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Boekrecensie

Een vlekkeloos hondenleven
De Vlaamse dierenarts en gedragsdeskundige Ilse Rediers liep in haar prakti jk voortdurend 
aan tegen misvatti  ngen die hondeneigenaars (en soms ook trainers) hebben over hun hond. 
Verouderde trainings- en omgangsmethoden, vooral gebaseerd op het wetenschappelijk 
achterhaalde dominanti emodel, staan een plezierige omgang met de hond in de weg en 
veroorzaken gedragsproblemen. Met haar boek ‘Een vlekkeloos hondenleven’ wil Ilse hier 
een goed onderbouwd tegenwicht aan geven. 

Tekst - Regine Voort, Foto’s: MAKLU 

‘Liefdevol en harmonieus samenleven 
met je hond doe je met respect voor zijn 
behoeft en en persoonlijkheid’, schrijft  

Ilse op de achterfl ap. Het onderschrift  bij de ti tel, 
‘Wetenschappelijke benadering van hondenge-
drag en -welzijn’ maakt het boek volledig waar. 
Maar verwacht geen droog wetenschappelijk 
boek. Ieder onderwerp wordt onmiddellijk 
gekoppeld aan wat dit in de prakti jk betekent. In 
onze huidige samenleving zijn honden dierbare 
gezinsleden, en staat hun welzijn voorop. Vanuit 

dit gezichtspunt, en met de wetenschap achter 
zich, weerlegt ze oude maar hardnekkige beelden 
zoals ‘een angsti ge hond niet troosten’ en laat ze 
zien waarom het dominanti emodel je niet helpt 
(en wat wel).

Inhoud blijft  hangen
Het boek is visueel zo aansprekend opgezet dat je 
er gelijk in wilt beginnen. De buitenkant is al een 
knipoogje: een boek dat ‘een vlekkeloos honden-
leven’ heet met een Dalmati ër op de kaft . En als 

je het inkijkt zie je geen lange verhandelingen, 
maar korte stukjes met duidelijke koppen en - wat 
een verademing - foto’s met bijschrift en die pre-
cies illustreren wat in het hoofdstukje beschreven 
wordt. De vele goed gekozen voorbeelden, vaak 
van haar eigen honden, maken dat de inhoud 
goed blijft  hangen. Door het hele boek heen 
staan gele ‘sti ckers’ met een belangrijk punt of 
een korte samenvatti  ng van het onderwerp. Heel 
handig, vooral bij de complexere stukken of de 
gedeelten met veel biologisch jargon.

Ontstaan van de hond
Hoofdstuk 1 gaat over ‘Domesti cati e en geschie-
denis van de hond’. Dit hoofdstuk leest net als een 
geschiedenisboek. Zo is de hond ontstaan, dit is 
wat we nu weten en nog niet weten met de on-
derzoeken waar het beeld uit is opgebouwd ach-
tereenvolgens behandeld. Het domesti cati eproces 
wordt samengevat in een paginagrote gele sti cker. 
Met een opsomming van de uitkomsten van 
recente geneti sche onderzoeken (1999-nu) maakt 
Ilse duidelijk waar we nu staan met onze feitelijke 
kennis van de afk omst van hondenrassen.

Dominanti emodel achterhaald
Hoofdstuk 2 beschrijft  de nieuwste inzichten met 
betrekking tot rangorde. Het dominanti emodel 
ontstond uit observati es van kunstmati g samen-
gestelde wolvenroedels. Deze manier van denken 
is achterhaald en werkt niet goed in de omgang 

met honden. Ilse legt systemati sch uit waarom 
het dominanti emodel wetenschappelijk gezien 
geen standhoudt, ook weer met veel prakti sche 
voorbeelden. Dit is een kernhoofdstuk. Het thema 
‘dominanti etheorie’ komt regelmati g terug in het 

boek in de vorm van: hierom werkt het niet, en 
dit kun je beter doen. Voor wie het dominanti e-
denken al lang achter zich heeft  gelaten en denkt 
‘niet wéér’, hoort in Ilse’s voorbeelden zo allerlei 
hondenbaasjes terug. 

