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Voorwoord
Voor u ligt het afstudeerwerkstuk “Een betrouwbare, valide en haalbare onderzoeksopzet voor het
bepalen van herinnering van menselijke emoties door honden.” Deze scriptie zal een betrouwbare,
valide en praktisch haalbare onderzoeksopzet opstellen voor de studie naar de herinnering van
menselijke emoties door honden. Deze kennis zal bijdragen aan het welzijn van honden in het
algemeen en met name in de zorg.
Dit scriptieonderzoek is uitgevoerd onder begeleiding van Kathalijne Visser en is gestart in juli 2020
tot december 2020. Deze scriptie is deel van mijn afstuderen aan de opleiding Diergezondheid &
Management aan Aeres Hogeschool Dronten. Het onderwerp voor deze scriptie is tot stand gekomen
in overleg met mijn scriptiebegeleider Kathalijne Visser. In eerste instantie zou er daadwerkelijk
onderzoek naar het herinneren van menselijke emoties bij honden uitgevoerd worden, maar
vanwege de coronamaatregelen was dit niet mogelijk. De doelgroep waar dit scriptieonderzoek op
gericht is, is iedereen die bezig is met dierenwelzijn en/of geïnteresseerd is in dit onderwerp en
instanties die met dieren in de zorg werken.
Ik wil Kathalijne Visser bedanken voor de begeleiding en hulp tijdens dit onderzoek. Daarnaast wil ik
Ineke van Herwijnen, Bonne Beerda, Manon de Kort, Linda Jaasma en Marie Jose Enders-Slegers
bedanken voor hun openheid en medewerking tijdens dit onderzoek. Tot slot wil ik Johan Kongs, Tilly
van Vuuren, Sandra Haven en Paola Metman bedanken voor het meedenken en hulp tijdens dit
proces.
R. van Driel
Dronten, december 2020
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Samenvatting
Sinds de domesticatie leven en werken mensen en honden samen. Dit is 14.000 jaar van interactie
tussen honden en mensen. Vanaf 1600 zijn er vermoedens dat dieren positieve effecten hebben op
de humane gezondheid. Hier is dan ook veel onderzoek naar gedaan. Maar er is nauwelijks
onderzocht wat het effect van deze interactie is op honden. Een eerste stap is om te onderzoeken of
honden emoties van mensen kunnen herinneren.
Vanwege de coronamaatregelen kon dit onderzoek niet uitgevoerd worden en is besloten om een
onderzoeksopzet te ontwikkelen. De hoofdvraag van dit onderzoek was: “Hoe ziet een betrouwbare,
valide en praktisch uitvoerbare proefopzet eruit waarmee onderzocht kan worden of honden
menselijke emoties herinneren?” Door het beantwoorden van vier deelvragen is een
onderzoeksopzet ontstaan.
Dit onderzoek bestaat uit een uitgebreid literatuuronderzoek en vijf diepte-interviews met ervaren
onderzoekers op het gebied van mens-dierrelaties. De interviews zijn een verdieping op het
literatuuronderzoek en hebben geleid tot de gekozen onderzoeksopzet.
De conclusie is dat een pilotstudie van de volgende onderzoeksopzet het beste aansluit bij de
hoofdvraag: Zet iemand op een stoel tegenover de honden. Laat vervolgens de stimulus een video
zien die de gewenste emotie oproept. Laat na een bepaald aantal uur die persoon een human
approach test doen. Gebruik bij alle groepen dezelfde persoon maar roep bij groep 1 een boze
emotie op en bij groep 2 een blije emotie. Het verschil in reactie tussen de groepen kan laten zien dat
de eerder vertoonde emotie invloed heeft op de reactie van de human approach test. Als dat zo is
kan er geconcludeerd worden dat de honden de eerdere emotie herinneren. Met deze opstelling
worden echte emoties bij mensen opgeroepen. Test van tevoren welke emotie het filmpje oproept
bij mensen door een vragenlijst of schaalverdeling.
Deze opzet is een ruwe omschrijving van de onderzoeksopzet die gebruikt zal moeten worden om te
onderzoeken of honden menselijke emoties herinneren. Als meer details van het onderzoek bekend
zijn zal deze onderzoeksopzet verder uitgewerkt moeten worden. Verder is het aangeraden om
meerder pilotstudies te verrichten in deze richting. Daarnaast is aangeraden om meer onderzoek te
doen naar de fysiologische reacties bij honden en de betekenis hiervan. Als laatste is aangeraden om
uiteindelijk meer onderzoek te doen met een uitgebreidere onderzoeks- en doelgroep.
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Summary
People and dogs have been living and working together since the domestication. This has been
14,000 years of interaction between people and dogs. There have been suspicions about the positive
affect that animals can have on human health ever since 1600. A lot of research has been done on
this topic. But there has hardly been any research into the effects of this interaction on dogs. A first
step is to investigate whether dogs can remember people's emotions.
Due to Corona, this study could not be carried out and it was decided to develop a research design.
The main question of this study was: "What does a reliable, valid and practical research design look
like to investigate whether dogs remember human emotions? " A research design has been
developed by answering 4 sub-questions.
This study consists of an extensive literature research and 5 in-depth interviews with experienced
researchers in the field of human-animal relations. The interviews are a deepening on the literature
research and have led to the chosen research design.
The conclusion of this study is that a pilot study of the following design best answers the main
question: Sit the stimulus on a chair in front of the dog. Then show the stimulus a video that
summons the desired emotion. Let the stimulus do a human approach test a few hours. Use the
same person in all groups but summon an angry emotion in group 1 and a happy emotion in group 2.
The difference in the response between the groups may show that the previously shown emotion
affected the reaction of the dog in the human approach test. If so, it can be concluded that the dogs
remembered the earlier shown emotion. This research design summons a real emotion in the
stimulus. Test in advance what emotion the video’s summons in people through a questionnaire or
scale.
This design is a rough description of the research design that will have to be used to investigate
whether dogs remember human emotions. If more details of the research are known, this research
design will have to be further developed. It is recommended to carry out more pilot studies in this
direction. In addition, it is recommended to do more research on the physiological reactions in dogs
and their significance on this topic. Finally, it is recommended to eventually do more research on this
topic with a more extensive search- and target group.
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Hoofdstuk 1: Inleiding
Sinds de domesticatie leven en werken mensen en honden samen. Dit is 14.000 jaar van interactie
tussen honden en mensen. Door deze jaren heen hebben honden verschillende taken voor de mens
uitgevoerd. Zo zijn deze dieren onder andere gebruikt voor de jacht, bewaking, gidsen, herders en als
gezelschap (Fine, 2010; Ford et al., 2019; Mills et al., 2019; Ophorst et al., 2014; Stace, 2016; Weiss &
Greenberg, 1997). Vanaf 1600 zijn er vermoedens dat dieren positieve effecten hebben op de
humane gezondheid. Contact met honden vermindert de kans op hart- en vaatziekte, verbetert de
motivatie tot beweging, vermindert angst, stress, bezoeken aan de huisarts, eenzaamheid en honden
helpen bij het leren, openstaan voor en verwerken van emoties (Blacher, 1981; Fine, 2010;
Friedmann et al., 1990; Wells, 2009). Door deze positieve effecten worden honden steeds meer
ingezet binnen de zorg (Fine, 2010; Ophorst et al., 2014; Stace, 2016; Weiss & Greenberg, 1997).
Echter, er zijn weinig studies verricht naar de effecten van die interacties op het welzijn van honden.
Het is van belang dat hier onderzoek naar gedaan wordt, omdat het welzijn van honden hand in hand
gaat met de prestaties van de dieren. En bij hulphonden daarmee met het welzijn van de eigenaar
(Ophorst et al., 2014). Daarnaast kunnen deze inzichten mogelijk ook toegepast worden op alle
honden in onze samenleving en zo hond en baas gelukkiger maken.

1.1 Effect van interactie tussen honden en mensen op humaan welzijn
Uit verschillende studies is gebleken dat hebben in het jaar na een hartaanval hondeneigenaren een
hogere overlevingskans hebben in vergelijking met mensen zonder huisdieren (Maugeri et al., 2019).
Daarnaast hebben honden- en katteneigenaren een lagere bloeddruk, minder kans op hart- en
vaatziekten, ze bewegen meer, eten beter, roken minder en hebben meer van een eiwit dat
overtollig cholesterol uit het lichaam transporteert en hierdoor minder kans op overgewicht en
diabetes (Abrahamson et al., 2016; Fine, 2010; Jones, 2002; Ophorst et al., 2014). Naast deze fysieke
positieve verbanden zijn er verbanden tussen dieren en mentale gezondheid. Zo verbeteren dieren
sociale interactie, verminderen angst, stress en eenzaamheid, helpen bij het leren en zorgen ervoor
dat mensen openstaan voor emoties en het verwerken hiervan. Dieren helpen mensen bij de
mentale en emotionele ontwikkeling (Abrahamson et al., 2016; Blacher, 1981; Burger et al., 2011;
Fine, 2010; Friedmann et al., 1990; Jones, 2002; O'Haire et al., 2013; Wells, 2009).
Verder geven dieren mensen een verantwoordelijkheidsgevoel en gezelschap. Vooral oudere en
zieke mensen geven aan dat een huisdier een belangrijke rol in het dagelijks leven speelt. Zo
motiveert het dier de ouderen en zieken om terug naar huis te gaan, naar buiten te gaan en om te
bewegen. Tevens geven dieren onvoorwaardelijke liefde en steun, wat helpt bij genezing en het
verwerken van pijn (Jones, 2002; Ryan & Ziebland, 2015). Bovendien bezoeken ouderen met een
hond de huisarts minder vaak dan mensen zonder hond en zorgen de positieve invloeden van
gezelschapsdieren op de gezondheid en het welzijn van mensen voor een kostenbesparing op de
gezondheidszorg. Volgens de Australische overheid zorgt de aanwezigheid van huisdieren jaarlijks
voor een besparing van ongeveer 800 miljoen tot 1,5 miljard dollar (Ophorst et al., 2014).
Met al deze bovengenoemde positieve verbanden is het niet raar dat dieren worden gebruikt in de
zorg. Naar het effect van dieren in de zorg zijn verschillende studies gedaan die verschillende
aspecten van de zorg belichten. Zo is bewezen dat gevangenen die groepstherapie met een hond
ondergingen meer waren verbeterd in hun emotionele regulatie, zelfcontrole en acceptatie van
emoties dan de groep die groepstherapie onderging zonder hond (Burger et al., 2011). Eveneens is
gebleken dat PTSS-honden de meeste symptomen van PTSS bij veteranen kunnen verminderen
(Fecteau et al., 2017; Rodriguez et al., 2018). Verder vertonen kinderen met een autisme
spectrumstoornis (ASS) meer sociaal gedrag wanneer er dieren bij zijn. Daarbij zoeken kinderen
zonder ASS meer contact met de ASS-kinderen in het bijzijn van dieren (O'Haire et al., 2013).
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Bovenstaande studies suggereren dat dieren veel positieve fysieke en mentale effecten op het
welzijn van mensen hebben.

1.2 Dieren en emoties
Om het welzijn van dieren te bevorderen is het belangrijk om te weten over welke emoties dieren
beschikken en wat voor invloed de emoties van het dier hebben op het individu en de groep (Špinka,
2012). Er zijn dan ook verschillende studies gedaan naar over welke emoties dieren beschikken, hoe
dieren emoties uiten en wat de invloed van deze emoties zijn (Albuquerque et al., 2016; BlissMoreau, 2017; Custance & Mayer, 2012; Konok et al., 2015; Müller et al., 2015).
Emoties hebben een neurologische, fysieke, gedragsmatige, cognitieve en subjectieve kant (Désiré et
al., 2002). Zoogdieren ervaren emoties op dezelfde manier als mensen (Dawkins, 2015). Emoties
zorgen voor een fysieke en gedragsmatige reactie die ervoor zorgt dat het dier zich kan aanpassen
aan de situatie. Daarnaast is het een communicatiemiddel (Špinka, 2012). Emoties hebben net als bij
mensen altijd invloed op het welzijn van dieren. Een dier kan zich goed, slecht, angstig, gefrustreerd,
blij of tevreden voelen en hierdoor kan zijn welzijn stijgen of dalen (Yeates & Main, 2008; Špinka,
2012). Het onderzoeken van de emotionele staat van dieren is moeilijk, omdat dieren niet kunnen
praten (Paul et al., 2019). Er zijn verschillende variabelen die gemeten kunnen worden om te bepalen
of een dier in een positieve of negatieve staat verkeert. Deze variabelen zijn: eet- en
vermijdingsgedrag, opioïde en dopaminerge neurotransmissie, glucocorticoïdwaarde en hartslag
(Špinka, 2012). Diverse studies hebben aangetoond dat positieve en negatieve emoties het
hartslagritme (HR) en de hartslag variabiliteit (HRV) veranderen (Servan-Schreiber, 2005).
Naast de invloed van emoties op het individu zijn er indicatoren die doen vermoeden dat het
doorgeven van emoties een belangrijke rol speelt voor het gedrag van gedomesticeerde dieren. Eén
van de meetfactoren voor dierenwelzijn is het gedrag van het dier. Dit is dus een belangrijke
welzijnsfactor (Špinka, 2012). Er zijn verschillende vormen van het overnemen van emoties. Zo kan
een dier een bepaalde emotie gaan voelen door dat een ander dier deze emotie uitstraalt, maar het
dier kan ook bang worden door de reactie van een ander dier op iets. Zo kan een dier bijvoorbeeld
bang worden door de angst van een ander dier of het dier leert om bang te zijn voor iets of iemand
door de angstreactie van een ander dier (Olsson & Phelps, 2007; Špinka, 2012). Het verspreiden van
negatieve emoties lijkt een sterker en duidelijker effect te hebben dan het verspreiden van positieve
emoties (Greiveldinger et al., 2011; Panksepp & Lahvis, 2011). Dit komt waarschijnlijk doordat het
meer van belang is om snel te reageren op signalen van aankomend gevaar (Špinka, 2012).
Ook het ervaren van pijn wordt als een belangrijke emotie gezien. Uit studies is gebleken dat een
angstig dier of een dier dat meer pijn ervaart de pijngevoeligheid van de groep vergroot. En
andersom geldt dit ook: niet-angstige dieren en dieren die minder pijn ervaren verkleinen de
pijngevoeligheid van de groep (Davitz & Mason, 1955; Guzmán et al., 2009; Langford et al., 2006;
Mineka & Cook, 1986; Munksgaard et al., 2001).
Het onderzoek naar deze sociale aspecten van dierenemoties staat nog in de kinderschoenen. Wel is
gebleken dat verschillende vormen van emotionele overdracht belangrijk is voor groepsdieren. De
overdracht van emotie heeft dus invloed op het welzijn van groepsdieren. Om deze reden kan het
dus nuttig zijn om hiernaar te kijken tijdens het bepalen van dierenwelzijn. Daarnaast moet verder
onderzoek naar de omvang van emotionele overdracht gedaan worden (Špinka, 2012).

1.3 Honden en menselijke emoties
Om als hond te functioneren in de maatschappij is het van belang om menselijke emoties te
begrijpen en daarop in te spelen. Honden kunnen dit goed en daarom zijn deze dieren geschikt als
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hulphond (Rietveld-Piepers & Enders-Slegers, 2018). Er zijn verschillende studies gedaan naar de
reactie van honden op gezichtsuitdrukkingen en emoties van mensen. Hieruit is gebleken dat honden
bekenden kunnen herkennen door alleen het gezicht te zien (Huber et al., 2013). Verder bleek dat
dieren menselijke emoties en emoties van andere dieren kunnen onderscheiden aan de hand van
gezichtsuitdrukkingen en audiogeluid. De conclusie van deze studie is dat honden emoties kunnen
categoriseren in hun hoofd (Albuquerque et al., 2016).
Het is waarschijnlijk dat menselijke emoties en gezichtsuitdrukkingen hondengedrag beïnvloedt. Zo
vermijden honden mensen die zich negatief gedragen tegenover hun eigenaar (Chijiiwa et al., 2015).
En vertoonden de dieren meer vermijdingsgedrag bij gezichtsuitdrukkingen van mannen dan bij die
van vrouwen (Deputte & Doll, 2011). Een andere studie bewijst dat deze dieren gevoelig zijn voor
menselijke gezichtsuitdrukkingen en dat het gedrag hierdoor beïnvloed kan worden door
conflictsignalen af te geven. Als iemand met een negatieve of neutrale blik naar één bak met voer
kijkt en wijst naar een andere bak, kiest de hond meestal voor de bak waarnaar gewezen wordt.
Daarnaast reageert de hond sneller op wijzen dan op kijken. Het blijkt echter dat de hond geen
voorkeur heeft wanneer er met een positieve blik gekeken wordt (Ford et al., 2019). Deze studie
geeft aan hoeveel invloed een gezichtsuitdrukking kan hebben op het gedrag van een hond.
Menselijke geuren zijn ook bepalend voor de reactie van een hond. De dieren reageren gedrags- en
hartslagmatig verschillend op menselijke geuren die verkregen zijn in verschillende emotionele
toestanden. Zo verhoogt de hartslag en vertonen honden meer stresssignalen wanneer de dieren
blootgesteld worden aan de menselijke angstgeur (D’Aniello et al., 2018; Siniscalchi et al., 2016).
Verder zijn honden mogelijk empathisch richting mensen. Uit studies bleek dat honden mensen vaker
benaderen wanneer deze huilen dan wanneer ze praten. Het maakt niet uit of de huilende persoon
een bekende of onbekende is. Deze studie toont aan dat honden mogelijk empathisch zijn, omdat ze
de huilende persoon benaderen zonder er zelf een duidelijk voordeel uit te halen (Custance & Mayer,
2012).
Uit bovenstaande studies volgt dat honden niet alleen over ongeveer dezelfde emoties beschikken
als mensen, maar deze tevens herkennen en het gedrag kunnen aanpassen aan de hand van die
informatie. Dit type studies is echter moeilijk wetenschappelijk correct uit te voeren. Zo worden er
vaak te kleine steekproeven gebruikt of zijn de testmethoden niet gestandaardiseerd (Milinski,
1997b; Nielsen, 2020).

1.4 Effect van interactie tussen honden en mensen op dierenwelzijn
Dierenwelzijn is het voldoen aan de fysieke en mentale behoeften van een dier. Een leidraad
hiervoor zijn de vijf vrijheden. Eén van deze 5 vrijheden is dat het dier vrij moet zijn van angst en
stress. Er moeten moet zo met dieren omgegaan worden dat geestelijk lijden voorkomen wordt
(FAWC, 2009; van der Laan). Dierenwelzijn kan beoordeeld worden aan de hand van gedrag en
fysiologische responsen die variëren per diersoort (Hill & Broom, 2009).
Tijdens de selectie van hulphonden is het gedrag van de hond op mensen en voorwerpen de
graadmeter, maar niet hoe het dier fysiologisch reageert (Asher et al., 2013; Batt et al., 2008; Fine,
2010; Tomkins et al., 2011; Wilsson & Sundgren, 1997a, 1997b). De benoemde studies in deze
paragraaf zijn voornamelijk gericht op gedrag. Er zijn een paar studies die daarnaast ingaan op de
fysiologische reactie. Hieruit blijkt dat de fysiologische reactie van dieren weinig onderzocht is. Voor
het welzijn van de dieren is het van belang dat hier meer onderzoek naar gedaan wordt, zodat de
positieve of negatieve staat van het dier beter beoordeeld kan worden (Špinka, 2012).
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Uit studies is gebleken dat paarden verschillende cognitieve vaardigheden tegelijk kunnen gebruiken.
Deze dieren kunnen emoties in menselijke gezichtsuitdrukkingen herkennen en herinneren. Als
paarden na 3 tot 6 uur eerder getoonde individuen van een foto herkennen reageren ze op basis van
de emotie van die persoon een paar uur geleden. De paarden die een negatieve gezichtsuitdrukking
gezien hadden keken meer met hun linkeroog naar de neutrale persoon en vertoonden meer
overspronggedrag (vloer ruiken + likken en kauwen). Als dieren met links naar iets kijken is de
rechterhersenhelft dominant en andersom. Uit eerdere studies lijkt het zo te zijn dat de
rechterhersenhelft dominant is bij negatieve emoties en de linkerhersenhelft bij positieve emoties
(Leliveld et al., 2013; Racca et al., 2012). De dieren die de positieve gezichtsuitdrukking gezien
hadden keken voornamelijk met het rechteroog en vertoonden minder overspronggedrag dan de
negatieve groep. Er is echter geen verschil in het aantal dieren dat de neutrale persoon benaderde.
Verder is er geen verschil in hartslag gevonden. Als paarden al anders reageren op een foto van een
positieve of negatieve gezichtsuitdrukking is het waarschijnlijk dat een kwaad of blij persoon nog
meer invloed heeft. Een positieve of negatieve emotie kan dus een grote impact hebben op het
paardenwelzijn aangezien de dieren deze ervaring lang onthouden (Proops et al., 2018).
Bij honden is onderzocht of ze met links of rechts naar een positieve of negatieve gezichtsuitdrukking
kijken. In deze studie keken de dieren, net als bij de paarden, vooral met links naar de negatieve
afbeelding en vooral met rechts naar de positieve afbeelding (Racca et al., 2012). Het is echter nog
niet onderzocht of gezichtsuitdrukkingen effect hebben bij honden op de langere termijn, zoals
onderzocht is bij de paarden. Dit zou interessant zijn, omdat dit meer inzicht geeft in de emotionele
capaciteiten van honden. Ook deze onderzoeken zijn lastig om wetenschappelijk correct op te zetten
(Milinski, 1997b; Nielsen, 2020).

