
 ‘Met haar boek 
hoopt Ilse dat 

baasjes hun  
hond beter gaan 

begrijpen’
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Misvattingen over 
hondengedrag  
ontkracht

De laatste maanden bepalen bubbels en 
lockdowns niet alleen ons leven, maar ook dat 
van onze viervoeters. Nooit eerder zaten we zo 
vaak met z’n allen thuis. De ideale gelegenheid 
om elkaar nog beter te leren kennen, hoor ik je 
denken? Dan kan het boek Een vlekkeloos 
hondenleven daar misschien wel bij helpen... 

schappelijke inzichten die aantonen dat een 
hond beloningsgericht opvoeden beter is. 
Zo vermijd je niet alleen dat een harde 
aanpak, zoals de hond op de grond gooien 
en beetnemen bij het nekvel, mogelijk leidt 
tot onzeker en angstig gedrag. Dit kan in 
het ergste geval namelijk leiden tot 
agressie of zelfs (extra) gedragsproblemen. 
Het verslechtert niet alleen de levenskwali-
teit van de hond, maar mogelijk ook de 
band die het dier met de eigenaar heeft. 
Straffen die pijn en angst teweegbrengen 
zijn niet nodig om een hond te doen 
gehoorzamen.’

IEDEREEN THERAPEUT
‘Ik vind het bijzonder jammer dat zulke 
inzichten nog steeds de ronde doen, zeker 
wanneer ze ingefluisterd worden door 
hondenscholen, trainers en therapeuten’, 
gaat Ilse verder. ‘Het zou al helpen als niet 
zomaar eender wie zich therapeut mag 
noemen. Bij ons houdt men enkel rekening 
met de vorm en minder met de inhoud om 

Een naslagwerk dat het gedrag, de emoties 
en het welzijn van onze favoriete viervoe-
ter wetenschappelijk benadert, daarmee wil 
Ilse Rediers enkele stevig ingebakken 
stellingen ontkrachten. In haar boek deelt 
de Limburgse gedragsdierenarts niet alleen 
haar persoonlijke kennis en ervaringen, 
maar ook enkele recente en vooral 
interessante wetenschappelijke inzichten. 

DOMINANTIEMODEL
‘Als gedragsdierenarts kom ik dag in dag 
uit in contact met mensen die samen met 
hun hond aan een beter leven willen 
werken’, vertelt Ilse. ‘Hoewel meer 
eigenaars hun viervoeter beschouwen als 
een volwaardig lid van het gezin, merk ik 
dat het zogeheten dominantiemodel bij 
sommige mensen nog te vaak de boven-
hand haalt. Ze gebruiken in meer of 

mindere mate fysieke straffen en in het 
ergste geval slipkettingen en elektrische 
halsbanden om hun hond “de baas” te 
kunnen. Deze manier van werken en de 
visie rond dominantie is al zo lang 
achterhaald dat ik hoop dat mijn boek er 

definitief komaf mee maakt. Het is niet 
langer wenselijk dat we honden met de 
harde hand gaan opvoeden. Dat kan 
vroeger misschien de norm geweest zijn, 
maar ondertussen zijn er genoeg weten-

‘Een hond heeft het 
meeste baat bij  
regels en structuur’
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BELONEN EN STRAFFEN
‘Het belonen van goed gedrag is essentieel, 
wat niet wil zeggen dat je een hond nooit 
mag straffen. Je kan gerust “nee” of “foei” 
zeggen wanneer je hond ongewenst gedrag 
vertoont. Hem een time-out geven of, in 
het ergste geval, negeren kan ook helpen 
wanneer hij over de schreef gaat. Een hond 
hoeft heus geen klets om de oren te krijgen 
om te weten dat iets niet mag. Duidelijke 
grenzen stellen en gewenst gedrag 
regelmatig belonen, daar draait het om.’ 
Ilse waarschuwt dat te vaak snoepjes 
bovenhalen als beloning ook nadelen kan 

een opleiding te erkennen. Op die manier 
doen verkeerde of verouderde modellen en 
visies over hondengedrag nog steeds de 
ronde, wat ervoor kan zorgen dat mensen 
die zo’n cursus volgen verkeerde inzichten 
meekrijgen. Als therapeut of trainer geven 
ze klanten gedragsadviezen die het 
probleem niet oplossen, maar soms 
verergeren. Een kwaliteitslabel zou 
welkom zijn, zodat hondeneigenaars een 
goede keuze kunnen maken wanneer ze 
hun hond veilig, liefdevol en respectvol 
willen opvoeden of gedragsproblemen 
willen aanpakken.’

REGELS STELLEN
‘Een hond heeft het meeste baat bij regels 
en structuur’, verzekert de gedragsdieren-
arts. ‘Als de hond de ene dag wel in de 
zetel mag en de volgende dag niet, dan 
gaat dit voor hem verwarring en bijgevolg 
onnodige stress creëren. Dat wil je 
natuurlijk vermijden. Daarom is het enorm 
belangrijk om duidelijke regels te stellen 
en die aan te houden. Dat geeft honden een 
zeker gevoel van rust en zelfvertrouwen. 
Het staat iedereen vrij om deze regels te 
bepalen. Ze versoepelen kan. De regels 
verder aanscherpen is lastiger.’ 

