involved with ’The 
Puppy Plan’, a major cooperative venture between the British Kennel 
Club and the ‘Dogs Trust’, an animal welfare organisation.

Peter Neville is a founding partner of the COAPE Institute and (co-)
author of 15 books, including the international bestseller ‘Dog Behav-
iour Explained’. He works as a lecturer, advisor to various organisations 
and regularly leads safaris in Africa to study the behaviour of wild dogs 
and large cats.

Val Strong, a COAPE-Partner since 1977, obtained her Master’s degree 
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de eigenaren het gedrag permanent onder controle 
moesten houden, in de hoop dat ze nog veilig en 
gelukkig met hun dier konden leven. 

Het gevolg hiervan was dat gedragsdeskundigen 
vaak hun uiterste best deden om lichamelijke verkla-
ringen te vinden voor alle gedragsproblemen en on-
dertussen de wortels van de gedragspsychologie van 
gezelschapsdieren vergeten waren, en ook hoe ont-
zettend fl exibel katten en honden zijn en hoe goed 
aangepast aan het leven met de mens. In de zoek-
tocht naar een onderliggende ziekte waarmee het 
gedragsprobleem verklaard kon worden en voorzien 
van een etiket, werd in de meeste gevallen de kern 
van het probleem maar al te vaak over het hoofd ge-
zien. De meeste gedragsproblemen bij huisdieren zijn 
niet het gevolg van een lichamelijke afwijking van 
het dier, maar worden veroorzaakt doordat deze die-
ren het moeilijk vinden om met bepaalde aspecten 
van het dagelijks leven om te gaan – hetzij met ons, 
dan wel met soortgenoten. Hun gedrag komt dan 
niet overeen met wat de eigenaar normaal gedrag 
vindt. In het zeldzame geval dat een huisdier met 
gedragsproblemen niet lichamelijk gezond is, zal dat 
gepaard gaan met andere lichamelijke afwijkingen of 
gedragsafwijkingen die een neurologische oorzaak 
hebben, en niet met gedragsproblemen die gekop-
peld zijn aan een specifi eke context. Het blijft wel 
heel erg belangrijk om bij gedragsproblemen eerst 
eventuele medische oorzaken uit te sluiten.

Als docenten en dierenartsen van COAPE weerstaan 
we de verleiding om eerst te kijken naar die handi-
ge ‘diagnoses’ voor de gedragsproblemen van de 
dieren die we behandelen. We hebben wel degelijk 
behoefte aan gedegen kennis over hoe en waarom 
dieren doen wat ze doen, zowel op fysiologisch 
gebied als wanneer het gaat over de processen in 
de hersenen, en we houden ook rekening met de 
nieuwste publicaties over de invloed van genetische 
factoren en opgedane ervaringen op gedrag, maar 
we houden voortdurend voor ogen dat de meeste 

In de afgelopen jaren is in het Centre of Applied Pet 
Ethology (COAPE, een gedragscentrum voor huisdie-
ren) in Engeland een fundamentele verandering ont-
staan in de beoordeling en behandeling van gedrags-
problemen bij gezelschapsdieren. Deze benadering 
was in eerste instantie controversieel, maar bleek 
zeer doelmatig. De oude etiketten die wereldwijd 
gebruikt werden en een diagnose leken te beschrij-
ven, zoals ‘dominante agressie’ en ‘verlatingsangst’, 
werden hierdoor opnieuw tegen het licht gehouden. 
Deze beschrijvingen werden in de loop der jaren in 
brede kring toegepast, omdat ze vaak heel eenvou-
dig te snappen waren. Maar zoals iedereen weet is 
gedrag, of het nu normaal of abnormaal, problema-
tisch of aanvaardbaar is, zelden eenvoudig!