1.5 Onderzoeksopzet
Bij veel studies waarbij onderzoek gedaan wordt naar de interactie tussen dieren en mensen valt nog
veel te verbeteren aan de onderzoeksopzet, zoals in eerdere paragrafen benoemd is (Milinski, 1997a;
Nielsen, 2020). Typische valkuilen zijn: te kleine proefgroepen, onvoldoende informatie over de
populatie, onjuiste conclusies trekken en meer. Om stappen te kunnen zetten in het onderzoek naar
effecten van de mens-dier interactie is het belangrijk dat er goed wordt nagedacht over een
proefopzet en dat meetmethoden meer gestandaardiseerd worden.
1.5.1 Type onderzoek
Onderzoek laat zich indelen in kwantitatief of kwalitatief onderzoek.
Kwantitatief onderzoek: Dit soort onderzoek is gebaseerd op het meten van variabelen. Om
vervolgens de data te analyseren en tot een conclusie te komen. Vaak is de onderzoeksvraag
gesloten. Er ontstaat een cijfermatig inzicht over het onderzochte probleem. Het voordeel is dat
vooraf de resultaat mogelijkheden beperkt kunnen worden, waardoor de resultaten makkelijk te
analyseren zijn. Een nadeel is dat door deze beperking informatie gemist kan worden (Baarda et al.,
2005; Scribbr.nl, N.B.; van der Voordt, 1998; Verhoeven, 2011). Denk hierbij aan een studie naar het
trekgedrag van wolven in de Ardennen.
Kwalitatief onderzoek: Dit soort onderzoek zoekt naar antwoorden op de hoe- of waaromvragen.
Hierbij worden variabelen niet gemeten, maar wordt meer gewerkt met interpretatie. Vaak is de
onderzoeksvraag open. Het voordeel is dat er veel informatie van respondenten komt. Dit zorgt voor
meer diepgang en mogelijkheid tot doorvragen. Het nadeel is dat het lastiger is en langer duurt om
de resultaten te analyseren (Baarda et al., 2005; Scribbr.nl, N.B.; van der Voordt, 1998; Verhoeven,
2011). Denk hierbij aan een studie naar de redenen waarom wolven door de Ardennen trekken. Dit
afstudeeronderzoek is een kwalitatief onderzoek.
Dan zijn er verschillende typen onderzoek.
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Beschrijvend onderzoek: Dit onderzoek doet onderzoek naar een bepaalde stand van zaken. Vaak
wordt er gekeken naar een beperkt aantal kenmerken of elementen van het onderwerp. Descriptief
onderzoek is vaak kwantitatief en heeft meestal onderzoeksvragen. Meestal is er al ander onderzoek
gedaan naar dit onderwerp. Dit onderzoek kan associaties tussen variabelen weergegeven, maar
geen causaal verband. De resultaten van een descriptief onderzoek kunnen verder uitgediept worden
door middel van een exploratief onderzoek (Baarda et al., 2005; Scribbr.nl, N.B.; van der Voordt,
1998; Verhoeven, 2011). Denk bijvoorbeeld aan een onderzoek naar groei van de wolven populatie in
de Ardennen. Een beschrijvend onderzoek zal deze groei of afname met cijfers onderbouwen.
Exploratief onderzoek: Bij dit onderzoek is vaak nog niet helemaal bekend welke resultaten
gevonden gaan worden en welke kant het onderzoek opgaat. Het onderzoek is vooral bedoeld om
het onderzoeksgebied te verkennen voor vervolgonderzoek. Alle mogelijk interessante gegevens
worden verzameld. Dit wordt vaak uitgevoerd als deskresearch of een klein kwalitatief onderzoek
(Baarda et al., 2005; Scribbr.nl, N.B.; van der Voordt, 1998; Verhoeven, 2011). Als uit het
beschrijvend onderzoek blijkt dat de wolvenpopulatie gegroeid is, zal in dit type onderzoek
onderzocht worden wat daar redenen voor geweest kunnen zijn. Dit afstudeeronderzoek is een
exploratief onderzoek.
Experimenteel onderzoek: Bij dit onderzoek worden variabelen door de onderzoeker
gemanipuleerd, waarna het effect hiervan bekijken wordt. Deze onderzoekssoort wordt gebruikt om
causaliteit vast te stellen (Baarda et al., 2005; Scribbr.nl, N.B.; van der Voordt, 1998; Verhoeven,
2011). Stel dat uit het exploratief onderzoek blijkt dat de wolven waarschijnlijk naar de Ardennen
komen, omdat daar een prooi zit die de voorkeur heeft. Bij een experimenteel onderzoek zal
onderzocht worden of deze prooi inderdaad de voorkeur heeft boven andere prooien.
1.5.2 Validiteit, betrouwbaarheid en haalbaarheid
Voor een gedegen onderzoek moet het onderzoek valide zijn. Validiteit is de mate waarin de test
(onderzoek, enquête, meetinstrument) meet wat het zou moeten meten. Validiteit zit dus meestal in
de methode van onderzoek. Bijvoorbeeld het apparaat of meetinstrument waar mee je
waarnemingen doet. Dat meetinstrument moet bijvoorbeeld dat meten wat je wilt weten, en niet
net iets anders/. Dat moet je dus met iets anders, een gouden standaard, onderzoeken. Voor
validiteit kan je onderscheid maken tussen interne en externe validiteit.
Interne validiteit: Hierbij gaat het over de kwaliteit van de onderzoeksopzet, data-verzameling en –
analyse. Dit bepaalt of de conclusie als waar aangenomen mag worden (Baarda et al., 2005;
Verhoeven, 2011). Denk er hierbij aan dat bijvoorbeeld bij een onderzoek naar het paringsgedrag van
vogels ook echt het paringsgedrag geobserveerd wordt en niet het territoriumgedrag. In dit
afstudeeronderzoek is dit nagekomen door eisen te stellen aan de deskundigheid van de
onderzoekers.
Externe validiteit: Hierbij gaat het er om of de conclusie ook geldt voor grotere groepen of situaties
dan alleen die van het onderzoek (Baarda et al., 2005; Verhoeven, 2011). Stel dat er onderzoek
gedaan wordt naar de slaapfrequentie van 1-jarige honden. De uitslag van dit onderzoek zal alleen
gelden voor 1-jarige honden, maar niet voor oudere of jongere honden. In dit afstudeeronderzoek is
dit nagekomen door de opzet te schijven voor één specifiek onderzoek.
Validiteit kan beïnvloed worden door de ijking van de apparatuur, een juiste steekproef en een juiste
formulering van vragen. Verkeerde meetinstrumenten of verkeerd afgestelde instrumenten leiden
tot systematische fouten. Hierdoor is een onderzoek niet meer valide, maar kan nog wel
betrouwbaar zijn (Baarda et al., 2005). Naast systemische fouten kan een onderzoek minder valide
worden doordat de steekproef niet representatief is. Hierdoor zullen de conclusies van het
onderzoek niet kloppen voor de hele populatie en is het onderzoek dus niet valide (Nielsen, 2020;
van der Voordt, 1998).
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Betrouwbaarheid is de mate waarin een meting onafhankelijk is van toeval. Waarnemingen en
metingen die bij dezelfde omstandigheden herhaald worden zullen dezelfde uitkomst moeten geven.
Het is dus belangrijk om te bepalen in hoeverre de metingen zonder fouten of verstoringen gemeten
zijn. De betrouwbaarheid is afhankelijk van de steekproefomvang, de spreiding, de toegelaten
onzekerheden, de omstandigheden en de manier waarop de waarnemingen herhaaldelijk gemeten
worden (van der Voordt, 1998). Een onderzoek is betrouwbaar als 95% van deze factoren
betrouwbaar zijn. De betrouwbaarheidsdrempel is dus α = 0,05 (Baarda et al., 2005; Verhoeven,
2011).
Betrouwbaarheid is geen garantie voor validiteit, maar wel een voorwaarde (Baarda et al., 2005;
Swaen, 2019). Dit is verduidelijkt in de figuur 1.

Figuur 1. Visuele weergave van de relatie tussen validiteit en betrouwbaarheid van een onderzoek.
Overgenomen uit Validiteit en betrouwbaarheid vaststellen in je scriptie 2019 door B. Swaen, Copyright 2019, Scribbr.nl, geraadpleegd van
https://www.scribbr.nl/onderzoeksmethoden/validiteit-en-betrouwbaarheid-vaststellen-scriptie/

De validiteit en betrouwbaarheid worden bepaald door de afbakening van de onderzoeksvraag,
keuze en de opzet van onderzoeksinstrumenten, de keuze voor de respondenten, de wijze van dataverzameling en de data-analyse (Nielsen, 2020; van der Voordt, 1998).
Als laatste is haalbaarheid belangrijk voor een goed onderzoek. Allereerst moet een onderzoek
efficiënt zijn. Alle kosten moeten in verhouding tot de resultaten staan en het tijdpad moet haalbaar
zijn. Daarnaast moet het onderzoek uitvoerbaar zijn. Er moeten voldoende onderzoekers beschikbaar
zijn, de doelgroep moet beschikbaar zijn, gegevens moeten verzameld kunnen worden, de locatie en
instrumenten moeten beschikbaar zijn en het onderzoek moet binnen het tijdsplan uitgevoerd
kunnen worden. Tijdens het vooronderzoek zullen nog meer uitdagingen met betrekking tot de
haalbaarheid opduiken. Als laatste moet het onderzoek bruikbaar zijn; praktisch relevant (Andriessen
& Butter, 2016; van der Voordt, 1998).
Zoals in paragrafen 1.1 t/m 1.4 uitgelegd, zijn honden in de zorg in opkomst en is het daarom van
belang dat er onderzoek plaatsvindt naar het welzijn van de honden tijdens dit werk. Er zijn
nagenoeg geen goede studies gedaan naar het effect van dit type werk op het welzijn van honden
(Rietveld-Piepers & Enders-Slegers, 2018). Dit is belangrijk, omdat het welzijn van de honden hand in
hand gaat met de prestaties van de dieren en daarmee met het welzijn van de eigenaar (Ophorst et
al., 2014). Uit onderzoek is gebleken dat honden onderscheid kunnen maken tussen verschillende
emoties van mensen en daar ook op reageren. Dat is ook de reden waarom honden ingezet worden
bij dier-ondersteunde therapie. Maar er is nauwelijks onderzocht wat het effect van deze interactie
op korte- of lange termijn is op de honden. Een eerste stap om dit te onderzoeken is door te
onderzoeken of honden emoties van mensen kunnen herinneren. Als dit zo is, kan onderzocht
worden hoe honden op verschillende emoties reageren en wat dit voor invloed kan hebben op de
lange termijn. Met dit onderzoek wordt de basis gelegd voor verder onderzoek in deze richting. Om
zo het welzijn van iedere hond mogelijk te kunnen verbeteren.
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1.5.3 Hoofd- & deelvragen
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt: “Hoe ziet een betrouwbare, valide en praktisch
uitvoerbare proefopzet eruit waarmee onderzocht kan worden of honden menselijke emoties
herinneren?”
De deelvragen van dit onderzoek luiden als volgt:
1. Wat zijn de eisen aan een wetenschappelijk verantwoorde onderzoeksopzet?
2. Wat zijn bruikbare meetmethoden om menselijke emoties op een gestandaardiseerde wijze als
stimuli aan te bieden?
3. Wat zijn bruikbare meetmethoden aan een hond om te onderzoeken of menselijke emoties
herinnerd worden?
4. Wat zijn de beperkingen en uitdagingen voor het doen van onderzoek naar de herinnering van
honden over menselijke emoties in de praktijk?
1.5.4 Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is om een betrouwbare, valide en haalbare onderzoeksopzet op te stellen
voor het onderzoek of honden emoties van een individu kunnen onthouden en of deze positieve of
negatieve ervaring de fysiologische- en gedragsmatige reactie van de hond op een later moment
beïnvloedt wanneer het dier met dezelfde persoon met een neutrale emotie in contact komt.
Door de opkomst van honden in de zorg is het van belang dat er onderzoek plaats vindt naar het
welzijn van de dieren tijdens dit werk (Hulphond, 2018; Ophorst et al., 2014) Specifiek onderzoek
naar het welzijn van deze groep is niet verricht. Uit alle bovengenoemde studies blijkt dat emoties
belangrijk zijn voor het welzijn van honden, daarom is het van belang om de invloed van menselijke
emoties op honden te onderzoeken. De conclusie hiervan zal waarschijnlijk ook gelden voor dieren in
de zorg. Vanuit deze conclusie kan verder onderzoek gedaan worden naar deze specifieke doelgroep
en de invloed van menselijke emoties bij honden. Door een betrouwbare en valide onderzoeksopzet
op te zetten voor dit onderzoek wordt een stabiele basis gelegd voor het begin van onderzoek in
deze richting.
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Hoofdstuk 2: Materiaal & Methode
Vanwege de beperkingen wegens corona maatregelen is gekozen voor een kwalitatief onderzoek
waarbij door literatuurstudie en diepte-interviews een ruwe, valide, betrouwbare en praktisch
uitvoerbare proefopzet bedacht is.

2.1 Onderzoekspopulatie
Om dit onderzoek betrouwbaar te maken zijn 5 onderzoekers met veel kennis van dit vakgebied
geïnterviewd. Aangezien dit een kwalitatief onderzoek is waren er niet meer dan 5 onderzoekers
nodig, omdat het om de kwalitatieve inhoud ging. De criteria waaraan de onderzoekers voldeden
waren:
1. Gespecialiseerd in onderzoek naar mens-dierrelaties
2. Ervaring met betrouwbaar, valide en haalbaar onderzoek doen op het gebied van dieren. Of te
wel een gepromoveerd onderzoeker.
3. Ervaring met het gebruik van activiteits- en hartslagmeters bij dieren
De onderzoekers hoefden niet aan de 3de eis te voldoen, maar het was wel van belang dat een aantal
van de onderzoekers hier verstand van hadden. De onderzoekers zijn uitgekozen middels gedane
onderzoeken, onderwijsinstellingen, boeken en collega’s. Samen met de scriptiebegeleider zijn de
geïnterviewde personen geselecteerd. Vervolgens is met deze personen contact gelegd via email.
Met daarin het doel van de scriptie, het voorbeeld onderzoek, de hoofdvraag, thema’s, tijdsduur en
het doel en gebruik van het interview. Wanneer hier geen reactie op kwam is er indien mogelijk
achteraan gebeld. Vervolgens is een afspraak van 30 tot 60 minuten via Skype, Zoom of Teams
gemaakt.

2.2 Onderzoeksmaterialen
Voor het beantwoorden van de hoofd- en deelvragen is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek en
diepte-interviews. Allereerst heeft er een literatuuronderzoek plaatsgevonden en zijn vervolgens
door middel van diepte-interviews de hoofd- en deelvragen beantwoord.
2.2.1 Literatuuronderzoek
Voor het literatuuronderzoek zijn per deelvraag onderzoeksplannen opgesteld. Er zijn naast deze
zoektermen in het onderzoeksplan andere zoektermen gebruikt. Dit kwam, omdat er tijdens het
onderzoek andere onderwerpen ook belangrijk bleken en omdat er andere onderwerpen tijdens de
diepte-interviews aangekaart waren. De zoektermen zijn in dit onderzoeksplan in het Engels
geschreven, omdat deze taal voornamelijk is gebruikt tijdens het zoeken.

ONDERZOEKSPLAN LITERATUURONDERZOEK
Deelvraag 1: “Wat zijn de eisen aan een wetenschappelijk verantwoorde onderzoeksopzet?”
Het doel van dit literatuuronderzoek is om antwoorden te vinden op de hierboven genoemde
deelvraag, om vervolgens deze antwoorden te vergelijken met de uitgevoerde diepte-interviews.
Termijn waarin de artikelen gelezen zijn:
01/06/2020 en 01/09/2020
Zoektermen die gebruikt zijn:
− Validity
14

Zoekmachines die gebruikt zijn:

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Trustworthiness
Feasibility
Scientific research design
Animal memory tests
Animal
Dog
Human
Emotion
Google Scholar
Wiley
Science Direct
Springer
Artikelen die doorgestuurd zijn door
Kathalijne Visser
Verschillende boeken

Selectie stappen:
1. Artikelen zijn gepubliceerd op een wetenschappelijke website of geciteerd in een
wetenschappelijk artikel of boek.
2. Het gehele artikel is leesbaar, zodat duidelijk is hoe het onderzoek uitgevoerd is.
3. De artikelen hebben betrekking op de deelvraag.
Als een artikel aan de bovenstaande eisen voldoet zal de bruikbare informatie gebruikt worden om
deze deelvraag te beantwoorden. Het artikel zal geciteerd en in de biografie verwerkt worden.

ONDERZOEKSPLAN LITERATUURONDERZOEK
Deelvraag 2: “Wat zijn bruikbare meetmethoden aan een hond om te onderzoeken of
menselijke emoties herinnerd worden?”
Het doel van dit literatuuronderzoek is om antwoorden te vinden op de hierboven genoemde
deelvraag, om vervolgens deze antwoorden te vergelijken met de uitgevoerde diepte-interviews.
Termijn waarin de artikelen gelezen zijn:
01/06/2020 en 01/09/2020
Zoektermen die gebruikt zijn:
− Canis familiaris
− Emotion recognition
− Social cognition
− Heart rate variability
− Activity sensor
− Animal-human interaction
− Behavior
− Memory
− Test
− Dog
− Animal
− Human
− Emotion
Zoekmachines die gebruikt zijn:
− Google Scholar
− Wiley
− Science Direct
− Springer
− Artikelen die doorgestuurd zijn door
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−

Kathalijne Visser
Verschillende boeken

Selectie stappen:
4. Artikelen zijn gepubliceerd op een wetenschappelijke website of geciteerd in een
wetenschappelijk artikel of boek.
5. Het gehele artikel is leesbaar, zodat duidelijk is hoe het onderzoek uitgevoerd is.
6. De artikelen hebben betrekking op de deelvraag.
Als een artikel aan de bovenstaande eisen voldoet zal de bruikbare informatie gebruikt worden om
deze deelvraag te beantwoorden. Het artikel zal geciteerd en in de biografie verwerkt worden.

ONDERZOEKSPLAN LITERATUURONDERZOEK
Deelvraag 3: “Wat zijn bruikbare meetmethoden om menselijke emoties op een
gestandaardiseerde wijze als stimuli aan te bieden?”
Het doel van dit literatuuronderzoek is om antwoorden te vinden op de hierboven genoemde
deelvraag, om vervolgens deze antwoorden te vergelijken met de uitgevoerde diepte-interviews.
Termijn waarin de artikelen gelezen zijn:
01/06/2020 en 01/09/2020
Zoektermen die gebruikt zijn:
− Affective processing
− Face processing
− Equus Caballus
− Animal-human interaction
− Interspecific communication
− Emotion recognition
− Social cognition
− Memory
− Test
− Dog
− Animal
− Human
− Emotion
− Stimuli
Zoekmachines die gebruikt zijn:
− Google Scholar
− Wiley
− Science Direct
− Springer
− Artikelen die doorgestuurd zijn door
Kathalijne Visser
− Verschillende boeken
Selectie stappen:
7. Artikelen zijn gepubliceerd op een wetenschappelijke website of geciteerd in een
wetenschappelijk artikel of boek.
8. Het gehele artikel is leesbaar, zodat duidelijk is hoe het onderzoek uitgevoerd is.
9. De artikelen hebben betrekking op de deelvraag.
Als een artikel aan de bovenstaande eisen voldoet zal de bruikbare informatie gebruikt worden om
deze deelvraag te beantwoorden. Het artikel zal geciteerd en in de biografie verwerkt worden.

