
Kynologisch CV Edith 

 

Wie is Edith Huis 

Ik ben gecertificeerd en geregistreerd als; 

Kynologisch instructeur - Kynologisch gedragstherapeut - 

Gedragskeurmeester - MAG-keurmeester - MAG-

testleider.  

 

Hoe dan? 

Mijn eerste instructeursopleiding heb ik gevolgd bij Cynophilia in 1991.  Dit was de G&G 

instructiecursus van Jo Lubbers.  

In de loop der jaren heb ik diverse opleidingen en cursussen gedaan en afgerond o.a. bij 

O&O, Dogvision, Tinley, Tellington en Gaus.  

 

In 1994 heb ik de opleiding gedragsbegeleiding gedaan bij O&O. Direct daaropvolgend ook 

het verkorte traject gedragstherapie voor honden afgerond bij het Van Hall instituut.  

In '97-'98 ben ik op voordracht van de Nederlandse Rottweilerclub gestart aan 

gedragsbeoordeling van de Raad van Beheer en na het afronden van de examens van de drie 

modules het lopen van talloze stages bij verschillende rasverenigingen heb ik het 

keurmeesterexamen met goed gevolg afgelegd en ben ik door de Raad van Beheer benoemd 

als Gedragskeurmeester voor de Rottweiler en MAG-keurmeester (alle morfologische typen).  

 

Praktijk 

In ’95 startte ik mijn praktijk voor gedragstherapie en al 

gauw startte ik ook verschillende trainingsgroepjes (hs 

Cave Canem/Uithoorn).  Het aanbod was breed; 

groepslessen en privélessen van puppyles tot aan 

gevorderd G&G en vanaf vrolijk sport &s pel en flyball tot 

aan op wedstrijd niveau Breitensport.  

 

Ook was ik nauw betrokken bij de plaatselijke huisdieren-

herplaatsstichting (st. Braaf) en de DB-Mijdrecht/Uithoorn en adviseerde belangeloos bij het 

vinden van de juiste match voor hun adoptiehonden, daarnaast had ik regelmatig hond in 

opvang voor deze instanties.  

 

KynEthos 

In 2019 ben ik naar Hoogerheide (West Brabant) verhuist en samen met mijn partner zijn we 

het Kynologisch expertisebureau KynEthos opgestart.  

 

Ons aandachtsgebied is vooral gericht op probleem gevende honden.   

Wij bieden onder andere assessments en rehabilitatie training voor 

honden die op last van gemeente/burgemeester of politie/justitie 

moeten worden geëvalueerd, daarnaast organiseren de officiële MAG-

test onder auspiciën van de Raad van Beheer, meer info vind je op onze 

website. (Kynethos.nl)  

 

 



Onderhoud van kennis 

De inzichten op hondengedrag zijn constant in beweging en om op de hoogte te blijven van 

de ontwikkelingen volg ik vanaf ’95 regelmatig bijscholingen, seminars en workshops.   

Zo heb ik John Fisher nog live in  een seminar mogen ervaren (de eerste introductie tot 

clickertraining) maar ook seminars met Rugaas, Rogerson, Abrantes, Neville en Whitehead, de 

de KYNOtrain-congressen vond ik in mijn beginjaren super 

inspirerend.  

Deze sprekers brachten eind jaren negentig een golf met 

vernieuwende inzichten opgang waardoor zelfs Gaus tot andere 

inzichten kwam.  

 

Verenigingen 

Ik ben lid van O&O en de NVGH en een aantal rasverenigingen. 

Voor mijn registratie als Kynologisch gedragstherapeut en als 

Kynologisch instructeur moet ik jaarlijks een verplicht aantal 

bijscholingspunten halen, hetgeen ik ook braaf en met gemak doe. 

 

Eigen honden. 

In de loop der jaren hebben we met verschillende rassen mogen samenleven. Mijn eerste 

eigen honden waren prachtige Rottweilers, later kwamen er vrolijke Jack Russells en een 

geweldige Dalmatiër, nu zijn we de gelukkige eigenaren van een stoere American Akita, een 

pittige Shiba en twee heerlijke Rottweilers. 

Met onze honden zijn we actief (geweest) in verschillende disciplines: 

VZH, IPO(IGP), Speuren en sorteren, G&G, fly-ball, sport & spel en Breitensport. 

 

Trainingsgedachte 

Uitgangspunt bij (her)training is voor mij altijd de combinatie hond 

& eigenaar centraal zetten.  

Eerst goed kijken naar leefomstandigheden van baas en hond en 

vanuit dit perspectief zicht krijgen op het probleem gevende gedrag:  

Wat ervaart men als probleem en hoe manifesteert dat zich. Welke 

mogelijkheden of beperkingen zijn er? 

(fysiek/emotioneel/financieel).  

Maar vooral moet ook boven water komen wat nu de echte 

hulpvraag betreft en of deze vraag reëel en haalbaar is.  

 

Helaas zijn niet altijd alle problemen op te lossen en soms moeten 

doelen bijgesteld worden. Pas als dat allemaal op een rijtje staat, kun 

je gaan werken aan een stappenplan richting een passende oplossing en worden besloten de 

(her) training op te pakken.  

In een enkel geval zijn er omstandigheden waardoor het niet mogelijk is om de hond de zorg 

te geven die hij nodig heeft. Voor beiden kan herplaatsing dan de beste oplossing zijn. Ook 

in dat geval mag de eigenaar verwachten dat hij daarbij wordt ondersteund.  

 

Rome in het bos 

De taak van de kynologische gedragstherapeut is om op een fijne prettige manier de 

eigenaar inzicht te geven en te leren verantwoord met zijn hond om te gaan.  



 

Op gebied van hond vriendelijke training zijn er vele wegen die naar Rome leiden, maar door 

alle verschillende trainingsmethoden, inzichten en de daarbij behorende fancy terminologie 

die tegenwoordig te pas en te onpas wordt gebruikt, is door de bomen het bos haast niet 

meer te zien.  

 

Op het moment dat je in je relatie met je hond de weg kwijt 

bent geraakt is het belangrijk dat een geduldig en kundig 

iemand je aan de hand neemt en die samen met jou op een 

veilige en verantwoorde wijze de benodigde reparaties in 

jouw relatie met je hond uitvoert zodat je daarna zonder hulp 

weer verder kan. Soms is (her)training nodig, soms beter 

inzicht of medicatie. Geen enkele situatie en of combinatie 

mens-dier is hetzelfde. Er is geen standaard oplossing en 

daarom altijd maatwerk. 

 

Waar het uiteindelijk op neer moet komen is het, op basis van respect en vertrouwen, 

bouwen aan een zo optimaal mogelijke band tussen baasje en hond. 

De hond moet lekker hond kunnen zijn, de baas wil een fijne huisgenoot, die door hem en 

voor zover mogelijk ook door de rest van de wereld niet als een last maar als een lust wordt 

ervaren. 

 

 

 