De ouderwetse etiketten die op gedragsproble-
men geplakt werden en de pogingen ze op basis 
hiervan te ordenen, hebben in de gedragstherapie 
geleid tot standaard-behandelplannen. Ook schre-
ven dierenartsen steeds vaker automatisch medicij-
nen voor om in de korte tijd van een consult toch 
met een oplossing te kunnen komen. Die starre en 
ondoordachte toepassing van deze methodes was 
gebaseerd op het verzamelen van ‘voldoende en 
noodzakelijke’ aanwijzingen om tot de diagnose: 
‘probleemgedrag’ te komen. Dit maakte dat ge-
dragsproblemen bij katten en honden steeds vaker 
werden gezien als klinische afwijkingen, dat wil 
zeggen dat werd aangenomen dat gezelschaps-
dieren met gedragsproblemen ziek waren. Maar 
de meeste dieren met gedragsproblemen zijn licha-
melijk gezond. Gedragsproblemen zijn geen ziekte, 
ook al vertonen ze soms dezelfde uitingen en symp-
tomen als bepaalde ziektes. Deze standaardbena-
dering leidde er vaak toe dat men dacht dat het 
dier voor de rest van zijn leven aan de medicatie 
moest om zijn emoties* in toom te houden en dat 

Inleiding

Termen die een diagnose lijken, zoals ‘dominante agressie’, kunnen 
gemakkelijk leiden tot versimpelde standaardbehandelplannen die 
geen rekening houden met de emotionele toestand van een hond.
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* Als een (vak)term de eerste keer genoemd wordt en in de 
verklarende woordenlijst van uitleg wordt voorzien, staat dit 
woord vet.
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De kern van deze nieuwe benadering is het toegeno-
men besef dat het dier een individu met emoties is, en 
het gegeven dat de gedragsdeskundige steeds beter 
de gevoelens van het dier heeft leren interpreteren. 
Voor sommigen is dit idee gevaarlijk controversieel en 
antropomorf, alsof je menselijke eigenschappen aan 
dieren toekent, en omdat er geen wetenschappelijke 
technieken zijn om de emotionele toestand van dieren 
te meten. Toch is het een logische ontwikkeling, ge-
zien de uiterst emotionele aard van alle zoogdieren. 
Dit vormt eigenlijk de ‘kunst’ van een goede, empathi-
sche gedragsdeskundige, tegenover de dierentrainers 
die hun cliënten de les lezen over wat het dier ‘heeft’, 
dure termen gebruiken om eenvoudige dingen te be-
schrijven en een standaard- behandelplan bieden.

Deze ‘kunst’ is wel gebaseerd op harde weten-
schap. De fysieke en fysiologische relatie tussen de 
structuren in de hersenen die de momenten van 
angst en woede, blijdschap en extase regelen, wor-
den in de psychiatrie bij mensen al jaren aan inten-
sief neurobiologisch onderzoek onderworpen. ‘Voor 
velen bepaalt de emotionele intelligentie, gelegen in 

het oude deel van onze hersenen, waarin impulsief 
en zeer beïnvloedbaar gedrag wordt aangestuurd, 
onze hoop op succes als diersoort. Deze wordt dus 
niet bepaald door onze cognitieve intelligentie, die in 
onze nieuwere hersendelen ligt en gemakkelijker te 
meten is, waarmee we bewust kunnen nadenken en 
reflecteren over de handelingen die we verrichten en 
die instinctieve emotionele reacties terzijde kunnen 
schuiven’ (Goleman, 1996). Anderen suggereren dat 
er een fundamentele wisselwerking is tussen deze 
twee vormen van intelligentie. De kern hiervan is dat 
we ruimte geven aan onze emoties, maar deze bijstu-
ren met ons denkvermogen. De structuur van het 
menselijk brein lijkt het echter mogelijk te maken dat 
emotioneel aangestuurde instinctieve reacties soms 
op heel natuurlijke wijze voorbijgaan aan cognitieve 
processen en gecontroleerde reacties. Als er beslis-
singen nodig zijn en actie moet worden ondernomen, 
‘weegt gevoel even zwaar, en soms zwaarder, dan 
het denken. Intelligentie heeft niets in te brengen als 
emoties de scepter zwaaien’, zoals een gerenom-
meerd neurobioloog schreef (Le Doux, 1998). ■