ONDERZOEKSPLAN LITERATUURONDERZOEK
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Deelvraag 4: “Wat zijn de beperkingen en uitdagingen voor het doen van onderzoek naar de
herinnering van honden over menselijke emoties in de praktijk?”
Het doel van dit literatuuronderzoek is om antwoorden te vinden op de hierboven genoemde
deelvraag, om vervolgens deze antwoorden te vergelijken met de uitgevoerde diepte-interviews.
Termijn waarin de artikelen gelezen zijn:
01/06/2020 en 01/09/2020
Zoektermen die gebruikt zijn:
− Limitations
− Challenges
− Research
− Animal-human interaction
− Emotion recognition
− Memory
− Test
− Dog
− Animal
− Human
− Emotion
Zoekmachines die gebruikt zijn:
− Google Scholar
− Wiley
− Science Direct
− Springer
− Artikelen die doorgestuurd zijn door
Kathalijne Visser
− Verschillende boeken
Selectie stappen:
10. Artikelen zijn gepubliceerd op een wetenschappelijke website of geciteerd in een
wetenschappelijk artikel of boek.
11. Het gehele artikel is leesbaar, zodat duidelijk is hoe het onderzoek uitgevoerd is.
12. De artikelen hebben betrekking op de deelvraag.
Als een artikel aan de bovenstaande eisen voldoet zal de bruikbare informatie gebruikt worden om
deze deelvraag te beantwoorden. Het artikel zal geciteerd en in de biografie verwerkt worden.
Per deelvraag zijn de uitslagen van het literatuuronderzoek samengevat. Hierdoor is een goede en
overzichtelijke basis voor de diepte-interviews ontstaan.
2.2.2 Diepte-interview
Na het uitvoeren van het literatuuronderzoek zijn diepte-interviews uitgevoerd met de beschreven
doelgroep in 2.1. Bij elk diepte-interview is het onderzoek zoals dit bij paarden is uitgevoerd als
voorbeeld gebruikt. Deze studie onderzocht de herinnering van menselijke emoties bij paarden en
was dus een goede basis voor het onderzoek bij honden (Proops et al., 2018).
De thema’s die bij deze interviews aan bod zijn komen worden genoemd in het volgende overzicht.

THEMA

SUB-THEMA

Dieren - bij welke groep
honden kan dit onderzoek het
beste worden uitgevoerd?

Eerste ingeving
Hulphonden
Asielhonden
Huishonden
Steekproefgrootte
Leeftijd
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Ras
Meet indicatoren – welke
gedrags- en fysiologische
variabelen zouden gebruikt
moeten worden voor het
meten?
Menselijke emoties – welke en
hoe kunnen menselijke
emoties het beste getoond
worden aan de honden?
Locatie – waar moet de locatie
aan voldoen?

Onderzoeksopzet – hoe zou de
algehele proefopzet eruit
kunnen zien?

Betrouwbaarheid – hoe kan
betrouwbaarheid het best
worden gewaarborgd?

Validiteit – hoe kan naar een
goede validiteit gestreefd
worden?
Haalbaarheid – waar moet op
gelet worden om het
onderzoek ook haalbaar te
maken onder
praktijkomstandigheden?

Eerste ingeving
Gedrag
Hartslag
Activiteit
Meetinstrumenten
Eerste ingeving
Welke emotie
Geslacht
Leeftijd
Uiterlijk
Eerste ingeving
Bekend of niet
Eigenaar of begeleider
1 of meerdere locaties
Eerste ingeving
Live/foto/geluid/video
Hond los of vast
Emotie eerst aanwezig of hond
Begeleider aanwezig
Controlegroep
Hoe lang testen
Dag of dagdeel
Wat doen de dieren in de tussentijd
Eerste ingeving
Pilotstudie
Vooroordelen onderzoeker
Betrouwbaarheid van de
groepsverdeling
Omgang met de dieren voor het
onderzoek
Eerste ingeving
Meetinstrumenten
Eerste ingeving
Hoeveel jarig onderzoek
Beschikking tot dieren
Beschikking tot meetinstrumenten

Tijdens deze diepte-interviews is van de hierboven genoemde onderwerpen afgeweken, omdat de
nieuwe onderwerpen ook van belang bleken te zijn.

2.3 Onderzoeksopzet
Allereerst is door middel van literatuuronderzoek duidelijk geworden wat al bekend was over de
verschillende deelvragen. In 2.2 staat beschreven hoe dit uitgevoerd is. Na dit onderzoek zijn diepteinterviews uitgevoerd met de onderzoekers die in 2.1 beschreven staan. Hierin is de deskundigheid
van deze mensen gebruikt om te bespreken wat de beste onderzoeksopzet is. De interviews waren
individuele en semigestructureerde diepte-interviews. Voor het interview was de geïnterviewde op
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de hoogte van het doel van de scriptie, de hoofdvraag, thema’s, tijdsduur, het doel en gebruik van
het interview. Allereerst werd gevraagd of de geïnterviewde bij naam genoemd mocht worden in dit
onderzoek. In 2.2 staan de thema’s die vervolgens besproken zijn. Bij ieder onderwerp was het van
belang dat iedere onderzoeker eerst zijn ingevingen kon verwoorden met betrekking tot het
onderwerp. Op die manier konden onderwerpen die eerder in het literatuuronderzoek over het
hoofd gezien waren nog aan bod komen. Vervolgens zijn de sub-thema’s besproken. De interviews
duurden maximaal 1 uur.

2.4 Dataverwerking
Na de interviews zijn deze getranscribeerd en gecodeerd in bijlage 2. Hierbij is per thema/noemer
overzichtelijk neergezet waar op gelet moet worden en wat belangrijk is. Deze informatie uit de
diepte-interviews is verwerkt per deelvraag. Uit deze resultaten zijn vervolgens meerdere conclusies
getrokken in de discussie. Het eindresultaat van dit onderzoek is een ruw opgezette, betrouwbare,
valide en haalbare onderzoeksopzet.
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Hoofdstuk 3: Resultaten
3.1 Literatuuronderzoek
Tijdens dit literatuuronderzoek is er allereerst gekeken naar de betekenis van wetenschappelijk
onderzoek. De betekenis volgens Theo van der Voordt (1998); “Wetenschappelijk onderzoek is het
op een methodische, controleerbare, objectieve, valide en betrouwbare wijze verzamelen, bewerken
en analyseren van gegevens om de werkelijkheid beter te kunnen begrijpen en verklaren en daarmee
beter beheersbaar te maken” (van der Voordt, 1998). Vervolgens is gekeken naar verschillende typen
en vormen van onderzoek doen. Dit is gedaan om een duidelijk beeld te ontwikkelen van de
onderzoeksmethoden met daarbij de voor- en nadelen. In paragraaf 3.1.1 staat beschreven wat de
meest gemaakte fouten zijn bij het doen van onderzoek en hoe deze voorkomen zullen worden in dit
onderzoek. In paragraaf 3.1.2 staan manieren van het aanbieden van de stimuli die gebruikt zijn in
verschillende onderzoeken. In paragraaf 3.1.3 staan manieren van meetmethodes aan dieren die
gebruikt zijn in verschillende onderzoeken. Als laatste staat in paragraaf 3.1.4 de te verwachten
uitdagingen en beperkingen voor deze onderzoeksopzet.
Een onderzoek kan 2 verschillende einddoelen (praktisch of niet) hebben.
Fundamenteel onderzoek: Dit onderzoek richt zich vooral op het verwerven van kennis en niet
zozeer op de toepassing van die kennis in de praktijk. Dit onderzoek geeft geen aanbevelingen voor
de praktijk, maar vaak resulteert dit onderzoek toch in een praktische toepassing (Baarda et al.,
2005; Scribbr.nl, N.B.; van der Voordt, 1998).
Toegepast onderzoek: Bij dit onderzoek is de uitslag een conclusie en aanbeveling aan de praktijk.
Ook kan het eindresultaat een product of methode zijn (Baarda et al., 2005; Scribbr.nl, N.B.; van der
Voordt, 1998).
In hoofdstuk 1 zijn de onderzoeksvormen experimenteel, beschrijvend en exploratief onderzoek
beschreven, maar er bestaan nog veel meer vormen van onderzoek. Zie de volgende:
Cross-sectioneel onderzoek: Bij dit onderzoek wordt data verzameld bij een grote groep. Deze data
worden 1 keer per individu verzameld. Het doel is om de variatie tussen gevallen vast te stellen.
Causaliteit tussen de variabelen is niet aan te tonen met dit onderzoek, maar alleen of er een relatie
bestaat tussen de variabelen (Baarda et al., 2005; Scribbr.nl, N.B.; Verhoeven, 2011). Onderzoek
bijvoorbeeld of een grote groep honden eerder kiest voor brokken of vers vlees.
Longitudinaal onderzoek: Dit onderzoek vindt plaats over een lange periode, waarbij meerdere
onderzoeks- of meetmomenten zijn. Hierbij is het belangrijk dat alle metingen op dezelfde manier
worden uitgevoerd. Het doel is om een ontwikkeling op een bepaald gebied in kaart te brengen
(Baarda et al., 2005; Scribbr.nl, N.B.). Denk hierbij aan het onderzoeken naar de invloed van
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verschillende manieren van socialiseren. Dit onderzoek zal minimaal 2 jaar duren met verschillende
meetmomenten.
Prospectief onderzoek: Bij dit onderzoek worden metingen gedaan bij een steekproef. Er wordt
gekeken naar een oorzaak (levenswijze) en vervolgens naar het gevolg (ziekte) hiervan. Deze
onderzoeksoort volgt de individuen voor een bepaalde tijd om te zien hoe en of een mogelijke ziekte
zich ontwikkelt. Dit wordt veel op medisch gebied gebruikt (Baarda et al., 2005; Scribbr.nl, N.B.).
Denk hierbij aan een onderzoek naar een fokmethode en de ziektes die voorkomen bij deze dieren.
Retrospectief onderzoek: Bij dit onderzoek wordt teruggekeken vanaf een gevolg (ziekte) naar een
oorzaak (leefwijze). Dit onderzoek kijkt dus voornamelijk naar het verleden. Deze manier van
onderzoeken wordt ook veel gebruikt in de medische wereld (Baarda et al., 2005; Scribbr.nl, N.B.).
Denk hierbij aan een onderzoek naar een erfelijke ziekte en de fokmethode.
Pilotstudie: Dit is een klein vooronderzoek dat gebruikt wordt om een eerste indruk te krijgen van
het onderzoeksgebied. Het doel van een pilotstudie is om te verkennen en te testen. Ook kunnen
meetinstrumenten en instructies getest worden op duidelijkheid, zwakheden en fouten (Baarda et
al., 2005; Scribbr.nl, N.B.; Verhoeven, 2011). Denk hierbij aan een onderzoek waar eerst op kleine
schaal gekeken wordt of honden de benodigde instructies wel snappen.
Replicatieonderzoek: Dit onderzoek herhaalt een onderzoek dat al eerder is uitgevoerd. Het doel is
om de validiteit en betrouwbaarheid van het uitgevoerde onderzoek te onderzoeken en om te zien of
de resultaten als waar aangenomen kunnen worden (Baarda et al., 2005; Scribbr.nl, N.B.). Een
onderzoek wordt dus exact hetzelfde uitgevoerd als het eerdere onderzoek.
Relationeel onderzoek: Bij dit onderzoek wordt gekeken of twee of meer variabelen met elkaar
samenhangen. Hiermee kan aangetoond worden of er een significant verband is tussen de
variabelen, hoe sterk het verband is, wat de richting van het verband is en wat de aard van het
verband is (Baarda et al., 2005; Scribbr.nl, N.B.). Bijvoorbeeld een onderzoek dat aantoont dat grote
honden meer last hebben van heupdysplasie.
Toetsend onderzoek: Dit onderzoek ontstaat op basis van theorie(ën) en verwachtingen (hypothese).
De hypothese wordt getoetst en uiteindelijk bevestigd of verworpen (Baarda et al., 2005; Scribbr.nl,
N.B.). Op basis van de dominantie theorie is de verwachting dat het alfamannetje de agressiefste is
van de roedel.
Vergelijkend onderzoek: Dit onderzoek meet het effect van verschillende omstandigheden op
bepaalde variabelen. Vaak worden twee of meer groepen/situaties met elkaar vergeleken. Het is
belangrijk dat de variabelen die vergeleken worden steeds op dezelfde manier gemeten worden
(Baarda et al., 2005; Scribbr.nl, N.B.). Denk hierbij aan een onderzoek waarbij gekeken wordt of het
voeren van vers vlees een ander effect heeft dan het voeren van brokken.
Verder zijn verschillende manieren van dataverzamelingsmethoden tijdens een onderzoek.
Deskresearch: Dit is een dataverzamelingsmethode waarbij alleen gegevens gebruikt worden die
door anderen verzameld zijn. Vaak is dit een vorm van literatuuronderzoek (Baarda et al., 2005;
Scribbr.nl, N.B.; van der Voordt, 1998; Verhoeven, 2011). Denk hierbij aan het imago van de wolf
door de eeuwen heen. Veel van deze informatie zal uit de literatuur gehaald moeten worden.
Laboratoriumonderzoek: Bij dit onderzoek wordt geen gebruik gemaakt van een natuurlijke situatie,
maar van een gecreëerde situatie. Het belangrijkste hierbij is dat zoveel mogelijk externe factoren,
die invloed kunnen hebben op de onderzoeksresultaten uitgesloten worden (Baarda et al., 2005;
Scribbr.nl, N.B.; van der Voordt, 1998; Verhoeven, 2011). Denk hierbij aan een onderzoek waarbij
gekeken wordt of honden ontspannen door klassieke muziek. Om zeker te weten dat de klassieke
muziek de ontspanning veroorzaakt mag niets anders zijn aan de testruimte of wat er gebeurt.
Veldonderzoek: Dit onderzoek wordt uitgevoerd in een natuurlijke setting voor de respondenten.
Hiervoor kunnen verschillende dataverzamelingsmethodes gebruikt worden,
zoals observaties of interviews. De onderzoekssetting wordt niet gemanipuleerd (Baarda et al., 2005;
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Scribbr.nl, N.B.; Verhoeven, 2011). Onderzoek bijvoorbeeld welke stresssignalen het meest vertoond
worden door hulphonden tijdens hun werk.
Surveyonderzoek: Dit onderzoek krijgt door middel van een enquête inzicht in bepaalde
economische, sociologische of psychologische variabelen binnen een doelgroep. Hierbij wordt vaak
een steekproef gebruikt (Baarda et al., 2005; Scribbr.nl, N.B.; van der Voordt, 1998; Verhoeven,
2011). Denk hierbij aan een onderzoek waarbij aan de eigenaren gevraagd wordt waar de hond
gekocht is.
Observatieonderzoek: Bij dit onderzoek worden gegevens verzameld door feitelijk gedrag te
observeren. Dit onderzoek zoekt naar antwoord op een hoe- of waaromvraag, een onderwerp
onderzoeken waar nog weinig over bekend is of een individu in de natuurlijke setting bestuderen
(Baarda et al., 2005; Scribbr.nl, N.B.; Verhoeven, 2011). Denk hierbij aan een onderzoek waar
doormiddel van gedragsobservatie gekeken wordt of het alfamannetje meer agressie vertoont dan
de andere mannetjes in de roedel in de leefomgeving waar ze altijd al wonen.

In hoofdstuk 1 is validiteit al aanbod gekomen, maar er zijn verschillende vormen van validiteit.
Indrukvaliditeit: Hierbij gaat het er om of de validiteit van de instrumenten die gebruikt worden te
beredeneren is. Het hoeft dus niet wetenschappelijk onderbouwd te zijn (Baarda et al., 2005). Denk
bijvoorbeeld aan een weegschaal die niet gevalideerd is, maar het juiste gewicht aangeeft.
Inhoudsvaliditeit: Hierbij gaat het er om in hoeverre het gebruikte instrument het te onderzoeken
begrip dekt. Zijn alle onderdelen van de begrippen aanbod gekomen. Gebruik hierbij
“operationalisatie” (Baarda et al., 2005). Hartritmevalibiliteit verhoging zegt niet iets over de emotie
angst of opwinding bij een hond, maar bij het voelen van die emoties is het normaal dat de
hartritmevalibiliteit verhoogt. Het is dus een onderdeel van de emotie, maar dekt niet de hele
inhoud. Hiervoor zou ook gedragsobservaties gedaan moeten worden en mogelijk nog meer.
Begripsvaliditeit: Hierbij gaat het er om of het instrument het bedoelde begrip meet (Baarda et al.,
2005). Vraag bijvoorbeeld niet: “Heeft u een grote hond?”, maar vraag: “Hoeveel cm is uw hond in de
hoogte?”. De eerste vraag kan door iedereen anders geïnterpreteerd worden. De 2de niet.
Criteriumvaliditeit: Hierbij gaat het er om in welke mate de metingen met elkaar overeenkomen
(Baarda et al., 2005). De verhoogde hartslagvariabiliteit zal niet heel veel anders moeten zijn dan die
van vergelijkbare metingen uit andere onderzoeken. Als dat wel zo is, is er waarschijnlijk iets niet
goed gegaan.
Ecologische validiteit: Hierbij gaat het er om in welke mate het onderzoek overeenkomt met de
dagelijkse praktijk (Baarda et al., 2005). Is er een realistische zetting gebruikt of een testzetting die
nooit in de praktijk voor zal komen.
Daarbij is betrouwbaarheid in hoofdstuk 1 al aan bod gekomen, maar er zijn verschillende vormen
van betrouwbaarheid. Zie de ondergenoemde:
Interne betrouwbaarheid: De mate waarin de onderzoeksopzet betrouwbaar is. Denk hierbij aan
steekproefomvang, de spreiding, de toegelaten onzekerheden, de omstandigheden, de manier
waarop de waarnemingen herhaaldelijk gemeten worden, de gebruikte berekeningen en bronnen
(Baarda et al., 2005; Swaen, 2019; van der Voordt, 1998; Verhoeven, 2011).
Externe betrouwbaarheid: De mate waarin het onderzoek door onafhankelijke onderzoekers
uitgevoerd kan worden zonder zijn betrouwbaarheid te verliezen. Ook als er met andere
onderzoekseenheden gewerkt wordt (Baarda et al., 2005; Swaen, 2019; van der Voordt, 1998;
Verhoeven, 2011).
Er zijn een aantal testen om verschillende betrouwbaarheidsonderdelen te meten.
22

Intra-beoordelaars-betrouwbaarheid: Bij deze test gebruikt dezelfde beoordelaar hetzelfde
instrument waarbij dezelfde situatie beoordeeld wordt. Het is betrouwbaar als hetzelfde resultaat
verschijnt (Baarda et al., 2005; Swaen, 2019).
Inter-beoordelaars-betrouwbaarheid: Bij deze test gebruiken meerdere beoordelaars hetzelfde
instrument waarbij dezelfde situatie beoordeeld wordt. Het is betrouwbaar als hetzelfde resultaat
verschijnt (Baarda et al., 2005; Swaen, 2019).
Daarnaast zijn er een aantal testen om de herhaalbaarheid te meten. Dit is een groot deel van de
betrouwbaarheid van een onderzoek. Hoe vaker een onderzoek uitgevoerd wordt met dezelfde
resultaten, hoe betrouwbaarder de conclusie is.
Test- hertest betrouwbaarheid: Bij deze test wordt een deel van het onderzoek twee keer op
dezelfde manier uitgevoerd met dezelfde onderzoekseenheden. Het is betrouwbaar als hetzelfde
resultaat verschijnt (Baarda et al., 2005; Swaen, 2019). Voer bijvoorbeeld 2x dezelfde test uit die de
hartslagvariabiliteit van de hond moet verhogen. Als dit allebei de keren hetzelfde is werkt de meter.
Paralleltest betrouwbaarheid: Bij deze test wordt tijdens het onderzoek tegelijkertijd gemeten met
twee verschillende, maar soortgelijke instrumenten. Het is betrouwbaar als hetzelfde resultaat
verschijnt (Baarda et al., 2005; Swaen, 2019). Gebruik bijvoorbeeld 2 verschillende merken
hartslagmeters die hetzelfde resultaat zouden moeten geven.
Replicatie: Bij deze test wordt het hele onderzoek herhaald om de overeenkomsten te bekijken
(Baarda et al., 2005). Zie replicatieonderzoek hierboven.
Audit trail: Dit is een manier om herhaalbaarheid van het onderzoek te garanderen. Dit wordt vooral
gebruikt als er niet genoeg tijd is om het onderzoek te herhalen als test. Als oplossing zal alles wat er
gedaan is en hoe dat gedaan is genoteerd worden. Hierdoor is het voor derden inzichtelijk hoe de
onderzoeksgegevens verkregen zijn (Baarda et al., 2005). Hierbij wordt dus iedere stap die gezet is
opgeschreven.
Operationaliseren is het verdelen van een abstract begrip in meetbare eenheden. Dit bevordert de
betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek. Zie figuur 2 voor een visuele verduidelijking.
Stap 1: Definiëren
Beschrijft het abstracte begrip. De betekenis is het betrouwbaarst als het uit de literatuur gehaald
wordt. Als er meerdere betekenissen staan moet gekozen worden voor de betekenis die het beste
past. Zorg dat de definitie niet te breed is: “Sociaal zijn is gewenst gedrag bij honden”. Maar ook niet
te smal: “Sociaal zijn is gedrag als spelen, acceptatie en respect” (Benders, 2018).
Stap 2: Verfijnen definitie
Bepalen van de dimensies en sub-dimensies. Bijvoorbeeld bij agressie (gedrag dat erop gericht is een
ander te kwetsen) zijn volgens de literatuur twee dimensies: fysiek en verbaal. Beide dimensies
kunnen verdeeld worden in de sub-dimensies directe en indirecte fysieke en verbale agressie
(Benders, 2018).
Stap 3: Indicatoren
Deze dimensies en sub-dimensies kunnen gemeten worden aan de hand van indicatoren. Denk bij
agressie aan de indicatoren bijten, duwen, vernielen, grommen en blaffen (Benders, 2018).
Stap 4: Variabelen
Variabelen is wat je meet. Bijvoorbeeld hoe vaak of hoe hard wordt er gebeten. Variabelen kunnen
op verschillende manieren gemeten worden:
Binominale variabele: 2 waarden worden met elkaar vergeleken (Baarda et al., 2005). Bijv. wordt er
meer gebeten of geduwd?
Ordinale variabele: rangorde wordt gemeten. In welke rangorde worden agressieve indicatoren
vertoond (Baarda et al., 2005). Welke van de indicatoren wordt het meest vertoond?
Continue variabele: de variabelen worden constant gemeten. Denk aan de mate van agressie door
de dag heen (Baarda et al., 2005).
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Figuur 2. Visuele weergave van het operationaliseren van een onderzoek (van Asselt, 2019).
Gedeeltelijk overgenomen uit Methodologie 2019 door M. van Asselt, Copyright 2019, Aeres Hogeschool Dronten, geraadpleegd van
file:///C:/Users/Romy%20van%20Driel/Documents/Aeres%20Hogeschool/HODD/HODD21/HODD21%2520Les%25209.pdf