Emoti es en zintuigen
Hoofdstuk 3 gaat over welzijn, stress en emoti es. 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de veran-
derde kijk op hondenwelzijn nu de hond vooral 
een geliefd gezinslid is geworden. Recente inzich-
ten op het gebied van emoti es (zoals de emoti o-

Hondentraining komt in dit boek 
beperkt aan bod. In positi eve zin 
als een manier om aan de behoef-

ten van de hond tegemoet te komen en in 
negati eve zin bij problemen door het gebruik 
van aversieve trainingsmethoden. Wat het 
boek wel is: een schatkist vol kennis die iedere 
instructeur goed kan gebruiken. Zeker waar het 
over dominanti e gaat zou je wetenschappelijk 
onderbouwd ‘tegengas’ zelf ook paraat moeten 
hebben als een cursist hierover begint. Ook het 
hoofdstuk over sociaal gedrag en communica-
ti e hoort in de parate kennis van een instruc-
teur en een gedragstherapeut thuis. 

Sommige gedeelten vrij technisch. Er zijn delen 
waarin veel medische of biologische termen 
gebruikt worden, die overigens wel worden 
uitgelegd. Denk aan de neuro-endocrinologi-
sche basis van stress. Andere gedeelten zijn 
nogal theoreti sch, zoals het stuk over de vijf 
welzijnsdomeinen. Door de vele voorbeelden 
en wetenswaardigheden blijven ook deze 
hoofdstukken goed leesbaar. Als je begint 
met bladeren lees je het waarschijnlijk toch 
helemaal. Daarna is het dan gewoon een fi jn 
naslagwerk.

 > Je hoort in Ilse’s 
voorbeelden allerlei 

hondenbaasjes terug <
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nele systemen van Panksepp) worden behandeld, 
evenals de eff ecten van stress op korte en lange 
termijn. De complexe hormonale en neurologi-
sche achtergrond wordt hierbij ook beschreven. 
Hoofdstuk 4 gaat verder over hoe de hond vanuit 
zijn zintuigen de wereld waarneemt. Hoe ziet, 
hoort en ruikt de hond in vergelijking met de 
mens? Wat is het ‘magneti sch kompas’ dat de 
hond heeft  en hoe werkt het? Op het eerste 
gezicht veel informati e, maar als je het doorleest 
toch zeer de moeite waard om te weten, en 
anders wel als naslagwerk. Je vindt deze informa-
ti e zelden zo compact bij elkaar als hier. De vele 
illustrati es nodigen extra uit tot lezen.

Lichaamstaal interpreteren
Hoofdstuk 5, sociaal gedrag en communicati e, is 
ook vanuit de zintuiglijke ervaring van de hond 
geschreven en daarmee belangrijke leerstof voor 
elke eigenaar. Meestal denken we immers vanuit 
wat wij proberen uit te zenden en daarna pas 
vanuit wat de hond ervaart. De directe relati e tus-
sen emoti es en gedrag komt hierbij steeds weer 
terug. En ook het belang van lett en op emoti es 
en niet alleen het gedrag ‘sec’ beoordelen. Verder 
staat het hoofdstuk bomvol voorbeelden van 
interacti es van honden met andere honden en 
met mensen en met verduidelijkende foto’s van 
lichaamstaal. Terecht een lang hoofdstuk.

Een aanrader
Het laatste hoofdstuk 6 is relati ef kort en gaat 
over de behoeft en van de hond, wat hij nodig 
heeft  voor een goed welzijn. Training en cogniti e-
ve sti mulati e komen hierbij ook aan de orde. Het 
boek eindigt naast een bibliografi e en een index 
met de wens van Ilse op een mooie en liefdevolle 
relati e met je hond. ‘Een vlekkeloos hondenleven’ 
is een vlot geschreven Nederlands boek met ge-
degen en toegankelijke kennis waar we doorgaans 
veel (Engelstalige) boeken voor moesten raadple-
gen. Een aanrader.

Maak kans op een grati s exemplaar
Nieuwsgierig geworden naar dit rijk
geïllustreerde en informati eve boek 
van Ilse Rediers? LosVast mag twee 
exemplaren weggeven. Stuur vóór 
15 december je naam, adres en op-
merking ‘Een vlekkeloos hondenleven’ 
naar redacti e@hondenopvoeding.nl. 
Wij verloten de twee boeken onder de 
inzenders.
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neem contact op met Judith Hofman
www.kynomassage.nl
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