gezelschapsdieren met gedragsproblemen lichame-
lijk volkomen gezond zijn! Dat een klein aantal wel 
afwijkingen vertoont, betekent absoluut niet dat 
gedragsdeskundigen opgeleid moeten zijn in de dier-
geneeskunde om ze te kunnen vaststellen; dat blijft 
de expertise van de dierenarts. Uiteraard kunnen 
veel gedragsdeskundigen met de nodige ervaring 
en met behulp van dierenartsen die vertrouwd zijn 
met dieren die echt klinische afwijkingen vertonen, 
heel goed de signalen herkennen die kunnen wij-
zen op afwijkend gedrag door medische oorzaken.  
Dieren die duidelijk aangeleerd probleemgedrag ver-
tonen, moeten met geduld en deskundige begelei-
ding leren zich anders te gedragen, en dat meestal in 
zeer specifieke omstandigheden (Walker e.a. 1997). 
Ze hebben geen baat bij een misleidende, met vak-
termen doorspekte, zogenaamd wetenschappelijke 
klinische diagnose, een vastliggend recept of een 
gestandaardiseerd behandelplan voor hun gedrag. 
Daarmee leren ze niet beter omgaan met de wereld. 
Dus als je je, net als wij, wilt verzetten tegen de al 
te simplistische ouderwetse aanpak van probleemge-
drag, en als je weigert uit te gaan van het idee dat 
gezelschapsdieren met gedragsproblemen een licha-
melijke afwijking hebben, waar moet je dan wel in 
geloven? Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Wij hebben 
een nauwkeuriger en meer individuele benadering 
van probleemgedrag ontwikkeld, toegepast en ge-
toetst, die we nu naar buiten brengen. Deze benade-
ring is gebaseerd op EMRA™ – de drie principes van:
1.  Beoordeling van de emotionele toestand van 

het dier (Emotional Assessment) op het moment 
dat het gedragsprobleem zich voordoet.

2.  Beoordeling van de stemming (Mood State) van 
het dier over het algemeen, zijn basisstem-
ming.

3.  Beoordeling van de versterkende (bekrach-
tigende, belonende) factoren (Reinforcement 
Assessment), de externe en interne factoren die 
het probleemgedrag in stand houden, vaak on-
danks vele pogingen het te beëindigen.

Honden kunnen janken of blaffen als ze alleen moeten 
blijven, maar dit betekent niet per se dat ze lijden aan 
verlatingsangst.

Baknijd is voor de eigenaar misschien probleemgedrag, maar niet voor de hond!
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De kern van deze nieuwe benadering is het toegeno-
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Voor sommigen is dit idee gevaarlijk controversieel en 
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zien de uiterst emotionele aard van alle zoogdieren. 
Dit vormt eigenlijk de ‘kunst’ van een goede, empathi-
sche gedragsdeskundige, tegenover de dierentrainers 
die hun cliënten de les lezen over wat het dier ‘heeft’, 
dure termen gebruiken om eenvoudige dingen te be-
schrijven en een standaard- behandelplan bieden.

Deze ‘kunst’ is wel gebaseerd op harde weten-
schap. De fysieke en fysiologische relatie tussen de 
structuren in de hersenen die de momenten van 
angst en woede, blijdschap en extase regelen, wor-
den in de psychiatrie bij mensen al jaren aan inten-
sief neurobiologisch onderzoek onderworpen. ‘Voor 
velen bepaalt de emotionele intelligentie, gelegen in 

het oude deel van onze hersenen, waarin impulsief 
en zeer beïnvloedbaar gedrag wordt aangestuurd, 
onze hoop op succes als diersoort. Deze wordt dus 
niet bepaald door onze cognitieve intelligentie, die in 
onze nieuwere hersendelen ligt en gemakkelijker te 
meten is, waarmee we bewust kunnen nadenken en 
reflecteren over de handelingen die we verrichten en 
die instinctieve emotionele reacties terzijde kunnen 
schuiven’ (Goleman, 1996). Anderen suggereren dat 
er een fundamentele wisselwerking is tussen deze 
twee vormen van intelligentie. De kern hiervan is dat 
we ruimte geven aan onze emoties, maar deze bijstu-
ren met ons denkvermogen. De structuur van het 
menselijk brein lijkt het echter mogelijk te maken dat 
emotioneel aangestuurde instinctieve reacties soms 
op heel natuurlijke wijze voorbijgaan aan cognitieve 
processen en gecontroleerde reacties. Als er beslis-
singen nodig zijn en actie moet worden ondernomen, 
‘weegt gevoel even zwaar, en soms zwaarder, dan 
het denken. Intelligentie heeft niets in te brengen als 
emoties de scepter zwaaien’, zoals een gerenom-
meerd neurobioloog schreef (Le Doux, 1998). ■