Een verantwoorde en wetenschappelijke proefopzet is gebaseerd op peer reviewde
wetenschappelijke artikelen en de inhoud moet door een andere bron gevestigd worden. Ook moet
een onderzoek goed afgebakend zijn, zodat er gericht data verzameld kunnen worden en een
aansluitende conclusie getrokken kan worden (Baarda et al., 2005; Verhoeven, 2011). Daarnaast
moet goed opgelet worden of de onderzoeksopzet betrouwbaar en valide is. Door tabel 1 in bijlage 1
te volgen is de kans klein dat het onderzoek achteraf niet valide of betrouwbaar is. Dit is een
schematisch overzicht van de beste manier om een onderzoek valide en betrouwbaar te maken
(Baarda et al., 2005).
Het onderzoek naar de herinnering van menselijke emoties door honden is een fundamenteel
onderzoek, wat meer inzicht zal geven in de emotionele- en denkcapaciteit van honden (Baarda et
al., 2005; Scribbr.nl, N.B.). Hieruit kunnen praktische elementen voortkomen. Denk hierbij aan het
betrekken van deze kennis in welzijnsmetingen. Daarbij zal dit waarschijnlijk een experimenteel
onderzoek worden, waarbij variabelen door de onderzoeker gemanipuleerd zijn en vervolgens het
effect hiervan bekeken wordt (Baarda et al., 2005; Scribbr.nl, N.B.; Verhoeven, 2011). De verwachting
is ook dat dit een laboratoriumonderzoek zal worden (Baarda et al., 2005; Scribbr.nl, N.B.;
Verhoeven, 2011), aangezien er allereerst vastgesteld moet worden dat de hond de menselijke
emotie herinnert, voordat er onderzocht kan worden hoe de hond daardoor reageert of wat voor
invloed dit exact heeft op het dier.
3.1.1 Wetenschappelijk verantwoorde onderzoeksopzet
Een kloppend gedragsonderzoek uitvoeren is niet makkelijk en er moet aan veel gedacht worden
(Milinski, 1997a; Nielsen, 2020). Een aantal fouten die vaak gemaakt worden tijdens
gedragsonderzoek zijn:
1. Onjuiste conclusies trekken uit de observatiedata
2. De data zijn niet onafhankelijk
3. Onderzoeksgroepen worden geselecteerd op tijd of op de volgorde van effecten
4. Er is geen rekening gehouden met de vooroordelen van de observator
5. Mogelijke factoren komen naar voren wanneer de dieren niet gewend zijn aan de
onderzoeksprocedures
6. Onjuiste controlegroep
7. Er worden kleine steekproeven gebruikt om de hypothese te bewijzen.
(Milinski, 1997a)
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Om te weten wat verandert in het gedrag van een dier, moet eerst bekend zijn wat het normale
gedrag is. Het is dus van belang om te weten wat bijvoorbeeld de normale activiteit en hartslag van
een hond is. Pas als dit bekend is, kan tijdens de test het verschil aangetoond worden (Nielsen, 2020).
Voor dit onderzoek zal mogelijk een baseline gemeten moeten worden bij iedere hond op gedrag en
waarschijnlijk hartslag.
Zoals in paragraaf 1.5 benoemd staat is het van belang dat de onderzoeksgroep zo veel mogelijk op
elkaar lijkt, om er zeker van te kunnen zijn dat het effect dat vertoond wordt tijdens het onderzoek
toe te schrijven is aan de onderzochte variabelen en niet aan iets anders binnen de groep. Bij dieren
worden hiervoor vaak familielijnen gebruikt of hierop gefokt. Zelfs binnen geselecteerd gefokte lijnen
zijn vaak nog verschillen te onderscheiden bij individuen of is er geen beschikking tot zo een groep.
Daarnaast zitten er verschillende nadelen aan het gebruiken van dezelfde testmethode bij
verschillende diersoorten. Eén daarvan is de evolutie van de verschillende dieren (Forkman et al.,
2007). Zo zal een roofdier zich niet prettig voelen in een open weiland, omdat dit niet het natuurlijke
gedrag is, maar een koe zal dit geen probleem vinden. Daarnaast worden bij de meeste testen de
dieren individueel getest en in een onbekende locatie. Dit alleen al zorgt voor meer angst/stress bij
sociale dieren en beïnvloedt dus al het geobserveerde karakter. Bovendien zorgen eerdere
ervaringen met mensen/dieren/plekken of voorwerpen voor een andere uitkomst (Nielsen, 2020).
Bij onderzoek met honden is het lastig om deze invloeden te voorkomen. Om een zo gelijk mogelijke
doelgroep te hebben zou er met hulphonden of rashonden gewerkt moeten worden. Of deze
doelgroep beschikbaar zal zijn is altijd de vraag. Daarnaast is het beter als de honden al op de
testlocatie wonen, dan dat de dieren naar een locatie gebracht moeten worden. Verder is de invloed
van eerdere ervaringen niet te voorkomen, dit kan mogelijk verminderd worden door een baseline te
maken op gedragsgebied. Dan is voor de test bekend hoe een hond reageert op het zien van iemand
zonder dat er een eerdere emotie vertoond is.
Het trekken van onjuiste conclusies uit de gedragsdata komt doordat er vaak oorzaak-gevolg
conclusies getrokken worden uit de observatie. Bijvoorbeeld: “Rokers hebben meer kans op
longkanker, omdat ze roken.” Dit hoeft niet zo te zijn. De oorzaak dat rokers longkanker krijgen kan
zijn, omdat ze een gen hebben wat ervoor zorgt dat ze meer aangetrokken zijn tot tabak, maar dat
dat gen voor longkanker zorgt. Dan krijgen deze mensen dus longkanker door een gen en niet door
roken. De juiste conclusie zou dus zijn: “Rokers hebben meer kans op longkanker.” Dit onderzoek is
niet uit te voeren, omdat het een onethisch onderzoek zal worden. Om te kunnen bewijzen dat
longkanker veroorzaakt wordt door roken zullen mensen random (munt gooien) in 2 groepen
verdeeld moeten worden. 1 groep zal bijvoorbeeld 20 jaar niet roken en 1 groep zal 20 jaar wel
roken. Als na deze 20 jaar blijkt dat de rokersgroep meer longkanker heeft gekregen, alleen dan kan
de conclusie getrokken worden dat longkanker veroorzaakt wordt door roken (Milinski, 1997a). Deze
onjuiste conclusies kunnen voorkomen worden door de conclusies te verwoorden zonder hele
duidelijke zekerheid. Bijvoorbeeld honden lijken menselijke emoties te herinneren.
Waar vaak geen rekening mee gehouden wordt is dat data niet onafhankelijk zijn. Het gedrag van
dieren kan vóór het observationeel onderzoek al beïnvloed worden. Dit is ook aan het begin van deze
paragraaf kort besproken. Stel de hypothese is: “Asielhonden zijn banger voor mannen dan
hulphonden.” Allereerst kan de huisvesting van de dieren voor het onderzoek het gedrag tijdens het
onderzoek beïnvloeden. Door bijvoorbeeld een nieuwe omgeving, ander licht of omdat iemand net
voor het onderzoek tegen het hek geschopt heeft kunnen de hulphonden zich onveilig voelen,
waardoor ze tijdens het onderzoek ook angstiger op de man en al het andere zullen reageren. Ook
kan de eerdere ervaring van de individuele hond met mannen heel bepalend zijn voor zijn reactie op
mannen. Daarnaast moeten meerdere mannen gebruikt worden tijdens het onderzoek. Als er 1 man
gebruikt wordt is de enige conclusie die getrokken kan worden: “Asielhonden reageren angstiger op
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deze ene man.” Dit zegt niets over mannen in het algemeen. In deze gevallen mag er dus al geen
conclusie meer getrokken worden. Dit kan verbeterd worden door verschillende mannen te
gebruiken en door verschillende hulp- en asielhonden van verschillende locaties te gebruiken
(Milinski, 1997a; Nielsen, 2020).
Dit kan bij dit onderzoek voor een groot deel voorkomen worden als de doelgroep al op de
testlocatie woont en begeleid wordt door bekenden. Het gebruik van verschillende mensen en
honden van verschillende locaties zal ervoor zorgen dat het onderzoek groot moet zijn en kan ervoor
zorgen dat de honden onbekend zijn met de locatie. Wat zoals eerder gezegd, veel invloed heeft op
het gedrag van het dier. Dit is een moeilijke fout om te voorkomen bij dit soort onderzoek, omdat het
de haalbaarheid beperkt.
Onderzoeksgroepen worden geselecteerd op tijd of op de volgorde van effecten. Stel de hypothese
is: “Honden met een donkere vachtkleur zullen eerder geadopteerd worden.” De honden worden
verdeeld in 2 verschillende groepen. Groep 1 krijgt een donkere vacht en groep 2 een lichte. In plaats
van het gooien met een muntje om te bepalen welke hond in welke groep komt, worden de eerste
15 honden die het makkelijkste aan te lijnen zijn groep 1 en de overige 15 behoren tot groep 2. Want
dit scheelt bijvoorbeeld in tijd. De makkelijk aan te lijnen honden zullen minder bang van karakter
zijn en socialer dan de moeilijk aan te lijnen honden. De groepen zijn dus niet random geselecteerd,
maar onbewust op karaktereigenschap. Uit dit onderzoek zal blijken dat honden met een donkere
vacht sneller geadopteerd worden. Dit komt echter niet door de donkere vacht, maar door het
socialere gedrag van de honden. Om dit te voorkomen moeten 2 honden tegelijk aangelijnd worden
en op datzelfde moment moet een munt gegooid worden om te bepalen welke hond in welke groep
komt (Milinski, 1997a).
Voor dit onderzoek kan pas bepaald worden hoe deze fout voorkomen moet worden wanneer de
onderzoeksgroep bekend is. Het is een idee om de honden in een bestand te letten en de computer
de honden in groepen te laten verdelen.
Er is geen rekening gehouden met de vooroordelen van de observator. Onbewust zien en horen
mensen wat ze willen zien en horen (Martin & Bateson, 1986; van der Voordt, 1998). Om dit te
voorkomen kan men iemand die niet op de hoogte is van de hypothese, maar wel verstand heeft van
gedragsobservatie, naar de video’s laten kijken en scoren. Ook is het van belang dat op de video niet
te zien is of de hond naar een positieve, negatieve of neutrale uitdrukking kijkt, want dit kan de
beoordeling ook beïnvloeden. Werk desnoods met 2 camera’s. Ook heeft de onderzoeker of
begeleider in de ruimte invloed op het gedrag van de hond. Het is belangrijk dat de begeleider niet
weet welke gezichtsuitdrukking vertoond wordt (Milinski, 1997a).
De objectiviteit van deze scriptie is bewaard, doordat deze onderzoeksopzet beoordeeld zal zijn door
2 verschillende beoordelaars. Beide beoordelaars hebben geen duidelijk voordeel als deze scriptie
goedgekeurd of afgekeurd wordt, en daarnaast hebben beiden geen direct voordeel bij de uitslag van
de herinnering van menselijke emoties bij honden. Verder is de onderzoeksopzet controleerbaar,
omdat de hele opzet uitgewerkt opgeschreven moet staan. Daarnaast zullen de resultaten door
verschillende onderzoekers bekeken moeten worden om objectieve conclusies te kunnen trekken uit
het gedane onderzoek.
Mogelijke factoren komen naar voren wanneer de dieren niet gewend zijn aan de
onderzoeksprocedures. Zoals hierboven staat beschreven is de manier van omgaan met de dieren
belangrijk (Milinski, 1997a). De manier van verplaatsen naar de onderzoeklocatie en de
onderzoeklocatie op zich zijn al van grote invloed op het gedrag. Het is niet genoeg om een dier 5
minuten voor het begin van de test in de onbekende testruimte te zetten. Dit is niet lang genoeg om
de ruimte als neutraal of positief te kunnen ervaren. Daarom is het van belang dat de dieren een
aantal dagen voor het onderzoek leren dat de testlocatie neutraal of positief terrein is. Maar ook dat
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de persoon, lijn en route naar de locatie toe vertrouwd raken. Denk hierbij ook aan de eventuele
meetinstrumenten die gebruikt zullen worden (Milinski, 1997a). Als de hond hier allemaal aan
gewend is kan het normaal gemeten worden (Nielsen, 2020).
Voor dit onderzoek zijn er 2 verschillende onderzoektypen die gebruikt zouden kunnen worden.
Namelijk, laboratoriumonderzoek of observatieonderzoek. Laboratoriumonderzoek speelt zich af in
een gecreëerde situatie. Het belangrijkste hierbij is dat zoveel mogelijk externe factoren, die invloed
kunnen hebben op de onderzoeksresultaten uitgesloten worden (Baarda et al., 2005; Scribbr.nl, N.B.;
van der Voordt, 1998; Verhoeven, 2011). Dit zorgt voor meer controle om toevallige factoren te
voorkomen, maar kan daarentegen ver van de natuurlijke leefomgeving van de hond afstaan. Wat
voor andere resultaten kan zorgen, zoals hierboven beschreven (Milinski, 1997b). Bij
observatieonderzoek worden gegevens verzameld door feitelijk gedrag te observeren in een
natuurlijke setting (Baarda et al., 2005; Scribbr.nl, N.B.; Verhoeven, 2011). Dit kan ervoor zorgen dat
het dier meer op zijn gemak is en dus betrouwbaarder gedrag vertoont, maar er is minder controle
op toevallige factoren (Baarda et al., 2005; Milinski, 1997b; Nielsen, 2020). Zoals eerder gezegd zal
het hierbij helpen als de onderzoeksgroep op de testlocatie woont.
Het is belangrijk dat er gebruik wordt gemaakt van een juiste controlegroep. Als de vachtkleur van de
honden in groep 1 veranderd moet worden is het belangrijk dat de controlegroep deze behandeling
ook ondergaat, ook al heeft de controlegroep al de goede vachtkleur. Het gaat er hier namelijk om
dat de behandeling effect kan hebben op het gedrag van de hond. Voor een juiste vergelijking
moeten alle honden dus dezelfde behandeling ondergaan (Milinski, 1997a).
Voor dit onderzoek zal dit niet een probleem zijn, omdat er niets veranderd wordt aan de dieren en
dat ieder dier aan de meetinstrumenten moet wennen.
Als laatste worden er te kleine steekproeven gebruikt om de hypothese te bewijzen. Om te bewijzen
dat er tussen de groepen geen verschil zit, moet deze hypothese bewezen worden. Om dit te
bewijzen moeten echter steekproeven gedaan worden van rond de 1.000 dieren. Dat is een
onderzoek op zichzelf. Om dit te voorkomen is het handiger om niet te bewijzen dat iets geen effect
heeft, maar kan beter gekeken worden naar of iets effect heeft. Hiervoor zijn kleine groepen nodig,
waarbij alles identiek is behalve bijvoorbeeld de mate van een stof die gevoerd wordt om de kleur
van de vacht te veranderen (Milinski, 1997a).
Waarschijnlijk zal het onderzoek naar de herinnering van menselijke emoties door honden een
fundamenteel onderzoek zijn. De verwachting is dat de conclusie van dit onderzoek niet meteen
praktisch uitvoerbaar is, maar waarschijnlijk wel een basis vormt voor toekomstig onderzoek en
verandering van omgang met dieren (Baarda et al., 2005; van der Voordt, 1998). Daarbij zal dit
waarschijnlijk een experimenteel onderzoek zijn, omdat er al veel onderzoek gedaan is naar de
herkenning van menselijke emoties bij honden maar niet naar de herinnering hiervan. Hiervoor mag
de steekproef klein zijn en wordt er niet bewezen maar gekeken naar het effect (Baarda et al., 2005;
van der Voordt, 1998). Later kan dit waarschijnlijk een kwantitatief onderzoek worden. Aangezien
dieren niet te interviewen zijn en waarschijnlijk gedragsonderzoek zal plaatsvinden, is het van belang
om veel dieren te onderzoeken om zo een betrouwbare conclusie te kunnen trekken (Baarda et al.,
2005; Milinski, 1997b; Nielsen, 2020; van der Voordt, 1998). Verder zal het een vergelijkend
onderzoek zijn, want waarschijnlijk onderzoekt deze studie wat de invloed van verschillende
omstandigheden/emoties op bepaalde variabelen is, waarbij waarschijnlijk twee of meer
groepen/situaties met elkaar vergeleken zullen worden (Baarda et al., 2005; Scribbr.nl, N.B.).
Om deze fouten te voorkomen is het belangrijk dat er goed nagedacht wordt en dat alles tot in de
details in de materiaal en methode omschreven wordt. Hierdoor kunnen lezers zelf bepalen of de
conclusie die getrokken is terecht is of niet, en zo kan het onderzoek op de juiste mate herhaald
worden. Daarnaast is bij gedragsonderzoek niet altijd alles beschikbaar wat nodig is. Daarom zullen
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er bewuste compromissen gesloten moeten worden en opgelet moeten worden bij het trekken van
conclusies (Milinski, 1997a).
Hieronder staat beschreven hoe verschillende vormen van betrouwbaarheid en validiteit bewaard
zullen worden in de onderzoeksopzet voor de herinnering van menselijke emoties bij honden.
Indrukvaliditeit: De instrumenten zullen gekozen worden op basis van de professionele kennis van
de onderzoekers tijdens de diepte-interviews. De indrukvaliditeit zal gewaarborgd worden door de
kennis van deze onderzoekers (Baarda et al., 2005).
Inhoudsvaliditeit: Dit wordt gewaarborgd door operationalisatie (Baarda et al., 2005). Hier volgt een
tabel waarin de herinnering van menselijke emoties door honden geoperationaliseerd is. Het is zeer
goed mogelijk dat deze tabel aangepast zal worden na de diepte-interviews. Herinneren is het
ontvangen en opslaan van het ‘wat’, ‘waar’ en ‘wanneer’ van een bepaalde gebeurtenis (Baddeley et
al., 2001; Tulving, 1972).
DEFINIËREN
VERFIJNEN DEFINITIE
INDICATOREN
VARIABELEN
Hoe verandert de
lichaamstaal
Lichaamstaal
Hoe vaak verandert de
lichaamstaal
Hoe verandert de
afstand
Gedragsmatig
Afstand
Hoe vaak verandert de
afstand
Hoe verandert de
manier van kijken
Manier van kijken
Hoe vaak verandert de
manier van kijken
Herinnering (het
Hoe verandert de
ontvangen en opslaan
hartritmevalibiliteit
Hartritmevalibiliteit
van het ‘wat’, ‘waar’
Hoe vaak verandert de
en ‘wanneer’ van een
hartritmevalibiliteit
bepaalde gebeurtenis)
Hoe verandert de
van menselijke
lichaamsactiviteit
emoties door honden
Lichaamsactiviteit
Hoe vaak verandert de
(Baddeley et al., 2001;
lichaamsactiviteit
Tulving, 1972)
Hoe verandert de
lichaamstemperatuur
Fysiologisch
Lichaamstemperatuur
Hoe vaak verandert de
lichaamstemperatuur
Hoe verandert de
hersenactiviteit
Hersenactiviteit
Hoe vaak verandert de
hersenactiviteit
Hoe verandert de
vloeistof uitscheiding
Lichaamsvloeistoffen
Hoe vaak verandert de
vloeistof uitscheiding
Tabel 2. Operationaliseren van het begrip herinnering bij honden (Benders, 2018; van Asselt, 2019;
Wacker, 2008)
Begripsvaliditeit: Ook dit zal geconcludeerd worden tijdens de diepte-interviews (Baarda et al.,
2005).
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Criteriumvaliditeit: Dit zal pas duidelijk worden als het onderzoek uitgevoerd wordt. Wel zal tijdens
de diepte-interviews besproken worden hoe dit zo veel mogelijk verzekerd kan zijn (Baarda et al.,
2005).
Ecologische validiteit: Dit zal afhankelijk zijn van de onderzoekstypen die gebruikt zullen worden
(Baarda et al., 2005).
Interne betrouwbaarheid: Dit zal bewaard worden door een wetenschappelijke correcte
onderzoeksopzet op te zetten aan de hand van dit literatuuronderzoek en de diepte-interviews
(Baarda et al., 2005; Swaen, 2019; van der Voordt, 1998; Verhoeven, 2011).
Externe betrouwbaarheid: Om dit te behouden zal alles wat gedaan wordt tijdens het onderzoek
beschreven worden in een verslag of rapportage (Baarda et al., 2005; Swaen, 2019; van der Voordt,
1998; Verhoeven, 2011).
Samenvattend is de betekenis van wetenschappelijk onderzoek volgens Theo van der Voordt (1998);
“Wetenschappelijk onderzoek is het op een methodische, controleerbare, objectieve, valide en
betrouwbare wijze verzamelen, bewerken en analyseren van gegevens om de werkelijkheid beter te
kunnen begrijpen en verklaren en daarmee beter beheersbaar te maken” (van der Voordt, 1998) Dit
is een bruikbare betekenis, omdat veel van de eisen waar een wetenschappelijk onderzoek aan moet
voldoen in deze zin beschreven staan. Een wetenschappelijk onderzoek moet aan de volgende eisen
voldoen:
Valide
Betrouwbaar
Controleerbaar
Zo objectief mogelijk
Correct getrokken conclusies
Correcte doelgroep en steekproefgrootte
Gestandaardiseerde omgeving, onderzoeksgroepen, meetmethode en stimuli
Er is aandacht besteed aan het feit dat data niet onafhankelijk zijn
Onderzoeksgroepen worden correct geselecteerd
Er wordt rekening gehouden of de dieren onderzoeksprocedures wel of niet gewend zijn
Maak compromissen waar nodig en met aandacht
Al deze punten zijn in de inleiding, hoofdstuk 3.1 en paragraaf 3.1.1 beschreven (Baarda et al., 2005;
Milinski, 1997b; Nielsen, 2020; van der Voordt, 1998; Verhoeven, 2011).
3.1.2 Menselijke emoties als stimuli
In paragraaf 3.1.1 is het begrip herinnering gedefinieerd en besproken uit welke onderdelen dit
bestaat. Paragraaf 3.1.2 en 3.1.3 beschrijven de manieren waarop menselijke emoties als stimuli
aangeboden kunnen worden en de verschillende testmethodes voor herinnering bij dieren en in het
bijzonder bij honden. Er zijn verschillende manieren om menselijke emoties als stimuli aan te bieden
en om herinnering bij dieren te testen. Om deze verschillende manieren te illustreren zijn een aantal
gedane studies beschreven. Deze studies zijn tot in detail besproken, om als inspiratie te dienen voor
de uitkomst van dit onderzoek. In deze paragraaf zijn de stimuli van de onderzoeken besproken en in
paragraaf 3.1.3 is besproken wat er gemeten werd tijdens deze onderzoeken.

