
Gedragscode PDTE
Code of Ethics PDTE 

Leden van de Pet Dog Trainers of Europe (PDTE):        
• Handelen altijd volgens de gedragscode van de PDTE en dragen deze ook actief uit.
• Committeren zich aan voortdurende professionele ontwikkeling en het volgen van permanen-

te educatie (bijvoorbeeld via seminars, webinars of het doen van onderzoek) en helpen mee 
anderen op te leiden.

• Zetten zich in voor verantwoorde, ethische training en het algemeen welzijn van honden en 
dragen dit ook actief uit.

• Oefenen hun beroep niet uit als ze daar mentaal of fysiek niet of onvoldoende toe in staat zijn.
• Hebben een verzekering voor beroepsaansprakelijkheid en een aansprakelijkheidsverzekering 

particulieren bij het werken met honden en klanten.

Aanvragen voor revisie van deze code zullen altijd in behandeling worden genomen.  
De Gedragscode zal jaarlijks worden herzien, waarna deze opnieuw wordt vastgesteld door  
de Algemene Ledenvergadering. 

Trainingsrichtlijnen
Leden van de PDTE:
• Gebruiken humane en relevante trainingstechnieken en vergewissen zich ervan dat elke hond 

de keuze en de mogelijkheid heeft om normaal hondengedrag te vertonen.
• Zullen nimmer fysieke of psychologische straffen op honden toepassen of aanmoedigen. 
• Staan open voor nieuwe ideeën op het gebied van training, onderzoek en te gebruiken uitrus-

ting en nemen beslissingen op basis van ethisch verantwoord onderzoek.
• Leren anderen verantwoorde trainingsmethoden die aandacht hebben voor zorg en welzijn. 

Daarnaast moedigen zij keuzemogelijkheden voor honden aan en staat het emotionele en 
fysieke welzijn van de hond altijd voorop.   Er dient bovendien te allen tijde rekening te worden 
gehouden met de behoeften van de individuele hond. 

• Promoten geschikte uitrusting, inclusief goed passende harnassen die onbeperkte beweging 
mogelijk maken en comfortabel zijn, evenals lange platte lijnen (idealiter 2-3 meter) die zorgen 
voor bewegingsvrijheid. 

• Ontmoedigen het gebruik van halsbanden (al dan niet met een lijn eraan bevestigd), correctie-
halsbanden, wurgkettingen, halve en volledige slipkettingen, hoofdhalsters (halti’s), prikban-
den, spray halsbanden, elektronische halsbanden, uitrollijnen (flexi-lijn), korte lijnen (minder 
dan 1,5 meter), kooien, benches en alle uitrusting en/of apparatuur die de normale beweging 
of keuze beperkt dan wel pijn, schokken of angst veroorzaakt of de ademhaling beperkt.
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• Ontmoedigen repetitieve en lichamelijk zware spellen, activiteiten, wedstrijden en oefeningen 
(bijvoorbeeld apporteren, vangen, herhaaldelijk moeten zitten, traditionele gehoorzaamheid, 
behendigheid) die fysieke en/of emotionele stress, hyperactiviteit en obsessief gedrag kunnen 
veroorzaken. Bij het bepalen of een activiteit geschikt is wordt altijd rekening gehouden met de 
leeftijd, gezondheid en individuele voorkeuren van de hond.

• Geven geen medisch advies, stellen geen medische diagnoses noch beweren medische aan-
doeningen te behandelen. Zij werken waar mogelijk samen met veterinaire professionals en 
verwijzen naar hen door als zij gezondheidsproblemen vermoeden.

• Behandelen klanten en honden met respect en gedragen zich professioneel, ongeacht de indi-
viduele capaciteiten of het ras van de hond.

Beroepsuitoefening
 Bij het uitoefenen van professionele werkzaamheden zullen PDTE-leden:     
• Een nauwkeurige administratie bijhouden van alle klanten en hun honden, voor de periode die 

vereist is in het land waar zij werken. 
• Anderen de eer doen toekomen die zij verdienen bij het gebruik van hun werk.
• Geen onrealistische of valse verwachtingen scheppen bij klanten, of in het algemeen, over wat 

er kan worden bereikt.
• Nimmer willens en wetens de onmenselijke behandeling van honden op enigerlei wijze onder-

steunen of onderschrijven.

Full en Associate Members van de PDTE mogen het PDTE-logo (met aanduiding van de lid-
maatschapstatus) op hun bedrijfsmateriaal gebruiken.

 
Relatie met de PDTE en andere trainers
Om deel uit te maken van de PDTE-gemeenschap moeten leden:
• De PDTE te goeder trouw vertegenwoordigen en geen producten, diensten, evenementen  

of technieken onderschrijven of promoten als verbonden aan de PDTE zonder schriftelijke 
toestemming van de PDTE Board.

• Vriendschappelijke relaties en samenwerking met andere PDTE-leden bevorderen en zich  
onthouden van het publiekelijk bekritiseren van andere leden, ook niet op sociale media. 

• Klanten niet aanmoedigen weg te gaan bij een andere trainer ten gunste van zichzelf.
• Cliënten doorverwijzen naar een andere trainer of gedragsdeskundige als er meer specialisti-

sche vaardigheden nodig zijn dan zelf kan worden geboden.
• Eventuele zorgen over leden rechtstreeks melden bij PDTE Board en zich altijd beleefd en  

respectvol opstellen.
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