 ‘De dalmatiër (links) vertoont een “lagere 
houding” naar de voor haar onbekende hond 
rechts. De bordeauxdog (rechts) is zelfzeker en 
neemt een hoge houding aan. Dit heeft niets met 
dominantie te maken’ - © Ilse Rediers

 ‘Iedere hond  
kan in conflict gaan 
voor voedsel, een 
speelgoedje of iets 
anders wat hij 
waardevol acht’   
Foto: © Ilse Rediers
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dat we ze vandaag onmogelijk met elkaar 
kunnen vergelijken. Honden zijn zeker 
geen tamme wolven”, benadrukt Ilse. 

ZELFZEKERE VIERVOETERS
Als we niet kunnen spreken over alfa en 
omega, zijn er dan wel dominante honden? 
‘Net zoals bij mensen zien we bij honden 
assertieve en zelfzekere types, en wat meer 
timide en terughoudende viervoeters. Toch 
kan elke hond in conflict gaan voor 
voedsel, een speelgoedje of iets anders wat 
hij waardevol acht. Moesten we bij honden 
wel kunnen spreken over dominantie, dan 
zouden er veel minder onderlinge conflic-
ten zijn’, vertelt gedragsdierenarts Ilse. ‘Er 
zijn viervoeters genoeg die elke dag om 
dezelfde reden in conflict gaan. Dominan-
tie zou het leven dan een stuk gemakkelij-
ker maken. Dat zou betekenen dat één 

hebben. ‘Denk maar aan het toenemend 
aantal honden met gewichtsproblemen, wat 
kan leiden tot gewrichtsproblemen, 
rugklachten en andere gezondheidskwaal-
tjes. Je mag een hond zeker verwennen. 
Alleen moet je er rekening mee houden dat 
hun gezondheid en welzijn niet in het 
gedrang komen, door te veel lekkers voor 
te schotelen. Honden met overgewicht 
zitten ook niet goed in hun vel. Gezonde 
voeding kan de levenskwaliteit van onze 
viervoeters opmerkelijk verbeteren, wat ik 
trouwens ook in het boek aanhaal.’

TAMME WOLVEN?
Een ander misverstand dat Ilse met haar 
boek de wereld uit wil helpen, gaat over 
het verband tussen honden en wolven. 
‘Honden stammen wel degelijk af van 
wolven, maar tienduizenden jaren evolutie 

hebben ertoe geleid dat honden geen 
wolven meer zijn, noch qua bouw en 
fysiologie, noch qua gedrag. We refereer-
den in het verleden zowel bij honden als 
bij wolven naar de alfa’s en omega’s van 
de groep, wat compleet fout is. Er zijn 
ondertussen voldoende wetenschappelijke 
inzichten om dit alles te weerleggen. 
Wolven en honden delen wel degelijk 
dezelfde voorouders, die eeuwen geleden 
van de aardbol verdween. Daarna zijn 
beide soorten zodanig uit elkaar gegroeid 

 ‘Wanneer we in de 
toekomst plots niet meer 
thuiswerken, kunnen onze 
honden verlatingsangst 
ontwikkelen. Een over-
gangsperiode kan helpen’ 
Foto: © Shutterstock
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hond de baas is terwijl de rest altijd moet 
luisteren. Maar zo zit het dus niet in elkaar. 
Mensen beschouwen een hond die iets 
verdedigt als dominant, terwijl het ook om 
angst kan gaan. Het is net deze onzeker-
heid die ervoor kan zorgen dat een hond in 
conflict gaat.’

SLECHTE HONDEN?
Slechte honden bestaan niet, enkel slechte 
baasjes is een uitdrukking die honden-
vrienden wel eens in de mond nemen. 
Maar klopt die wel? ‘Als eigenaar kan je 
zeker veel verkeerd doen, waardoor er 
problemen kunnen ontstaan. Alles begint 
met het goed interpreteren van de li-
chaamstaal van je hond en er gepast op te 
reageren. Daarnaast moet je rekening 
houden met de individuele behoeften van 
je hond. Toch is het belangrijk om ook 

rekening te houden met de gezondheid van 
elk dier. Ik krijg patiënten over de vloer, 
waarvan het gedrag verandert doordat ze 
pijn ervaren of een andere medische 
aandoening hebben. Deze medische 
oorzaken heeft een eigenaar zelden in de 
hand. Bij deze honden is het aangewezen 
om het medisch probleem te behandelen, in 
combinatie met aangepaste gedragsthera-
pie.’
Verder is het belangrijk om de herkomst 
van je hond te kennen. ‘Stel dat een teef 
tijdens haar zwangerschap niet de juiste 
voeding krijgt of stress ervaart. Dan kan dit 
zeker een negatief effect hebben op de dan 
nog ongeboren pups. Die kunnen in een 
latere levensfase emotioneel labieler 
worden, omdat er wat schort met de 
ontwikkeling van de hersenen. Ook de voe-
ding die pups in hun eerste levensdagen en 
weken krijgen kan enorm bepalend zijn, 
net als alles wat ze in die periode meema-
ken. Er zijn dus zeker aspecten van een 
hondenleven die de eigenaar niet in de 

hand heeft. Dat neemt niet weg dat hij wel 
een cruciale rol speelt in de omgang met 
zulk een hond.’