Paarden onderzoek
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Allereerst de herinnering van menselijke emoties bij paarden, zoals in paragraaf 1.4 beschreven. De
stimuli werden als volgt aangeboden. Allereerst werd een foto van een positieve of negatieve
gezichtsuitdrukking 2 minuten opgehouden door de persoon op de foto. 3-6 uur later werd de live
neutrale gezichtsuitdrukking van de persoon die het paard eerder op de foto had gezien vertoond.
De personen wisten niet of de paarden als eerste een positieve of negatieve gezichtsuitdrukking
hadden gezien. Daarnaast is er ook gewerkt met een
controlegroep. De groep zag in de 2de ronde de neutrale
gezichtsuitdrukking van de andere persoon, dus niet de persoon
die ze eerder op de foto hadden gezien (Proops et al., 2018). Zie
figuur 3 voor een visuele weergave van de onderzoeksopzet.
Deze studie heeft ervoor gekozen om 2 vrouwelijke modellen te
fotograferen. Van beide werd een positieve en een negatieve
gezichtsuitdrukking gefotografeerd. Om de gezichtsuitdrukkingen
te coderen is gebruikgemaakt van het gecertificeerde
coderingssysteem Facial Action Coding System (FACS). Voor de
positieve gezichtsuitdrukking moesten de volgende coderingen
aanwezig zijn:
− AU12= mondhoek opgetild
− AU6= wangen optillen
Voor de negatieve gezichtsuitdrukking moesten de volgende
coderingen aanwezig zijn:
− AU4= wenkbrauwen laten zakken
− AU17= kin omhoog
− AU24= lippen samendrukken
De foto’s waren in kleur afgedrukt op A3 (420x297mm) formaat,
gelamineerd en op een A1 (594x841mm) whiteboard geplakt.
Tijdens het presenteren moesten de presentatoren hun eigen
gezichtsspieren ontspannen, een neutrale gezichtsuitdrukking
aannemen en recht vooruitkijken met een zachte blik die niet
gericht was op het paard. Het whiteboard zorgde ervoor
dat de presentator van de foto haar eigen
Figuur 3. Onderzoeksopzet paaarden. Overgenomen
gezichtsuitdrukking kon verschuilen, zodat dit de uitslagen
uit Animals rememeber privious facial expressions that sprcific
niet beïnvloedde. Het gebruik van foto’s zorgde voor een
humans heve exhibited door L. Proops, K. Grounds, A.V. Smith, K
McComb, Copyright 2018, Current Biology 28, geraadpleegd van
standaardisatie van de gezichtsuitdrukkingen. Tijdens de
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0960982218303646?to
tests droegen de presentatoren een zwart shirt en een
ken=11709F4AC76DFE44CB4CE1447D2627918F9BC2C85C7C8152F
blauwe spijkerbroek (Proops et al., 2018).
F54CEB30222EEB905A0D74BEF5D33ADFCDE0F5E62FCB38A
Ieder paard werd de stal binnengebracht en mocht aan een
losse lijn 2 minuten lang vrij bewegen in de teststal. Hierna liep de presentator met het whiteboard
op schouderhoogte van het paard richting de muur gericht. De begeleider zette het paard in positie 1
meter van de presentator af. Vervolgens stond de begeleider bij de linkerschouder van het paard met
zijn gezicht richting de achterkant van het paard gericht. De lijn hing los en was 1,5 meter lang. Na
een minimum van 30 seconden, wanneer het paard op de juiste plek stond, gaf de begeleider verbaal
aan dat de presentatie kon beginnen. Op dit signaal draaide de presentator de foto richting het
paard, terwijl het hoofd van de presentator achter het whiteboard verborgen bleef. De presentator
hield het bord 20 seconden op dezelfde plek om vervolgens 10 cm naar voren te bewegen en
nogmaals 20 seconden vast te houden. Dit werd nog 2x achter elkaar herhaald, zodat de stimulans in
totaal 2 minuten getoond werd. De presentator maakte het einde van dit proces verbaal kenbaar en
de foto werd weer richting de muur gehouden om vervolgens zo de kamer uit te lopen. Het paard
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mocht nog 2 minuten aan een losse lijn rondlopen om vervolgens weer terug te gaan naar zijn stal.
Het bewegen van het whiteboard is om de aandacht van het paard te stimuleren (Proops et al.,
2018).

Varkens onderzoek
Het doel was om te achterhalen of de verschillende manieren van behandeling invloed had op de
mate waarin de persoon de varkens mocht aanraken (Brajon et al., 2015).
Het onderzoek bestond uit 8 groepen inclusief 1 controlegroep. De groepen werden 5 dagen lang
door dezelfde persoon behandeld volgens een van de volgende manieren; (1) positieve behandeling,
(2) beloningen, (3) positieve behandeling en beloningen, (4) passief, (5) negatief behandeld, (6) bal
pistool zonder beweging, (7) bal pistool met beweging en (8) geen extra ervaringen met mensen. Op
basis van de novel object test werd het temperament van de verschillende varkens vastgesteld, om
de verschillende temperamenten zo gelijk mogelijk over de groepen te verdelen. De tests werden
uitgevoerd in het verblijf van de varkens, door een vrouw in een witte overal. Deze overal week af
van de blauwe en groene overals van de werknemers. Iedere groep onderging 18 sessies van 5
minuten (3 per dag op maandag en vrijdag en 4 per dag op dinsdag, woensdag en donderdag) met
minimaal 1 uur tussen de sessies. Bij elke behandeling liep de vrouw het verblijf in, stak het verblijf
over door langs de muren te lopen, ging bewegingsloos op een stoel in de hoek zitten en wachtte tot
de varkens haar benaderden om 1 van de mogelijke behandelingen uit te voeren (Brajon et al.,
2015).
Positieve behandelingen
30 seconden na de benadering en fysiek contact met alle 3 de varkens begon de vrouw met de
positieve behandelingen, behalve bij de passieve behandeling. Als niet alle varkens contact hadden
gezocht binnen de 1ste minuut, startte de behandeling na 1 minuut. Onverwachte bewegingen
werden vermeden, maar de varkens mochten zacht weggeduwd worden als ze te lastig werden.
Het positief behandelen werd getest, omdat dit een directe link is met de persoon. De persoon
raakte de dieren zacht aan en aaide de dieren op het hoofd en lichaam voor 5 seconde per varken.
De 2de positieve behandeling was gekozen, omdat dit niet een directe link is met de persoon. Als het
1ste varken de vrouw had benaderd deed ze via een plastic buis eten in een metalen bol die tussen
haar voeten stond. Dit werd elke 10 seconden herhaald. Als de varkens geen toenadering zochten
werd er geen eten gegeven. Alleen de vingers van de vrouw mochten bewegen om het voer te geven.
Als 3de behandelingen werden de 2 hierboven gecombineerd. Bij de passieve behandeling bleef de
vrouw bewegingsloos zitten (Brajon et al., 2015).

Negatieve behandelingen
Bij de negatieve behandeling liep de vrouw het hok binnen, liep achter de varkens aan, ving ze om de
buurt en tilde ze op. Daarna probeerde de vrouw ieder varken te vangen dat in haar buurt kwam. Bij
de bal pistool zonder beweging vuurde de vrouw tijdens het binnenstappen een plastic bal op de
romp van ieder varken (6 mm plastic ball; Taurus®24/7,Softair®spring powered, San Francisco, USA).
Daarna schoot de vrouw 1 bal per keer op een varken dat in de buurt kwam. De vrouw mocht alleen
haar pols en handen bewegen. Bij de bal pistool met beweging vuurde de vrouw tijdens het binnen
stappen een plastic bal op de romp van ieder varken en liep vervolgens achter de varkens aan, ving
ze om de buurt en tilde ze op. Daarna schoot de vrouw 1 bal per keer op een varken die in de buurt
kwam en maakte tegelijkertijd armbewegingen richting het varken. De test werden gefilmd door 15
FPS (Panasonic WV-CP 480,Panasonic, Mississauga, ON, Canada) (Brajon et al., 2015).

Koeien onderzoek
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Deze studie onderzocht de angst van koeien voor mensen. Bij deze studie werd gebruik gemaakt van
2 begeleiders die nog nooit in contact geweest waren met de groep koeien voor deze studie. Tijdens
de studie droeg 1 van de begeleiders een rode overal en de ander een gele. Voor deze kleuren was
gekozen, omdat koeien deze kleuren duidelijk kunnen zien en deze kleuren verschilden van de
blauwe overals die het vaste personeel droeg. In week 1 werden de koeien aan de ene kant van de
boerderij positief behandeld en de andere kant negatief. Beide begeleiders droegen dezelfde kleur
overals. In de 2de week droegen de begeleiders de andere kleur overal en behandelden de andere
groep koeien. De koeien in groep A werden voor experiment 1 7x per week behandeld, waarvan 3x
op de eerste dag en 4x op de volgende dag. Gedurende de behandelingen stond de begeleider 0.5
meter van de koe af. Bij de positieve behandeling bood de begeleider de koe voer aan. Als de koe dit
aannam werd zij aangehaald en met een vriendelijke stem tegen de koe gesproken. Onverwachte
bewegingen werden vermeden. Bij de negatieve behandeling werd de koe krachtig met open palm
op het hoofd of de neus geslagen. Dit werd elke 15 seconden herhaald en wanneer de koe de
begeleider naderde. Iedere behandeling duurde 2 minuten. Voor experiment 2 werden 4
behandelingen op de 1ste dag uitgevoerd en 4 behandelingen 2 dagen later. 10 koeien werden
begeleid door een mannelijke begeleider en 12 koeien door een vrouwelijke begeleider (Munksgaard
et al., 2001). Groep B kreeg geen behandeling tijdens het melken.
Groep A werd elke week getest (human approach test) door de begeleider van die week voor de
eerste behandeling, na de 3de behandelingen en na de 6de behandelingen. Groep B kreeg geen
behandeling, maar had uitzicht op de behandelingen van groep A. Deze groep werd 1x per week
getest, nadat alle behandelingen uitgevoerd waren. Zie in paragraaf 3.1.3 het koeien onderzoek voor
een uitleg van de test (Munksgaard et al., 2001).

Honden onderzoek
Deze studie onderzocht de empathische reactie van huishonden bij mensen die verdrietig waren. De
honden werden getest in hun eigen huiskamer. Hier is voor gekozen, omdat dit de honden de minste
stress oplevert, waardoor het normale gedrag beter naar voren komt. Tijdens de test waren de
eigenaar en een onbekende aanwezig. De onbekende negeerde de hond de hele test lang en zat 2
meter van de eigenaar. Een 3de persoon stond ik de hoek van de kamer en filmde het gedrag van de
hond op een Sony Handicam camcorder. Elke hond kreeg 4 verschillende testfases te zien: (1) de
eigenaar huilt, (2) de onbekende huilt, (3) de eigenaar neuriet (4) de onbekende neuriet. De volgorde
van wie wat deed was evenwichtig verdeeld. Elke keer dat er geneuried of gehuild was, werd gevolgd
door 2 minuten van praten. Tijdens het huilen en neuriën waren de enige gebaren die uitgevoerd
mochten worden, naar voren buigen of het hoofd in de handen. Bij het neuriën werd door iedereen
“Mary had a little lamb” geneuried op hetzelfde volume als het huilen. Zowel het huilen als het
neuriën duurde 20 seconden. Daarnaast mocht de naam van de hond niet genoemd worden, er
mocht niet naar gekeken worden of contact gezocht worden. Tijdens de eerste 2 minuten vroeg de
onbekende de eigenaar vragen van een lijst over de hond. Vervolgens werd gehuild of geneuried.
Daarna weer 2 minuten gepraat. En dit werd herhaald tot zowel de eigenaar als de vreemdeling
gehuild en geneuried hadden (Custance & Mayer, 2012).

Samenvatting
Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat menselijke emoties op verschillende manieren als stimuli
aangeboden kunnen worden, zolang er duidelijk nagedacht is over het behouden van
betrouwbaarheid, validiteit, een gestandaardiseerde omgeving en gestandaardiseerde stimuli. Er
wordt zowel gebruik gemaakt van foto´s als live personen. Het gebruik van live personen is minder
gestandaardiseerd, maar zorgt er wel voor dat alles van een emotie (geur, gehele lichaamstaal en
evt. geluid) aanwezig is. Daardoor is de emotie die aangeboden wordt vollediger. Daarentegen is het
gebruik van foto’s (eventueel met geluid) meer gestandaardiseerd, maar minder realistisch dan een
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echte emotie. Beiden hebben voordelen en nadelen, zoals hierboven beschreven. Het is daarom van
belang om een goed doordacht compromis te sluiten en duidelijke afspraken of protocollen op te
stellen om de stimuli zo gestandaardiseerd mogelijk aan te bieden (Milinski, 1997b; Nielsen, 2020).
Daarnaast is het paardenonderzoek het enige dat de stimuli gestandaardiseerd heeft door een
gecertificeerd, wetenschappelijk programma (FACS) te gebruiken (Proops et al., 2018). De minst
gestandaardiseerde stimuli waren die van het hondenonderzoek. Dit komt gedeeltelijk, omdat er bij
het hondenonderzoek minder aandacht aan besteed te zijn en omdat daar gebruik werd gemaakt
van live mensen (Custance & Mayer, 2012). Bij het varkensonderzoek was het aanbieden van de
stimuli in tegenstelling tot de honden getest, voordat er besloten werd (Brajon et al., 2015).
Verder is het van belang om een controle groep te hebben, zodat er gecontroleerd kan worden of de
stimuli het enige zijn dat invloed heeft gehad tijdens het onderzoek (Milinski, 1997b; Nielsen, 2020).
Bij het paardenonderzoek werd bij de controlegroep in fase 2 gebruik gemaakt van een ander
persoon dan degene die in fase 1 vertoond was (Proops et al., 2018). Bij het varkensonderzoek kwam
de controlegroep niet in contact met mensen (Brajon et al., 2015). Bij het koeienonderzoek ontving
de controlegroep (groep B) geen behandeling, maar deze groep kon groep A wel zien (Munksgaard et
al., 2001). Bij het hondenonderzoek werd geen gebruik gemaakt van een controlegroep (Custance &
Mayer, 2012; Munksgaard et al., 2001). Zoals vermeld in “How to avoid seven deadly sins in the study
of behavior” en “Asking animals”, is het van belang dat de controlegroep dezelfde handelingen
ondergaat als de andere groepen. Hiermee kan verzekerd worden dat het enige verschil het
onderzochte is tussen de groepen (Milinski, 1997b; Nielsen, 2020). Bij 3 van de bovengenoemde
onderzoeken was dit niet het geval, behalve bij het paardenonderzoek. Het is dus van belang om hier
alert op te blijven tijdens het maken van de onderzoeksopzet.
Bij alle bovengenoemde onderzoeken werden de dieren getest in een bekende omgeving. Er kan dan
ook geconcludeerd worden dat dit voor een meer betrouwbare uitslag zorgt dan in een onbekende
omgeving (Nielsen, 2020). Een bekende omgeving kan positief, neutraal of negatief geassocieerd zijn.
Dit zou invloed kunnen hebben op het gedrag van het dier, maar daarom is het van belang dat de
controlegroep net zo goed bekend is met de omgeving.
Alle bovengenoemde punten zijn van belang om in de gaten te houden tijdens het maken van de
onderzoeksopzet.
3.1.3 Meetmethode aan de hond
Voor dat er gekeken wordt naar de verschillende manieren van emotie en herinnering meten bij
dieren is het van belang om te bepalen wat het is en waar het uit bestaat. Dit is in 3.1.1 al
beschreven, maar in deze paragraaf zal hier verder in detail op ingegaan worden.
Om echt te kunnen bepalen of een dier emoties ervaart en of die veranderen moet er gekeken
worden naar een samenspel van gedrags- en fysiologische factoren (Dawkins, 2015; Désiré et al.,
2002; Yeates & Main, 2008). Emotie is iets anders dan herinneren, maar meestal om te herinneren
moet er een emotie aan vast zitten (Dawkins, 2015). Fysiologische kenmerken die erop kunnen
duiden dat een dier iets positief ervaart zijn meten of de pleasure centres in de hersenen actief zijn
en verschillende neurotransmitters als endorfine, dopamine, oxytocine en serotonine verhogen
(Burgdorf & Panksepp, 2006; Yeates & Main, 2008). Daarnaast is gebleken dat belonen zorgt voor
een snellere en betere verbinding tussen neuronen in de hersenen en de dieren dus beter leren.
Deze positieve ervaring wordt dus beter opgeslagen (Overall, 2011).
Bij negatieve ervaringen kan een verhoging in het plasma corticoïde en hartslag een teken van stress
zijn (Désiré et al., 2002; Špinka, 2012). Negatieve ervaringen zorgen voor een moleculaire
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verandering in de amygdala en het is gebleken dat de amygdala negatieve herinneringen opslaat
(Burgdorf & Panksepp, 2006; Overall, 2011; Zald, 2003).
Bij de meeste onderzoeken naar emotie of herinnering bij dieren wordt gebruik gemaakt van
gedragsfactoren, maar bijna niet van fysiologische factoren. Dit kan komen omdat er nog veel minder
bekend is over de fysiologische factoren die betrokken zijn bij positieve of negatieve ervaringen bij
dieren (Yeates & Main, 2008). Dit zijn belangrijke punten om mee te nemen in de diepte-interviews.
Onderstaand zal beschreven worden hoe de eerdergenoemde onderzoeken de herkenning of
herinnering van de dieren meten.

Paarden onderzoek
Bij de studie naar de herinnering van menselijke emoties bij paarden (genoemd in paragraaf 3.1.2) is
naar verschillende meetfactoren gekeken. Deze meetfactoren zijn hartslag (Polar Equine RS800CX) en
gedrag (ethogram). De hartslag werd gemeten voor, tijdens en na het onderzoek. De gebruikte
gedragsfactoren gaven inzicht in de reactie en de emotionele staat van het dier. Zo geeft de richting
waarop het dier naar de persoon kijkt een positieve of negatieve ervaring aan, zoals beschreven in
paragraaf 1.4. Dit geldt zowel voor paarden als honden (Proops et al., 2018; Racca et al., 2012; Smith
et al., 2016). Het volgende ethogram was samengesteld voor dit onderzoek;

Tabel 3. Details of behavioral coding and heart rate measures (Proops et al., 2018).
Overgenomen uit Animals remember previous facial expressions that specific humans have exhibited door L. Proops, K. Grounds, A.V. Smith,
K McComb, Copyright 2018, Current Biology 28, geraadpleegd van
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0960982218303646?token=11709F4AC76DFE44CB4CE1447D2627918F9BC2C85C7C8152FF54C
EB30222EEB905A0D74BEF5D33ADFCDE0F5E62FCB38A

De testen werden uitgevoerd in een teststal waar geen hooi of stro in lag. De stal was echter wel
bekend voor de paarden en de dagelijkse routine van de paarden bleef zoals die altijd al was. In de
tussengelegen 3 tot 6 uur werden de paarden echter niet bereden. In de hoek van de stal werd een
kussen geplaatst, zodat de presentator als het nodig was kon knielen. Daarnaast werd de reactie van
het paard opgenomen door 2 Panasonic camera’s (X920 en HC-V750 wide-angle lenzen) aan de zijen voorkant van de testruimte (Proops et al., 2018).