gezelschapsdieren met gedragsproblemen lichame-
lijk volkomen gezond zijn! Dat een klein aantal wel 
afwijkingen vertoont, betekent absoluut niet dat 
gedragsdeskundigen opgeleid moeten zijn in de dier-
geneeskunde om ze te kunnen vaststellen; dat blijft 
de expertise van de dierenarts. Uiteraard kunnen 
veel gedragsdeskundigen met de nodige ervaring 
en met behulp van dierenartsen die vertrouwd zijn 
met dieren die echt klinische afwijkingen vertonen, 
heel goed de signalen herkennen die kunnen wij-
zen op afwijkend gedrag door medische oorzaken.  
Dieren die duidelijk aangeleerd probleemgedrag ver-
tonen, moeten met geduld en deskundige begelei-
ding leren zich anders te gedragen, en dat meestal in 
zeer specifieke omstandigheden (Walker e.a. 1997). 
Ze hebben geen baat bij een misleidende, met vak-
termen doorspekte, zogenaamd wetenschappelijke 
klinische diagnose, een vastliggend recept of een 
gestandaardiseerd behandelplan voor hun gedrag. 
Daarmee leren ze niet beter omgaan met de wereld. 
Dus als je je, net als wij, wilt verzetten tegen de al 
te simplistische ouderwetse aanpak van probleemge-
drag, en als je weigert uit te gaan van het idee dat 
gezelschapsdieren met gedragsproblemen een licha-
melijke afwijking hebben, waar moet je dan wel in 
geloven? Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Wij hebben 
een nauwkeuriger en meer individuele benadering 
van probleemgedrag ontwikkeld, toegepast en ge-
toetst, die we nu naar buiten brengen. Deze benade-
ring is gebaseerd op EMRA™ – de drie principes van:
1.  Beoordeling van de emotionele toestand van 

het dier (Emotional Assessment) op het moment 
dat het gedragsprobleem zich voordoet.

2.  Beoordeling van de stemming (Mood State) van 
het dier over het algemeen, zijn basisstem-
ming.

3.  Beoordeling van de versterkende (bekrach-
tigende, belonende) factoren (Reinforcement 
Assessment), de externe en interne factoren die 
het probleemgedrag in stand houden, vaak on-
danks vele pogingen het te beëindigen.

Honden kunnen janken of blaffen als ze alleen moeten 
blijven, maar dit betekent niet per se dat ze lijden aan 
verlatingsangst.

Baknijd is voor de eigenaar misschien probleemgedrag, maar niet voor de hond!
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Casus 5: 
probleem als hond 
alleen wordt gelaten 

tijdbommetje omdat hij gefokt is voor een baan die 
vereist dat hij voortdurend snel reageert en enthou-
siast is. Misschien had hij wel een uitbarsting gehad 
als hij langere tijd frustratie had gevoeld, en dat 
was dan te verwachten geweest. Maar omdat we 
dit begrepen, hebben we ervoor gezorgd dat dat 
nooit gebeurt en dat hij nooit zo explosief kan rea-
geren: we hebben zijn lontje er veilig uit getrokken, 
zodat hij nog lang en gelukkig met zijn twee baas-
jes kan leven. ■

Extase

Manie

Uitgelatenheid

Blijdschap

Ongemak

Onprettig

Depressie

Ellendig

Voldoening

Wanhoop

Figuur 19: beoordeling van de stemming van Bracken na het begin 
van de behandeling

De inzet van een visueel teken, in dit geval een omgekeerde 
bloempot, om de hond te laten weten dat de eigenaar niet 

beschikbaar is, kan heel nuttig zijn bij de aanpak van 
problemen die te maken hebben met niet alleen kunnen zijn.