PUP4LIFE
‘Ook de juiste keuze maken qua ras is 
essentieel’, beklemtoont Ilse. ‘Niet elke 
hond past bij elke eigenaar. Mensen 
moeten eerst nadenken over welk type 
hond bij hen past. Wat willen ze en wat 
verwachten ze? Waar je dan uiteindelijk 
een hond aanschaft is ook belangrijk. Net 
daarom heb ik achteraan in mijn boek de 
vragenlijsten van Pup4Life mee opgeno-
men. Pup4Life is een initiatief dat de 
Limburgse Dierenartsenkring lanceerde om 
mensen op weg te helpen.
Het initiatief dat van de Limburgse 
Dierenartsenkring om een bewuste keuze 
te maken wanneer ze een hond in huis 
halen.’

CORONAWANDELINGEN
Door de coronacrisis en de bijkomende 

‘Samen slapen in de zetel met de eigenaar maakt de 
hond (en eigenaar) gelukkig. Honden mogen gerust 
in de zetel als de eigenaar hiermee akkoord is’  
Foto: © Shutterstock
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Verder heeft Ilse in hoofdstuk vier 
aandacht voor de manier waarop honden 
de wereld ervaren, om in hoofdstuk vijf 
over te gaan tot het bespreken van sociaal 
gedrag en hoe we optimaal kunnen 
communiceren met onze trouwe vriend. 
Het zesde en laatste hoofdstuk vat samen 

wat nu precies de behoeften van honden 
zijn, om een vlekkeloos bestaan te kunnen 
leiden. 
Ben je ondertussen helemaal opgewarmd 
voor een stevige brok wetenschappelijk 
onderbouwde “hondenweetjes”? Wil je het 
boek Een vlekkeloos hondenleven van 
gedragsdierenarts Ilse Rediers zo snel 
mogelijk aanschaffen? Dat kan via haar 
persoonlijke website www.behivet.be of 
via de betere boekhandel. 

TEKST: Annick Hus

lockdowns schaften we de laatste maanden 
heel wat honden aan, zowel via kwekers 
als via dierenasiels. Veel van deze viervoe-
ters worden momenteel overladen met 
aandacht. Maar wat als we straks met z’n 
allen de draad weer oppikken. ‘Dan gaan 
we misschien honden met verlatingspro-
blemen krijgen’, vermoedt Ilse. ‘Aan de 
ene kant is het goed dat mensen nu meer 
wandelen en op andere manieren bezig zijn 
met hun hond. Aan de andere kant kan dit 
stresserende situaties in de hand werken 
wanneer al die aandacht en activiteit van 
de ene dag op de andere wegvalt, wanneer 
we terug op verplaatsing aan het werk 
moeten. Om te voorkomen dat een hond 
zich verlaten gaat voelen kan een over-
gangsperiode, waarbij de hond geleidelijk 
aan weer leert om alleen te zijn, helpen.’

STRESSREDUCTIE
‘Er zijn ook honden die helemaal niet zo 
blij zijn met al die extra drukte in huis. Zij 
gaan misschien opgelucht zijn wanneer ze 
weer wat meer kunnen genieten van rust in 
huis. In mijn boek vind je veel tips over 
stressreductie en gepaste activiteiten. Ik 
heb geprobeerd om een toegankelijk boek 
te schrijven dat zoveel mogelijk aspecten 
van hondengedrag en -welzijn bevat, zodat 
hondeneigenaars, maar ook trainers, 
therapeuten en andere mensen die met 
honden bezig zijn er iets aan hebben. Ik 
zeg altijd: Gelukkige honden maken 
gelukkige mensen.’ 

LIJVIG NASLAGWERK
Het boek Een vlekkeloos hondenleven 
bevat zes hoofdstukken. Het eerste 
hoofdstuk gaat over de evolutie en  
domesticatie van wolf tot hond. In 
hoofdstuk twee gaat Ilse dieper in op de 
oorsprong van het dominantiemodel, 
waarom deze manier van denken over 
honden achterhaald is en de gevaren ervan 
wanneer we eraan vasthouden. Hoofdstuk 
drie zoomt in op het welzijn van onze 
viervoeters.  

‘Gelukkige honden 
maken gelukkige 
mensen’

 Honden zijn geen 
wolven meer, niet 
qua lichaamsbouw, 
niet qua gedrag -  
© Shutterstock