Varkens onderzoek
Bij de positief behandelde varkens werd het volgende gemeten; percentage varkens die de vrouw
aanraakt, latentie tot het eerste contact en percentage van de tijd in contact met de vrouw. Ook
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werd het percentage varkens dat in de buurt van de vrouw kwam, de latentie tot de eerste keer in de
buurt en het percentage van tijd in de buurt van de vrouw gemeten. Dit leverde echter dezelfde
informatie op als de eerste 3 metingen. Bij de negatief behandelde varkens werd gemeten hoeveel
keren de varkens in de buurt kwamen van de vrouw (Brajon et al., 2015).
Na afloop van deze sessies werd per groep meteen een human approach test uitgevoerd en deze
werd 1x per week voor 5 weken lang herhaald. De test begon hetzelfde als de voorgaande sessies. De
vrouw ging in de hoek zitten en wachtte tot de varkens naderden. Verder deed de vrouw niets. De
latentie tot het eerste contact en het percentage van de tijd in contact met de vrouw werden
gescoord. 30 seconden nadat het laatste varken contact had gezocht of 4.5 minuut na het begin van
de test, maakte de vrouw een beweging met haar arm om duidelijk te maken dat de varkens
aangeraakt zouden worden. Daarna stond ze op en aaide de varkens willekeurig op de neus en oren.
Na het aaien van ieder varken liep de vrouw weer terug naar de stoel, zat 30 seconden stil op de
stoel en benaderde daarna het volgende varken. De reacties van de varkens werden als volgt
gescoord:
− Varkens vluchten weg voordat er contact werd gemaakt
− De neus kan aangeraakt worden
− De aanraking kan richting de oren
− De oren kunnen aangeraakt worden
− Het varken blijft rustig staan
Doormiddel van deze test werd onderzocht in welke mate de varkens de manier van behandelen
onthielden en dit linkten aan de mens. De conclusie was dat er duidelijk verschil was tussen de groep
die positief behandeld was en de groep die negatief behandeld was (Brajon et al., 2015; Nielsen,
2020).

Figuur 4. (a) Mean percentage of time piglets (three piglets per group; six groups per treatment)
spent in contact with the human handler, who was sitting motionless on a chair in the corner of the
home pen. The test was repeated immediately after the end of the handling treatment (0 weeks) and
weekly thereafter. The handling treatments (18 sessions over 5 days) were positive (gentle stroking),
negative (rough handling), passive (human presence with no handling) and none (no human
presence). (b) Likelihood of piglets allowing the human handler to touch them (Brajon et al., 2015).
Overgenomen uit Persistency of the piglet's reactivity to the handler following a previous positive or negative experience door S. Brajon, J.P.
Laforest, R. Bergeron, C. Tallet, M.J. Hötzel, N. Devillers, Copyright 2015, geraadpleegd van
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168159114002962
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Bij de human approach test gaat het erom hoe dicht een persoon bij een dier in de buurt kan komen,
zonder dat het dier zich terugtrekt. Een andere test is de novel object test. Hierbij zit een persoon
passief in de ruimte en wordt de tijd gemeten dat het duurt voor het dier de persoon benadert. De
eerdere ervaring met mensen speelt altijd een rol bij de uitkomst van deze test (Waiblinger et al.,
2006). Het benaderen van een onbekend persoon kan door het dier gezien worden als een
bedreiging of iets waard om te onderzoeken. Om deze reden wordt er gesuggereerd dat deze testen
meer de mate van risico nemen meet in plaats van angst (Marchant Forde, 2002). Door de test
ongeveer hetzelfde op te bouwen als die van de varkens kan dit zoveel mogelijk ondervangen
worden.

Koeien onderzoek
De human approach test is ook gebruikt in een studie bij koeien. Tijdens de test liep de begeleider
van die week met normale loopsnelheid op de koe af en stond stil voor 1 minuut met de handen in
de zakken en 0.5 meter voor de bar waar de koe aan vast geknoopt stond. Een observator droeg een
blauwe overal en stond voor een naburige stal in het zicht van de koe. Gedurende de test werd de
koe elke 5 seconden voor 60 seconden gescoord. De scores waren als volgt:
1. In contact met de begeleider
2. De neus voor de bar
3. De neus op gelijke hoogte met de bar
4. De neus achter de bar
5. De neus achter de bar en het touw volledig uitgerekt
6. De neus achter de bar en het hoofd van de begeleider weggedraaid
Ook werden de waardes van de melk geanalyseerd, maar deze gaven geen speciale uitkomst
(Munksgaard et al., 2001).

Honden onderzoek
In deze studie (beschreven in 3.1.2) werden de volgende gedragingen gescoord, zie tabel 4.

Tabel 4. Behavior scored by point and time sampling
Overgenomen uit Empathic-like responding by domestic dogs (Canis familiaris) to distress in humans: an exploratory study door D. Custance
& J. Mayer, Copyright Springer-Verlag 2012, geraadpleegd van https://link-springer-com.aeres.idm.oclc.org/content/pdf/10.1007/s10071012-0510-1.pdf
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Na elke 5 seconden werd het gedrag dat dan vertoond werd gescoord. Alleen bij vocalizing was dit
anders, omdat dit kon plaatsvinden tijdens elk van de andere gedragingen en het niet veel voor
kwam. Dit werd gescoord door 5 seconden sampling. Dus elke 5 seconden werd gekeken welk geluid
er gemaakt werd. Dit werd als 1 gescoord en benoemd. De onderzoeker scoorde alle testrondes en
een onafhankelijke observator die niet bekend was met de hypothese van de studie scoorde een
random selectie van 4 testen. Dit verzekerde de inter-beoordelaars-betrouwbaarheid. Naast de
gedragingen van de hond heeft dit onderzoek ook de emotionele toestand van de honden wanneer
deze de eigenaar en onbekende benaderde gescoord. Om te bepalen welke emoties gebruikt zouden
worden zijn er per emotie 2 foto’s en 1 getekende
afbeelding van google image search gehaald. 10
ervaren hondeneigenaren die niet bewust waren van
de hypothese werden gevraagd welke emotionele
toestand de honden vertoonde in de afbeelding. Met
de uitslag daarvan zijn de 4 emotionele toestanden
getekend. De volgende 4 emotionele toestanden
werden gebruikt: onderdanig, kalm, speels en alert. 3
van de 10 bovengenoemde hondeneigenaren bekeken
alle testen en werden gevraagd welke emotionele
toestand de hond aannam. Zie afbeelding 1 voor de
tekeningen (Custance & Mayer, 2012).
Afbeelding 1. Emotional postures in dogs. a calm, b
submissive, c alert and d playful
Overgenomen uit Empathic-like responding by domestic dogs (Canis familiaris) to distress in humans: an exploratory study door D. Custance
& J. Mayer, Copyright Springer-Verlag 2012, geraadpleegd van https://link-springer-com.aeres.idm.oclc.org/content/pdf/10.1007/s10071012-0510-1.pdf

Samenvatting
Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat er meestal gebruik wordt gemaakt van een human
approach test of een aangepaste vorm daarvan. Bij bijna geen van de onderzoeken werd gebruik
gemaakt van fysiologische metingen, behalve bij het paardenonderzoek. Hier werden verschillende
onderdelen van de hartslag gemeten. Ook werd bij dit onderzoek gebruik gemaakt van een
ethogram, de kijkrichting van de dieren en een vorm van de approachtest. Bij dit onderzoek werden
dus meerdere verschillende typen metingen gedaan wat, zoals in het begin van 3.1.3 gezegd is, voor
een volledig beeld zorgt (Dawkins, 2015; Désiré et al., 2002; Yeates & Main, 2008). Bij het
varkensonderzoek werden verschillende onderdelen van de human approachtest gemeten, maar
geen fysiologische eigenschappen (Brajon et al., 2015). Bij het koeienonderzoek is ook gebruik
gemaakt van een bepaalde human approach test en zijn waardes in de melk gemeten. De waardes in
de melk gaven echter geen verschil tussen de geteste groep en de controlegroep en waren dus niet
nuttig voor de conclusie (Munksgaard et al., 2001). Bij de honden werd het gedrag en de emotie
gescoord (Custance & Mayer, 2012). Het paardenonderzoek is het duidelijkste voorbeeld waarbij
meerdere typen metingen gemaakt zijn. Om de betrouwbaarheid en validiteit te waarborgen is het
van belang om zo veel mogelijk verschillende typen metingen te doen (Baarda et al., 2005; Milinski,
1997b; Nielsen, 2020).
Deze emoties waren duidelijk en doordacht gestandaardiseerd (Custance & Mayer, 2012). Dit is iets
wat bij de andere studies niet gedaan was. Dit is echter wel belangrijk voor betrouwbare resultaten
(Milinski, 1997b). Ook is het hondenonderzoek het enige waarbij de hele test opgenomen was en
door meerdere beoordelaars beoordeeld werd (Custance & Mayer, 2012). Dit zorgt voor een
betrouwbare beoordeling en is daarom belangrijk om te betrekken bij de onderzoeksopzet (Baarda
et al., 2005).
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Voor de onderzoeksopzet is het dus van belang om de meetmethodes te standaardiseren. Uit de
bovengenoemde onderzoeken is inspiratie te halen voor verschillende manieren om dit te doen.
3.1.4 Beperkingen & uitdagingen in de praktijk
In de bovenstaande paragrafen is duidelijk geworden wat belangrijk is tijdens het opzetten van een
onderzoek en aan welke eisen een onderzoeksopzet moet voldoen. Het is echter niet altijd haalbaar
om aan al deze eisen te voldoen in de praktijk. Dit heeft te maken met het feit dat er met levende
wezens gewerkt wordt die niet volledig gecontroleerd kunnen worden. Een andere reden is dat ieder
dier een individu is en daardoor kan de onderzoeksgroep nooit 100% gestandaardiseerd worden.
Verder kunnen dieren niet praten, waardoor er andere en vaak minder vaak gebruikte manieren
verzonnen moeten worden om de emotionele toestand of herinnering van het dier te bepalen.
Natuurlijk kan de beschikbaarheid van geld, tijd, personeel, materialen, onderzoeksgroepen en locaties zorgen voor beperkingen. Dit zijn een paar voorbeelden van de beperkingen en daarmee de
uitdagingen van onderzoek doen. Voor ieder van deze problemen zal een compromis gemaakt
moeten worden en zo dat het de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek zo min mogelijk
beïnvloedt. En wanneer is deze grens overschreden en moet het onderzoek afgeblazen worden of
met een andere insteek uitgevoerd worden.
Voor deze onderzoeksopzet is één van de eerste uitdagingen het vinden van een gestandaardiseerde
onderzoeksgroep. Dit is weer helemaal afhankelijk wat er precies onderzocht moet worden. Wordt er
gekeken naar de herinnering van menselijke emoties van honden bij honden over het algemeen, met
alle rassen, elke leeftijd, elke opvoeding en iedere woonomgeving. Of wordt er specifiek gekeken
naar bijvoorbeeld hulphonden tussen de 1 en 2 jaar die in een opleidingscentrum wonen, ongeveer
hetzelfde ras zijn en zo goed als dezelfde opvoeding hebben. De eerste optie zorgt voor een beter
inzicht in honden in het algemeen, maar is daardoor ook minder gestandaardiseerd. De tweede optie
is ver gestandaardiseerd, maar de conclusie kan niet getrokken worden voor alle honden. Vervolgens
moeten de eigenaren of bedrijven bereid zijn om hun dieren en tijd te geven aan dit onderzoek.
Daarnaast is uit bovenstaande onderzoek gebleken dat een bekende onderzoeklocatie van belang is
voor een betrouwbare uitslag. Dit zal dus lastig worden zonder een bedrijf waar de honden op locatie
wonen. Dit geldt ook voor de begeleider van de dieren. Moet dit de eigenaar zijn of juist niet? Omdat
dit zorgt voor minder standaardisatie, maar wel voor vertrouwen of een bekende begeleider die alle
dieren kent en begeleidt? En hoe verdeel je de honden juist over de groepen en controlegroep? Dit
zijn allemaal vragen die voor uitdagingen kunnen zorgen. Verder moeten de dieren gewend zijn aan
de onderzoeksprocedure. Als dit niet zo is zullen de dieren hier eerst gewend aan moeten raken,
zonder dat dit eventueel de conclusie kan beïnvloeden van het onderzoek. Dit kan een behoorlijke
uitdaging zijn.
Een andere uitdaging voor deze onderzoeksopzet is het aanbieden van gestandaardiseerde stimuli.
Allereerst moet besloten worden of de stimuli aangeboden worden met levende mensen of
foto’s/video/audio. Als voor het laatste gekozen wordt, moet er eventueel een programma
aangeschaft worden om de stimuli te standaardiseren. Zie bijvoorbeeld het paardenonderzoek
(Proops et al., 2018). Of het moet vooraf gestandaardiseerd worden door de stimuli voor te leggen
aan verschillende onafhankelijke mensen en vast te stellen dat iedereen het dezelfde emotie vindt.
Zie het hondenonderzoek (Custance & Mayer, 2012). Voornamelijk bij het gebruik van live personen
moeten minimaal 2 mensen zich beschikbaar stellen voor de onderzoeksdagen. Het standaardiseren
van de stimuli kan voor veel uitdagingen en beperkingen zorgen.
Zoals in de bovenstaande paragrafen beschreven staat is het meten van de emoties bij dieren
betrouwbaarder bij het gebruik van verschillende typen meetmethodes (Dawkins, 2015; Désiré et al.,
2002; Yeates & Main, 2008). Het gebruiken van meerdere methodes kost tijd en kan extra stress
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toevoegen voor het dier. Denk hierbij aan bloedafname of verschillende meetinstrumenten aan het
dier. Om deze stress weg te nemen zal het dier gewend moeten raken aan deze methodes. Hiervoor
zullen minimaal een aantal weken, misschien zelfs een aantal maanden nodig zijn om de dieren dit te
leren (Milinski, 1997b; Nielsen, 2020). Is hier tijd en geld voor? Daarnaast zijn veel fysiologisch testen
en hersentesten ingewikkeld of niet gestandaardiseerd (Yeates & Main, 2008). Zoals in paragraaf
3.1.3 beschreven staat zijn er verschillende fysiologische kenmerken die op een positieve of
negatieve ervaring kunnen duiden bij dieren (Désiré et al., 2002; Overall, 2011; Yeates & Main, 2008;
Špinka, 2012). Één van de fysiologische meetmethodes is het meten van hersenactiviteit in de
pleasure centres of in de amygdala (Burgdorf & Panksepp, 2006; Overall, 2011; Yeates & Main, 2008;
Zald, 2003). Om dit te meten is een fMRI hersenscan nodig waar de honden volledig stil in moeten
liggen (University, 2016). Het volledig stil liggen kan een grote uitdaging zijn, omdat het veel tijd kan
kosten om aan te leren. Daarnaast moet er een fMRI-scanner beschikbaar zijn en een radioloog die
de afbeeldingen kan lezen (University, 2016). Dit zou een goede vorm van onderzoek naar
herinnering zijn, omdat dit inzicht geeft in wat er in de hersenen gebeurt (University, 2016). Echter,
kan het een uitdaging zijn om een fMRI-scanner te vinden die gebruikt mag worden en kan er geen
gedragsonderzoek meer gebruikt worden, omdat het dier stil moet liggen in de scan.
Naast het meten van hersenactiviteit is een andere methode het meten van neurotransmitters , zoals
vermeld in paragraaf 3.1.3 (Campbell et al., 2015). Er is weinig te vinden over de manier waarop de
neurotransmitters gemeten moeten worden. Dit is iets wat uitgezocht zal moeten worden tijdens de
diepte-interviews. Wat te vinden is over de onderzoeksmethode naar neurotransmitters is dat het uit
het bloedplasma gehaald kan worden (van Hierden et al., 2002; Wardlaw & Frantz, 1979). Door de
neurotransmitters te meten in het bloed, kan er ook gedragsonderzoek gebruikt worden. Dit zorgt
voor een betrouwbaardere uitslag, maar het is lastig om erachter te komen hoe de
neurotransmitters precies gemeten moeten worden. Dit zorgt voor een uitdaging. Daarnaast zullen
de dieren gewend moeten zijn aan het afnemen van bloed, anders kan dit mogelijk de uitslag
veranderen (Milinski, 1997b; Nielsen, 2020).
Verder zijn er verschillende apparaten die de hartslag en/of activiteit van de hond kunnen meten.
Denk hierbij aan de PetPace, Whistle, Actical, Fitbark, Stemoscope, de water–silicone composite
acoustic transducer en de Pet Watch. De meeste van deze apparaten zijn niet gevalideerd of nog niet
verkrijgbaar (Belda et al., 2018; Cotur et al., 2020; stemoscope, 2020). Tot nu toe zijn er 2
gevalideerde activiteitmeters en 1 gevalideerde activiteit- en hartslagmeter. De Whistle, de Actical en
PetPace. De Actical is de meest gevalideerde van de 3 en wordt vaak gebruikt in onderzoeken (Belda
et al., 2018; Yashari et al., 2015). De nadelen van deze meter zijn de kosten ($450), het kan geen realtime data verzenden en dit apparaat kan de fysieke activiteit en het energieverbruik wel meten
(Yashari et al., 2015). De Whistle is gevalideerd door dit apparaat te vergelijken met de Actical.
Hieruit bleek dat de Whistle betrouwbaar is voor het meten van activiteit in minuten per dag en wat
de activiteit was in welke minuten. De nadelen van de Whistle zijn dat de batterij kort meegaat, de
uitslag handmatig geanalyseerd moet worden en dat er Wi-Fi of Bluetooth aanwezig moet zijn om de
data te kunnen overdragen (Yashari et al., 2015). Daarnaast meten deze 2 apparaten alleen de
activiteit van het dier en niet bijvoorbeeld hartslag. Verder lijken de apparaten niet onder de 1
minuut ingesteld te kunnen worden en meten dus niet de activiteit constant. Dit alles kan ervoor
zorgen dat de apparaten eventueel niet geschikt zijn voor dit onderzoek. Een andere mogelijkheid is
om deze apparaten samen met een hartslag meter, zoals de PetPace, te gebruiken. De PetPace is
gevalideerd als activiteitmeter, zolang er niet meer dan 50.000 keer per uur werd gemeten (Belda et
al., 2018). Verder is de PetPace valide in het meten van hartslag bij honden en katten van alle
soorten en maten onder verdoving (Scheinowitz & Lascelles N.B.). Dit apparaat is nog niet
gevalideerd voor dieren zonder narcose. Er is niet met zekerheid te zeggen dat PetPace even goed zal
werken bij bewegende dieren. Het blijkt HRV, ademhaling en hartslag niet goed te meten zodra het
dier blaft, actief is of als het apparaat niet precies goed zit (Belda et al., 2018). De PetPace is dus niet
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voor alles gevalideerd. Het feit dat de meeste hartslag- en activiteitmeters niet of nauwelijks
gevalideerd zijn is een beperking voor dit onderzoek. Met de fitbark zijn een heel aantal onderzoeken
uitgevoerd, maar er was geen onderzoek te vinden die dit instrument valideert. Er mag daarom niet
met zekerheid gezegd worden dat de fitbark valide is.
Het zal lastig zijn om gevalideerde en praktische methoden te vinden om de fysiologische reacties
van de honden te kunnen meten. Tijdens de diepte-interviews hoop ik hier meer antwoorden op te
krijgen. Aan de hand van dit literatuuronderzoek is een schema opgesteld dat een leidraad zal zijn
tijdens de diepte-interviews. Zoals te lezen in de bovenstaande paragrafen moeten er keuzes
gemaakt worden die de validiteit en betrouwbaarheid of de praktisch haalbaarheid van dit
onderzoek zullen beperken. Per onderwerp zullen de opties aan de geïnterviewde voorgelegd
worden, om aan de hand daarvan wel onderbouwde keuzes te maken.