SCHNAUZER: BOERENHOND EN ERFBEWAKER

 

Oorspronkelijke taak
Erfbewaker, ongedierteverdelger en veedrijver.

Huidige taak
Gezelschapshond.

Gedragskenmerken
Vraagt veel beweging; blaft snel; wil graag 
spelen; terughoudend naar vreemden; tolerant 
naar kinderen; snelle leerling; geschikt voor 
hondensport.

De middenslagschnauzer in de praktijk
Dit type is terughoudender dan de riesenschnauzer en 

dwergschnauzer. Ze liggen meestal gewoon op hun 

eigen plek en zijn niet bijzonder alert, terwijl de 

riesenschnauzer juist alles in de gaten houdt en de 

dwergschnauzer blafferig is. Ongeveer de helft van de 

middenslaghonden is angstig voor onweer en 

vuurwerk.

Ze hebben een groot doorzettings- en uithoudingsver-

mogen. 

Schnauzers zijn erg gehecht aan hun eigenaar, maar de 

middenslag spant de kroon en is daardoor moeilijk 

herplaatsbaar. De middenslagschnauzer is niet erg 

toegankelijk naar onbekenden en slechts een klein 

percentage begroet onbekenden. De hond is ook niet 

erg gericht op kinderen.

Mits goed gesocialiseerd is het contact met soortgen-

oten over het algemeen goed, hoewel hun grote ego 

wel tot confl icten kan leiden. De middenslag is het 

meest terughoudend van de drie en hij valt het meeste 

uit aan de lijn.

Ongeveer 50% van de middenslagschnauzers jaagt op 

kleine huisdieren en op wild/vogels. Een op de drie 

gaat achter joggers en voertuigen aan.

Waar de riesenschnauzer zeer territoriumbewust is en 

onvervaard optreedt tegen onbekenden, is de 

middenslag wat milder. 

Ze kunnen vaak goed alleen zijn, maar vinden het niet 

echt prettig. 

Schnauzers zijn actief en onvermoeibaar en worden 

onrustig als er te weinig met hen wordt ondernomen. 

Alle soorten spel worden gewaardeerd.

Schnauzers kunnen goed leren, maar zijn zeer 

eigenwijs. Een speeltje wordt door de middenslag als 

motivatie meer gewaardeerd dan iets lekkers.

Geschikte hondensporten
Behendigheid, breitensport, apporteersport, 
triatlon, obedience, fl yball en speuren.

Veelgehoorde gedragsproblemen bij onvoldoende 
aandacht voor zijn aanleg/behoefte
Extreem blaffen
Agressie naar soortgenoten
Agressie naar vreemden
Niet alleen kunnen zijn

HOND:

Cassie, middenslagschnauzer

LEEFTIJD:

Acht maanden

GESLACHT:

Teef

PROBLEEM:

Probleemgedrag als hond alleen wordt 

gelaten
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Een benadering die alle honden-
trainers, hondenuitlaten en  
hondenbaasjes zal aanspreken

Een nieuwe visie op het opvoeden van honden en oplossen van 

gedragsproblemen. In plaats van de focus te richten op wat wij 

zien als het probleem, draait het vooral om het begrijpen van de 

emoties en stemmingen van de individuele hond. Als je ingaat op 

hun behoeften, kun je ze relaxed en blij maken, waardoor ze 

minder probleemgedrag ontwikkelen. 

In dit boek wordt de aanpak heel praktisch uitgelegd en 

geïllustreerd met acht casestudies van honden, waarvan twee van 

Sacha Gaus. Zij schreef ook een voorwoord over de ontwikkeling 

van hondentraining in Nederland. 

Een heel effectieve methode die Groot-Brittannië veroverd heeft 

en in 2017-2018 wordt geïntroduceerd bij alle Martin Gaus 

hondenscholen. 

Robert Falconer-Taylor is dierenarts en Peter Neville hoogleraar diergedrag, die de eerste kliniek 

voor psychotherapie voor huisdieren startte. Samen hebben zij deze methode in de praktijk 

ontwikkeld. Neville geeft in Nederland met Sacha Gaus workshops voor hondentrainers.
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