Opties overzicht
Stimuli

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Meetmethode aan de hond

Doelgroep

Begeleiding

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Regelmatigheid van testen
−
−
Routine op testdag

−
−

Live personen
Foto
Audio
Video
Combinatie
Geslacht/leeftijd/kleding
Human approach test
Kijk richting
Gedragsmatig
o Welk gedrag?
Fysiologische veranderingen
o Hartslag of HRV
o Ademhaling
o Activiteit
o Hersenactiviteit
o Neurotransmitters
Welke apparatuur
Hoe de dieren gewend laten raken
Zoveel mogelijk hetzelfde
Zoveel mogelijk verschil
Groep grote en groep aantal
Honden laten begeleiden door eigenaar
Honden laten begeleiden door onbekende
Honden laten begeleiden door
kennis/trainer
Elke dag/1 of meerdere keren per week &
voor hoelang?
Zelfde tijdstip en zelfde volgorde of niet?
Dezelfde routine aanhouden ook al
verschillen die volledig van elkaar
Allemaal dezelfde routine
Bepaalde aspecten aanpassen
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3.2 Diepte-interviews
De interviews voor deze scriptie zijn uitgevoerd met 5 onderzoekers op het gebied van mens-dier
relaties. De geïnterviewden bestonden uit 1 man en 4 vrouwen. De interviews werden uitgevoerd
binnen de tijdperiode van 21-10-2020 en 2-12-2020. Alle interviews zorgden voor nieuwe inzichten
en ideeën met daarbij nieuwe keuzes. In bijlage 2 staat een samenvatting van de werkervaring van de
geïnterviewde en daarnaast staan daar alle interviews getranscribeerd en gecodeerd. De interviews
zijn een verdieping op het eerder gedane literatuuronderzoek. In dit hoofdstuk staat per deelvraag
weergegeven wat tijdens de interviews naar voren is gekomen. In paragraaf 3.2.1 staan de resultaten
uit de interviews met betrekking tot de eisen aan een wetenschappelijk onderzoek. In paragraaf 3.2.2
staan de resultaten uit de interviews met betrekking tot de manier van het aanbieden van een
menselijke emotie als stimuli. In paragraaf 3.2.3 staan de resultaten uit de interviews met betrekking
tot de meetmethodes aan de hond en in paragraaf 3.2.4 staan de resultaten uit de interviews met
betrekking tot de beperkingen en uitdagingen van dit onderzoek.
Op aanraden van geïnterviewde 5 is de webseminar: Animal well-being in AAI: physiological,
behavioural and emotional indicators bekeken als aanvulling op de interviews (IAHAIO, 2020a). Deze
webseminar werd gegeven door;
− Lisa Glenk met als onderwerp: “Physiological indicators of animal welfare in AAI”(IAHAIO, 2020a).
− Daniel Mills met als onderwerp: “Dog facial expressions of emotion”(IAHAIO, 2020a).
− Zenithson Ng met als onderwerp: “Stressing the behavioral indicators of welfare in AAI”(IAHAIO,
2020a).
De nuttige resultaten uit deze webseminar zijn besproken in de hierop volgende paragrafen.
3.2.1 Wetenschappelijk verantwoorde onderzoeksopzet
Tijdens de interviews is niet specifiek gevraagd naar de eisen aan een wetenschappelijk onderzoek,
omdat het gedane literatuuronderzoek hier al voldoende antwoord op gaf. Wel is veel gesproken
over hoe de opzet betrouwbaar, gestandaardiseerd en praktisch haalbaar vormgegeven kan worden.
Uit de interviews kwamen veel tips en aandachtspunten naar voren die belangrijk zijn om in de gaten
te houden tijdens het onderzoek en bij het opstellen van de onderzoeksopzet. In bijlage 2 staan deze
tips en aandachtspunten gecodeerd onder de noemer let op. In deze paragraaf staan alle
aandachtspunten en tips.
Specificatie van het onderzoek
1. Zorg ervoor dat de onderzoeksvraag specifiek is. Hiervoor moet bekend zijn wat de doelgroep is,
hoe de stimuli aangeboden worden, wat er aan de hond gemeten wordt en mogelijk welke
trainingsachtergrond de honden hebben (Enders-Slegers, 2020a; Herwijnen, 2020a). De
onderzoeksvraag kan pas gespecificeerd worden wanneer de onderzoeksopzet voor een groot
deel geschreven is.
2. Het is waardevol om op het gedane onderzoek voort te borduren en aan de hand daarvan keuzes
te maken als die niet gemaakt kunnen worden aan de hand van literatuur (Beerda, 2020;
Herwijnen, 2020a; Jaasma, 2020a; Kort, 2020a).
Verdiep in de onderzoeksgroep

41

1. Onderzoek tijdens het opstellen van de onderzoeksopzet hoe een hond foto, video en kleur ziet
en ervaart als dit gebruikt gaat worden. Het is mogelijk dat de hond dit anders ervaart dan een
mens. Denk erover na of het op ooghoogte moet van de hond of juist op de hoogte waar een
mensenhoofd normaal zit. Dit kan uit de literatuur gehaald worden, maar hou ook in gedachten
wat biologisch logisch is voor de hond (Herwijnen, 2020a).
2. Besef dat de menselijke emotie een emotie zal oproepen bij de honden zelf. Probeer te
onderscheiden welke van de 2 de hond herinnert, die van de mens of zijn eigen emotie. Dit is
niet iets wat voorkomen kan worden, maar door het gebruik van fysiologische- en gedragsmatige
metingen kan de emotie of in ieder geval de reactie van de hond bepaald worden. Neem dat dan
vervolgens mee in de discussie (Herwijnen, 2020a).
Stimuli
1. Bij het gebruik van acteurs is het goed om te beseffen dat de emotie die vertoond wordt mogelijk
anders kan zijn dan wanneer de emotie echt gevoeld wordt. Het is de vraag of de hond dat
hetzelfde ervaart als de echte emotie (Enders-Slegers, 2020a; Herwijnen, 2020a).
2. Besef dat iemand nooit helemaal neutraal of gestandaardiseerd is en dat de hond bepaalde
leerervaringen heeft die invloed kunnen hebben op de reactie/herinnering (Herwijnen, 2020a;
Kort, 2020a). Door veel honden te testen kun je dit zo balanceren dat dit het onderzoek niet
minder betrouwbaar maakt (Jaasma, 2020a).
3. Standaardisatie is belangrijk, maar als er verschillen zijn hoeft dat niet meteen je onderzoek
onderuit te halen. In de realiteit is het ook nooit helemaal hetzelfde. Er moet op gelet worden en
geprobeerd worden om het zoveel mogelijk gelijk te houden, maar bij een realistische setting is
dat minder goed mogelijk. Daarbij is het wel meer een natuurlijke setting. Wat ook heel
waardevol is (Jaasma, 2020a).
Bij gebruik van de eigenaar
1. De eigenaar geeft de hond veel vertrouwen. Dit helpt bij het creëren van een veilige
testomgeving. Door de eigenaar de hond te laten begeleiden is de kans groter dat de hond meer
op zijn gemak is en beter trainbaar is (Beerda, 2020; Enders-Slegers, 2020a; Herwijnen, 2020a).
2. Bedenk of je blind wil gaan testen en hoe je dat gaat communiceren naar de hondeneigenaren
(Herwijnen, 2020a).
Tijdens de interviews is gevraagd hoe de onderzoekers de groepen zouden indelen. Dit staat in
bijlage 2 gecodeerd onder de noemer groepen indelen. De meeste onderzoekers zouden kiezen voor
randomiseren (Beerda, 2020; Kort, 2020a). Hier wordt voor gekozen, omdat het lastig is om aan een
grote groep honden te komen. Dit is nog moeilijker als er gezocht en geselecteerd moet worden op
ras, leeftijd, geslacht, intact of niet intact en trainingsachtergrond bijvoorbeeld. De onderzoekers
geven aan dat je gelukkig moet zijn met de honden die gebruikt kunnen worden (Beerda, 2020; Kort,
2020a). Daarnaast gaf geïnterviewde 5 aan dat er niet zoveel rekening gehouden hoeft te worden
met rassen etc. als dit een exploratief onderzoek wordt. (Enders-Slegers, 2020a). Door deze groep te
randomiseren worden alle bekende en onbekende variabelen tussen de honden voor zover mogelijk
gelijk verdeeld (Beerda, 2020; Kort, 2020a). Geïnterviewde 1 gaf aan dat ze zou selecteren op ras,
leeftijd, geslacht en intact of niet intact. Dat waren voor haar minimale variabelen waar op
geselecteerd moest worden. Wel gaf geïnterviewde 1 aan dat het de vraag is of het praktisch
haalbaar is (Herwijnen, 2020a). Bij de opzetten waar de honden getraind moeten worden, zal wel
geselecteerd moeten worden op honden die slim en gemotiveerd genoeg zijn (Beerda, 2020).
Geïnterviewde 2 gaf aan dat dit nu niet erg is, want er hoeft niet aangetoond te worden dat alle
honden gezichtsuitdrukkingen kunnen herinneren, maar alleen dat honden het kunnen (Beerda,
2020; Herwijnen, 2020a). Geïnterviewde 5 raadde aan om te werken met honden boven de 2 jaar,
omdat deze honden volwassen zijn en gesocialiseerd (Enders-Slegers, 2020a).
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Het is belangrijk dat deze aandachtspunten tijdens het opstellen van de onderzoeksopzet in de gaten
worden gehouden en dat bepaalde punten goed besproken worden in de discussie van het
onderzoek.
3.2.2 Menselijke emoties als stimuli
Tijdens de interviews zijn er verschillende manieren voorgesteld om de stimuli aan te bieden. Al deze
onderzoeksopzetten hebben hun voor- en nadelen. In deze paragraaf staan de verschillende
onderzoeksopzetten die tijdens de interviews naar voren kwamen en de voor- en nadelen die
benoemd zijn bij specifieke opzetten of in het algemeen, en van toepassing zijn op bepaalde
opzetten. De onderzoeksopzetten en voor- en nadelen zijn in bijlage 2 gecodeerd onder de noemer
realistisch onderzoek en emotie eerst ontleden.
Opzet 1: Zet iemand op een stoel tegenover de honden. Laat vervolgens de stimulus een video
(zonder geluid of met een koptelefoon, maar dan moet de hond het niet kunnen horen) zien die de
gewenste emotie oproept. Zet de video achter en net boven de hond. Laat na een bepaald aantal
uur die persoon een human approach test doen of een versie daarvan. Gebruik bij alle groepen
dezelfde persoon maar roep bij groep 1 een boze emotie op en bij groep 2 een blije emotie. Het
verschil in reactie tussen de groepen op de human approach test kan dan laten zien dat de eerder
vertoonde emotie invloed heeft op de reactie van de human approach test. Als dat zo is kan er
geconcludeerd worden dat de honden de eerdere emotie herinneren aangezien er duidelijk verschil
zit tussen de reactie die vertoond werd bij de human approach test. Met deze opstelling worden
echte emoties bij mensen opgeroepen. Test van tevoren welke emotie het filmpje oproept bij
mensen door een vragenlijst of schaalverdeling (Jaasma, 2020a). Het voordeel hiervan is dat de
stimulus de emotie echt ervaart en dat er geen twijfel is over of de hond het wel kan interpreteren,
zoals bij gebruik van foto en video (Enders-Slegers, 2020a; Herwijnen, 2020a; Jaasma, 2020a; Kort,
2020a). Daarnaast hoeven de honden voor deze opzet maar 1 dag te testen. Het is daardoor
makkelijker om aan een onderzoeksgroep te komen (Herwijnen, 2020a; Jaasma, 2020a). Het nadeel
is dat er veel honden getest zullen moeten worden (Herwijnen, 2020a; Jaasma, 2020a).
Opzet 2: Creëer een ronde emotie door beeld, geluid en geur tegelijk af te spelen. Maak van tevoren
een foto die de gewenste emotie goed weergeeft. Maak daarbij een audio opname waarin de
persoon een verhaal vertelt dat de gewenste emotie bij hem of haar oproept en vang tegelijkertijd de
bijbehorende geur op door bijvoorbeeld watten onder de oksels te zetten. In plaats van een foto kan
ook video gebruikt worden waarin het verhaal verteld wordt. Laat tijdens de test deze foto met audio
of de video zien en laat de geur vrij die bij deze emotie hoort. Voer na een aantal uur weer een
human approach test of een versie daarvan uit en zie aan het verschil in de reactie tussen de groepen
of de emotie herinnerd wordt en welke emotie meer invloed had op de hond. Het voordeel van deze
opzet is dat de emotie ver gestandaardiseerd is (Beerda, 2020; Herwijnen, 2020a). Daarnaast hoeven
de honden voor deze opzet maar 1 dag te testen. Het is daardoor makkelijker om aan een
onderzoeksgroep te komen (Herwijnen, 2020a; Jaasma, 2020a). Het nadeel is dat er veel honden
getest zullen moeten worden (Herwijnen, 2020a; Jaasma, 2020a). Daarnaast is het moeilijk om hard
te maken dat deze prikkels samen dan wel apart iets zeggen over emotie en causaal verband is niet
goed te bepalen (Herwijnen, 2020a; Jaasma, 2020a; Kort, 2020a).
Opzet 3: Studeer een scène in. De ene groep krijgt de scène te zien waar 1 van de 2 personen met de
emotie speelt. De andere groep krijgt dezelfde scène met dezelfde acteurs te zien, maar hier zijn
beide acteurs neutraal in hun emotie. Deze scènes kunnen 2 personen zijn, maar het kan ook
vormgegeven worden met 1 persoon. Na een periode laat je de acteur die de emotie liet zien weer
terugkomen en doe je daar een human approach test mee. De groep die de neutrale emotie ziet is
dan de controlegroep. Aan het verschil in de reactie tussen de groepen kan gezien worden of de
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emotie herinnerd wordt (Jaasma, 2020a). Het voordeel hiervan is dat er geen twijfel is over of de
hond het wel kan interpreteren, zoals bij gebruik van foto en video (Herwijnen, 2020a; Kort, 2020a).
Daarnaast hoeven de honden voor deze opzet maar 1 dag te testen. Het is daardoor makkelijker om
aan een onderzoeksgroep te komen (Herwijnen, 2020a; Jaasma, 2020a). Het nadeel is dat er gewerkt
moet worden met acteurs en het dus de vraag is of de emotie echt gevoeld wordt (Enders-Slegers,
2020a). Daarnaast zullen er veel honden getest moeten worden (Herwijnen, 2020a; Jaasma, 2020a).
Opzet 4: Kijk eerst of honden gezichtsuitdrukkingen kunnen herinneren. Train de honden om bekend
en onbekend te kunnen onderscheiden met afbeeldingen die niets met gezichtsuitdrukkingen te
maken hebben. Laat eerst een foto van een gezichtsuitdrukking van persoon 1 met een emotie zien.
Een paar uur later worden 2 foto’s getoond met een gezichtsuitdrukking van persoon 2, maar de ene
heeft dezelfde emotie als de foto in de eerste ronde en de andere foto is neutraal of laat een
tegenovergestelde emotie zien. De controlegroep is de groep die na de eerste ronde meteen de
andere 2 foto’s te zien krijgt (Beerda, 2020; Jaasma, 2020a). Het voordeel hiervan is dat het heel
duidelijk is of de hond de gezichtsuitdrukking kan herinneren (Jaasma, 2020a). Daarnaast is het beter
te standaardiseren dan bij het gebruiken van mensen en er is een kleine onderzoeksgroep nodig
(Beerda, 2020; Jaasma, 2020a). Het nadeel is dat het niet duidelijk is hoe honden 2D interpreteren
(Herwijnen, 2020a; Kort, 2020a). Daarnaast moeten de honden getraind worden wat tijd kost en
mensen moeten bereid zijn om meerdere keren terug te komen (Beerda, 2020; Herwijnen, 2020a;
Kort, 2020a).
Opzet 5: Laat eerste een videootje zien dat de aandacht trekt. Daarna wordt een foto of een
geluidloze video met een gezichtsuitdrukking getoond en een paar uur later dezelfde persoon in de
foto of video, maar dan met een neutrale gezichtsuitdrukking (Jaasma, 2020a). Bij deze
onderzoeksopzet zal gekeken worden of de hond anders reageert op de neutrale foto of video
afhankelijk van welke gezichtsuitdrukking in ronde 1 vertoond is. Deze opzet lijkt dan ook op het
paardenonderzoek (Jaasma, 2020a; Proops et al., 2018). Het voordeel is dat de honden voor deze
opzet maar 1 dag hoeven te testen. Het is daardoor makkelijker om aan een onderzoeksgroep te
komen (Herwijnen, 2020a; Jaasma, 2020a). Daarnaast is het beter te standaardiseren dan bij het
gebruiken van mensen (Beerda, 2020; Jaasma, 2020a). Het nadeel is dat het niet duidelijk is hoe
honden 2D interpreteren (Herwijnen, 2020a; Kort, 2020a). Daarnaast zullen er veel honden getest
moeten worden (Herwijnen, 2020a; Jaasma, 2020a).
Opzet 6: Werk met live personen in een constructie waarbij geur en geluid niet aanwezig zijn en
alleen het gezicht zichtbaar is. Dit kan zowel bij opzet 4 als bij opzet 5 (Beerda, 2020; Kort, 2020a).
Het voordeel hiervan is dat er geen twijfel is over of de hond het wel kan interpreteren, zoals bij
gebruik van foto en video (Herwijnen, 2020a; Kort, 2020a). Het nadeel is dat het maken van deze
constructie ingewikkeld zal zijn. Verder is het minder gestandaardiseerd dan foto’s en video’s
(Beerda, 2020).
Naast deze onderzoeksopzetten kwamen er over de stimuli tips en aandachtspunten naar voren
tijdens de interviews. Zo gaf geïnterviewde 1 aan dat het belangrijk kan zijn om te onderzoeken of
emoties geuit door een man een andere betekenis en daarmee mogelijk een andere
reactie/herinnering kunnen veroorzaken dan als dezelfde emotie geuit wordt door een vrouw
(Enders-Slegers, 2020a; Herwijnen, 2020a; Kort, 2020a). Daarnaast gaf geïnterviewde 1 aan dat haar,
baard en make-up het gezichtsaanzicht kunnen veranderen en daardoor mogelijk een andere reactie
kunnen triggeren bij de hond. Ze gaf als idee om te werken met standaard mutsen, zodat haar
gestandaardiseerd is (Herwijnen, 2020a). Geïnterviewde 2 gaf echter aan dat alle soorten mensen
getest moeten worden als het doel is om aan te tonen dat honden emotie of gezichtsuitdrukkingen
kunnen herinneren bij mensen (Beerda, 2020). Verder gaf geïnterviewde 2 aan dat het niet erg is om
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eerst aan te tonen dat een bepaalde groep honden bepaalde emoties/gezichtsuitdrukkingen bij
bepaalde mensen kunnen herinneren (Beerda, 2020; Enders-Slegers, 2020a). Geïnterviewde 1 en 4
gaven aan dat zij ervoor zouden kiezen om zo veel mogelijk 1 persoon te gebruiken als stimulus bij de
onderzoeken met live personen, omdat dit voor meer standaardisatie zorgt (Herwijnen, 2020a;
Jaasma, 2020a). Daarnaast gaven geïnterviewden 1 en 2 aan dat ze het interessant zouden vinden
om waar mogelijk de basis emoties te onderzoeken. Hoe meer emoties getest worden, hoe groter de
onderzoeksgroep moet zijn. Het is daarom afhankelijk van de beschikbare onderzoeksgroep welke
emoties onderzocht kunnen worden in dit onderzoek. Daarbij gaven ze aan dat het verstandig is om
met contrasterende emoties te werken (Beerda, 2020; Herwijnen, 2020a; Kort, 2020a). Ook
geïnterviewde 5 raadde aan om te beginnen met boos en blij om te testen of het onderzoek meet
wat het moet meten. Ze raadde aan om een exploratief/pilot onderzoek te doen. Dit houdt in dat de
doelgroep niet groter dan 20 honden hoeft te zijn en dat er op kleine schaal gekeken wordt of het
onderzoek goed werkt (Enders-Slegers, 2020a).
3.2.3 Meetmethode aan de hond
Welke meetmethodes bij de hond gebruikt zullen worden is afhankelijk van de onderzoeksopzet
(Beerda, 2020; Herwijnen, 2020a; Jaasma, 2020a; Kort, 2020a). Uit de interviews zijn verschillende
aandachtspunten en ideeën naar voren gebracht. Deze staat in bijlage 2 gecodeerd onder de noemer
meetmethode hond.
Geïnterviewde 4 en 5 gaven aan dat er van tevoren getest moet worden hoe iedere hond reageert op
het herzien van een neutraal persoon die hij daarvoor 1x eerder heeft gezien. Dit moet iemand
anders zijn dan de persoon die de stimulus zal zijn. Deze test zorgt voor een baseline van iedere
hond. Hierdoor kunnen nauwkeuriger conclusies getrokken worden. Ook gaf ze aan dat er bij de
opzetten met foto of video goed gewerkt kan worden met eye tracking om het kijkgedrag en de
pupilgrootte te meten (Enders-Slegers, 2020a; Jaasma, 2020a).
Als er met hartslagmeters gewerkt gaat worden is het interessant om de mens ook een
hartslagmeter om te doen. Zo kan gekeken worden of de hartslagen van de hond en de stimulus
synchroniseren. Daarbij zou geïnterviewde 1 een dummy opsturen naar de eigenaren met een goede
instructie over hoe de eigenaren de meter om moeten doen. Het is belangrijk dat er een goede en
uitgebreide instructie bij zit, waarin staat dat de eigenaren altijd aanwezig moeten zijn als de dummy
om is, hoe de dummy precies omgedaan moet worden, hoelang de dummy om moet en tijdens
welke activiteiten. Verder gaf geïnterviewde 1 aan dat het interessant kan zijn om cortisol en
oxytocine te meten. Beide kunnen gemeten worden uit urine, bloed, anus en speeksel, maar voor de
haalbaarheid raadt mevrouw aan om speeksel te gebruiken. Beide kunnen iets zeggen over stress en
hoe meer verschillende soorten metingen gebruikt worden, hoe meer valide het onderzoek zal zijn.
Daarnaast kunnen cortisol, oxytocine en hartritmevariabiliteit iets zeggen over wat de emotie van de
mens met de hond doet. Zo is het duidelijker welke emotie bij de hond opgeroepen wordt en zo kan
de emotie of in ieder geval de reactie van de hond bepaald worden, om dat vervolgens mee te
nemen in de discussie, zoals in paragraaf 3.2.1 benoemd is (Herwijnen, 2020a).
Geïnterviewde 5 gaf aan om bij het pilotonderzoek alleen gebruik te maken van gedrag- en
gezichtsuitdrukkingsobservaties. Daniel Mills heeft een instrument ontwikkeld waarbij de emotie van
de hond bepaald kan worden door het dier zijn gezichtsuitdrukking. Dit programma heet FACS: Facial
action coding system. Zie paragraaf 3.1.2. Dit programma kan objectief bepalen welke emotie een
hond voelt door de duur, mate en combinatie van het gebruik van de verschillende gezichtsspieren te
analyseren (Mills, 2020). Daarbij gaf geïnterviewde 5 aan dat het meten van stresshormonen
interessant kan zijn, maar dat de onderzoeken heel duur zijn en dat er aan heel veel voorwaarden
voldaan moet worden voordat de resultaten iets betekenen. Zo mag de hond niet opgewonden zijn
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tijdens het meten. Daarnaast gaf geïnterviewde 5 aan dat hartslag en hartslagvariabiliteit niet heel
duidelijk zijn (Enders-Slegers, 2020a).
Geïnterviewde 3 gaf aan dat het heel belangrijk is om tijdens het verdiepen voor de onderzoeksopzet
te kijken naar stressfysiologie (Enders-Slegers, 2020a; Kort, 2020a). Volgens haar mag niet gesteld
worden dat de hond bang of blij is als deze stresshormonen en de hartslag omhooggaan.
Geïnterviewde 3 gaf aan dat zowel bij stress als bij opwinding stresshormonen vrijkomen en de
hartslag omhooggaat. Er mag alleen geconstateerd worden dat de hartslag en de stresshormonen
omhooggaan bij het zien of ervaren van een menselijke emotie (Enders-Slegers, 2020a; Kort, 2020a).
Daarnaast gaf geïnterviewde 3 aan dat er gekeken kan worden naar welke stressgedragingen
gekoppeld zijn aan stress en welke aan opwinding. Maar dan nog blijft het lastig om daar een
uitspraak aan te verbinden (Kort, 2020a).
Geïnterviewde 2 gaf aan dat hij ervoor zou kiezen om de honden te trainen om gezichtsuitdrukkingen
te herinneren en verder niets anders te meten om het makkelijk te houden. Verder gaf
geïnterviewde 2 aan dat zijn ervaring is dat honden maximaal 1,5 uur kunnen werken met veel korte
pauzes (Beerda, 2020).
3.2.4 Beperkingen & uitdagingen in de praktijk
Uit het literatuuronderzoek bleek al dat elke keuze die gemaakt wordt voor de onderzoeksopzet zijn
voor- en nadelen heeft met betrekking tot validiteit, betrouwbaarheid en haalbaarheid. In de
interviews is dit nogmaals bevestigd. De meeste onderzoekers hadden geen definitieve voorkeur
voor een bepaalde onderzoeksopzet of -richting. Zowel voor de realistische opzetten als de opzetten
waarbij de emotie ontleed werd zijn meerdere voor- en nadelen benoemd. Veel van deze nadelen
zullen zorgen voor beperkingen en uitdagingen. In deze paragraaf zijn de beperkingen en uitdagingen
die in de interviews naar voren kwamen benoemd. In bijlage 2 zijn deze gecodeerd onder de noemer
beperkingen en uitdagingen.
Het is belangrijk dat er genoeg deelnemers meedoen. Dit aantal zal verschillen per type
onderzoeksopzet. Volgens geïnterviewde 1 zullen er tussen de 30 en 50 honden nodig zijn, maar het
juiste aantal kan berekend worden met powerberekeningen (Beerda, 2020; Herwijnen, 2020a).
Geïnterviewde 4 dacht meer aan 50 tot 100 honden bij een realistische onderzoeksopzet (Jaasma,
2020a). En geïnterviewde 2 gaf aan dat tussen de 10 en 20 honden goed zijn voor de
onderzoeksopzetten waar de honden getraind moeten worden (Beerda, 2020). Geïnterviewde 5 gaf
aan dat voor een significant live onderzoek grote groepen nodig zijn, maar voor een pilotstudie
maximaal 20 honden nodig zijn (Enders-Slegers, 2020a). Dit is wel afhankelijk van hoeveel emoties er
getest gaan worden. Daarnaast gaven verschillende onderzoekers aan om in de literatuur te kijken
naar hoeveel honden er gemiddeld gebruikt worden (Beerda, 2020; Herwijnen, 2020a; Kort, 2020a).
Daarnaast is het een groot risico om mensen vaker dan 1 dag te laten komen. Mensen moeten er een
dag vrij voor nemen en mogelijk oppas regelen voor de kinderen. Waarschijnlijk is er geen budget om
mensen echt te betalen voor de tijd dat ze er zijn. Voor de onderzoeksopzetten waar de honden
getraind moeten worden zal dit wel nodig zijn (Herwijnen, 2020a).
Zoals in het literatuuronderzoek aangegeven is het belangrijk dat de honden tussen de testen door zo
veel mogelijk hetzelfde meemaken en dat deze tussentijd voornamelijk ontspannen doorgebracht
kan worden. Geïnterviewden 1, 3 en 5 raadden daarom aan om een standaard programma voor
tussen de testen te maken, waarbij eigenaren zich vermaken en elkaar en de andere honden niet
tegenkomen. Denk hierbij aan het vertonen van een korte documentaire, een uitgestippelde
wandeling en een lunch in de kantine (Enders-Slegers, 2020a; Herwijnen, 2020a; Kort, 2020a).
Geïnterviewde 2 gaf aan dat hij het niet haalbaar vindt om iedereen hetzelfde te laten doen
tussendoor en raadde aan om de tussentijd zo dicht mogelijk bij de hond zijn dagelijks leven aan te
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laten sluiten (Beerda, 2020). Geïnterviewde 5 gaf als idee aan om de 2de test 1 week later te doen in
plaats van een paar uur later. Door het onderzoek zo op te zetten kunnen de honden tussendoor hun
dagelijks leven voort zetten en hoeft dus geen planning gemaakt te worden (Enders-Slegers, 2020a).
Beide opties zullen lastig zijn om goed in te delen. Daarnaast moet de locatie het toelaten. Er moeten
genoeg kamers en uitgangen zijn, zodat de honden elkaar niet tegenkomen, de testen uitgevoerd
kunnen worden en eventueel 1 of 2 ruimtes waar voor en na de testen de hartslagmeter gemeten en
speekselafname gedaan kunnen worden. Daarnaast moet de locatie gestandaardiseerd zijn. Er moet
al veel hondenlucht zijn en harde geluiden of iets anders van buitenaf moeten zoveel mogelijk
hetzelfde zijn (Enders-Slegers, 2020a; Herwijnen, 2020a).
Een andere uitdaging is hoe de emotie gedefinieerd en vormgegeven wordt. Het gebruiken van een
live persoon kan veel knelpunten gaan geven voor de standaardisatie. Als de emotie geacteerd wordt
is de vraag of dat hetzelfde is wanneer iemand echt de emotie voelt (Enders-Slegers, 2020a;
Herwijnen, 2020a). Bij het gebruik van foto of video is het de vraag of de hond dat hetzelfde ervaart
als een echte emotie of gezichtsuitdrukking en of de hond echt de gezichtsuitdrukking of emotie
herkent of dat het dier iets in de foto herkent en daarom de juiste foto of video selecteert (Beerda,
2020; Herwijnen, 2020a).
De begeleider moet zoveel mogelijk neutraal zijn. Dit kan door gebruik te maken van koptelefoons
waarbij de hond daardoor geen last heeft van het geluid wat de koptelefoon afspeelt. Bij sommige
opzetten zullen we misschien ook moeten werken met een blinddoek (Herwijnen, 2020a).
Dit zijn een deel van de beperkingen en uitdagingen die zullen opspelen tijdens het opstellen van de
onderzoeksopzet. De uitdagingen die in deze paragraaf benoemd zijn, zijn de uitdagingen die
specifiek benoemd zijn tijdens de interviews. Bij iedere onderzoeksopzet horen aparte uitdagingen.
Tijdens de interviews zijn deze niet specifiek benoemd. In de discussie zullen de niet specifiek
benoemde uitdagingen weergegeven worden.
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Hoofdstuk 4: Discussie
In dit hoofdstuk staan per deelvraag de belangrijkste en de onverwachte resultaten beschreven met
daarbij een reflectie op de uitvoer van het onderzoek naar deze deelvraag. Als laatste staan de
sterke en zwakke punten van dit onderzoek geschreven met daarbij een verdere kritische reflectie.
Wetenschappelijk verantwoorde onderzoeksopzet
Uit het literatuuronderzoek en de diepte-interviews bleek dat het met dit type onderwerp lastig is
om aan alle eisen van een wetenschappelijk verantwoord onderzoek te voldoen. Het bleek dat de
beslissingen voornamelijk gemaakt zullen moeten worden aan de hand van haalbaarheid. Daarbij
werd aangegeven dat deze onderzoeksopzet nog geen significante resultaten hoeft te geven, omdat
het een nieuw onderzoeksgebied is en uitgevoerd mag worden als een pilotstudie. Dit vergroot de
haalbaarheid van veel geopperde onderzoeksopzetten. In het literatuuronderzoek was dit naar voren
gekomen, maar tijdens de interviews was de student dit vergeten. Hierdoor is er tijdens de
interviews nauwelijks gepraat over het gebruik van een pilotstudie. Het was nuttig geweest om het
hier wel over te hebben en deze stap had niet overgeslagen mogen worden.
Daarnaast bleek uit het literatuuronderzoek en de interviews dat het belangrijk is dat de opzet
aansluit bij de hoofdvraag en daarbij meet wat er gemeten moet worden. In dit geval is dit het
herinneren van menselijke emoties. Opzetten 1 tot en met 3 sluiten aan bij het onderzoek naar het
herinneren van emotie en de hoofdvraag van dit onderzoek. Opzetten 4 tot en met 6 sluiten aan bij
het herinneren van een onderdeel van een emotie. Tijdens de interviews bleek dat de student en
mogelijk de onderzoeker een voorkeur hadden voor bepaalde onderzoeksopzetten. Het is mogelijk
dat dit de vragen en antwoorden tijdens de interviews beïnvloed hebben. De enige manier om dit te
voorkomen zou het gebruik van een ervaren diepte-interviewer zijn. Daarnaast heeft de student zich
tijdens de interviews laten sturen door de onderzoekers. Achteraf gezien had de student meer
nadruk moeten leggen op het feit dat de herinnering van een emotie onderzocht moet worden met
deze onderzoeksopzet. In plaats daarvan heeft de student de onderzoekers de mogelijkheid gegeven
om opzetten aan te dragen die de hoofdvraag van dit onderzoek niet beantwoorden. Aan de ene
kant heeft dit gezorgd voor tijdsverlies en mogelijk het verlies van eensgezinde meningen over de
onderzoeksopzetten. Aan de andere kant heeft het ervoor gezorgd dat de student van verschillende
kanten naar de hoofdvraag kon kijken en dat er zonder tunnelvisie over het onderwerp gepraat kon
worden. Daarbij zorgt het voor meer objectiviteit, omdat er niet vanuit 1 mening of denkrichting
gesproken is.
Menselijke emoties als stimuli
Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat menselijke emoties op verschillende manieren als stimuli
aangeboden kunnen worden, zolang er duidelijk nagedacht is over het behouden van
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betrouwbaarheid, validiteit, een gestandaardiseerde omgeving en een gestandaardiseerde stimuli. Er
wordt in de bestaande literatuur zowel gebruik gemaakt van foto´s als van live personen. Bij de
interviews zijn beide opties uitvoerig besproken. Hieruit kwam dat opzetten 1, 3 en 6 werken met
live personen en zijn daardoor realistisch, maar minder gestandaardiseerd. Daar tegenover werken
opzetten 2, 4 en 5 met beeld en/of geluid en/of geur en zijn daardoor gestandaardiseerd, maar
minder realistisch. Onderzoekopzet 2 is de middenweg tussen realistisch en standaardisatie, maar
het causale verband is lastig te bewijzen. Dit was een onverwacht nadeel bij deze opzet, omdat dit in
het literatuuronderzoek niet naar voren was gekomen. De reden hiervoor kan zijn dat hier overheen
gelezen is, vanwege de subjectiviteit van de student. Voor de diepte-interviews had deze opzet de
voorkeur van de student. Het is mogelijk dat er minder gezocht of overheen gelezen is bij de
literatuur over de nadelen van deze vorm van opzet. Hierom is het goed dat er verschillende diepteinterviews uitgevoerd zijn met onderzoekers. Dit gaf nieuw inzichten aan de student. De resultaten
uit het literatuuronderzoek en de interviews bevestigen elkaar.
Meetmethode aan de hond
Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat er meestal gebruik wordt gemaakt van een human
approach test of een aangepaste vorm daarvan. Bij bijna geen van de onderzoeken werd gebruik
gemaakt van fysiologische metingen, behalve bij het paardenonderzoek. Daarbij bleek het belangrijk
om zo veel mogelijk verschillende typen metingen te doen om de betrouwbaarheid en validiteit te
waarborgen (Baarda et al., 2005; Milinski, 1997b; Nielsen, 2020). In de diepte-interviews werd
bevestigd dat meerdere metingsmethodes het onderzoek sterker maken. Daarentegen werd
aangegeven dat alle fysiologische metingen of duur zijn, of dat er aan veel ingewikkelde eisen
voldaan moet worden voordat de resultaten betrouwbaar zijn of dat de resultaten verschillende
verklaringen kunnen hebben. Daarnaast werden bij het paardenonderzoek de stimuli
gestandaardiseerd door het gebruik van het Facial Action Coding System (Proops et al., 2018). Uit de
interviews bleek dat dit systeem gebruikt kan worden om de emotie van de hond te analyseren aan
de hand van de gezichtsuitdrukking van het dier. Dit was een belangrijk resultaat, omdat hiermee
mogelijk het effect van menselijke emoties op de hond onderzocht kan worden. Zowel uit het
literatuuronderzoek als de diepte-interviews kan gedragsobservatie naar voren als meest verkozen
meetmethode. Het literatuuronderzoek en de diepte-interviews kwamen met elkaar overeen, maar
uit het literatuuronderzoek was nog niet naar voren gekomen dat alle fysiologische metingen
moeilijk, duur of losstaand niet veelzeggend zijn. Dit kan komen doordat er niet veel literatuur over
te vinden was, omdat het weinig gebruikt wordt bij dieren. Het is verder mogelijk dat de student er
overheen gelezen heeft of niet op de juiste woorden gezocht heeft. Vanuit de interviews bleek dat er
niet veel met zekerheid gezegd mag worden over de fysiologische reactie van dieren, omdat er niet
veel onderzoek naar gedaan is.
Beperkingen & uitdagingen in de praktijk
Zowel uit het literatuuronderzoek als de interviews kwam naar voren dat het lastig is om te
voorspellen welke beperkingen en uitdagingen zullen plaatsvinden tijdens dit onderzoek, omdat veel
van de benodigde informatie nog niet bekend is. Zowel in het literatuuronderzoek als de interviews
zijn verschillende beperkingen en uitdagingen benoemd bij het aanbieden van de stimuli, de
meetmethodes aan de hond, de locatie en de onderzoeksgroep. Deze beperkingen en uitdagingen
bevestigden elkaar.
Kritische reflectie op dit onderzoek
Bij de bovenstaande deelvragen zijn een aantal bijpassende kritische punten besproken over het
gedane onderzoek. Hier staan de overige kritische punten besproken.
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Nadat het doel van dit onderzoek veranderd was vanwege de coronamaatregelen is het onderzoek
grotendeels verlopen zoals gepland. Het enige wat veranderd is zijn een aantal geïnterviewde. Niet
iedereen die gecontacteerd was voor de interviews was beschikbaar, maar doormiddel van
doorverwijzingen is er toch een mooie, deskundige groep onderzoekers geïnterviewd. Het sterkste
aan dit onderzoek was dat de informatie uit het literatuuronderzoek grotendeels bevestigd werd
tijdens de diepte-interviews en dat hier verdieping in werd aangebracht tijdens de interviews. Door
deze bevestiging kan geconcludeerd worden dat het literatuuronderzoek goed is uitgevoerd op de
onverwachte resultaten hierboven besproken na.
Daarnaast was dit een uitgebreid onderzoek waarin zo veel mogelijk opties besproken zijn. Hierdoor
is voorkomen dat dingen over het hoofd gezien werden. Daarentegen kostte dit veel tijd en zorgde
het ervoor dat tijdens de diepte-interviews niet heel specifieke keuzes gemaakt konden worden. Dit
kwam daarnaast ook, omdat veel van de nodige informatie niet bekend was. In het vervolg zou het
onderzoek nog betrouwbaarder zijn geweest als meerdere van deze factoren al duidelijk waren en op
basis daarvan beslissingen genomen konden worden. Hierdoor hadden definitievere conclusies
getrokken kunnen worden over welke onderzoeksopzet het meest geschikt zou zijn voor deze
hoofdvraag.
Verder was de student geen ervaren diepte-interviewer. Het is mogelijk dat er fouten zijn gemaakt
tijdens de interviews, waardoor deze minder betrouwbaar zijn. Dit is zo veel mogelijk geprobeerd te
voorkomen. Daarbij is hierboven aangegeven dat de interviewer zich liet leiden door de
geïnterviewde. Dit heeft ervoor gezorgd dat niet alle geplande onderwerpen aanbod zijn gekomen bij
ieder interview. De student had zich hier beter aan moeten houden. Het afnemen van meer diepteinterviews had dit onderzoek nog betrouwbaarder kunnen maken. Vanwege tijd is ervoor gekozen
om 5 interviews te doen. Daarbij was het onderzoek ook sterker geweest als de interviews door
verschillende mensen was gecodeerd. Zo zou de conclusie objectiever zijn. Ook hier is er niet voor
gekozen omwille van de tijd. Verder spraken de onderzoekers vanuit hun eigen ervaringen en
onderzoeksrichting. Hierdoor is het mogelijk dat de onderzoekers lichtelijke tunnelvisie hadden
tijdens het beantwoorden van de vragen. Door doorvragen is dit geprobeerd te voorkomen, maar
soms was de student zo verrast van de antwoorden en de hoeveelheid van informatie dat het
moeilijk was om te bepalen wat de beste vragen waren. Dit kan hebben gezorgd voor subjectiviteit.
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Hoofdstuk 5: Conclusie
Het doel van dit onderzoek was om een betrouwbare, valide en haalbare onderzoeksopzet op te
stellen voor het onderzoek of honden emoties van een individu kunnen onthouden en of deze
positieve of negatieve ervaring de fysiologische- en gedragsmatige reactie van de hond op een later
moment beïnvloedt wanneer het dier met dezelfde persoon met een neutrale emotie in contact
komt. De deelvragen staan kort beantwoordt om zo de hoofdvraag te beantwoorden. De hoofdvraag
van dit onderzoek was: “Hoe ziet een betrouwbare, valide en praktisch uitvoerbare proefopzet eruit
waarmee onderzocht kan worden of honden menselijke emoties herinneren?”
De eerste deelvraag was: “Wat zijn de eisen aan een wetenschappelijk verantwoorde
onderzoeksopzet?” Uit het literatuuronderzoek bleken dit de eisen waar een wetenschappelijk
onderzoek aan moet voldoen:
Valide
Betrouwbaar
Controleerbaar
Zo objectief mogelijk
Correct getrokken conclusies
Correcte doelgroep en steekproefgrote
Gestandaardiseerde omgeving, onderzoeksgroepen, meetmethode en stimuli
Er is aandacht besteed aan het feit dat data niet onafhankelijk zijn
Onderzoeksgroepen worden correct geselecteerd
Er wordt rekening gehouden of de dieren onderzoeksprocedures wel of niet gewend zijn
Maak compromissen waar nodig en met aandacht
In de interviews werd dit bevestigd, maar daarbij is geconcludeerd dat het resultaat van dit
onderzoek nog niet significante hoeft te zijn. Deze onderzoeksopzet is in de vorm van een
pilotstudie. Na deze pilotstudie kan pas een onderzoeksopzet geschreven worden met als doel een
significant resultaat.
De tweede deelvraag was: “Wat zijn bruikbare meetmethode om menselijke emoties op een
gestandaarde wijze als stimuli aan te bieden?”
Gebruik opzet 1, omdat dit een realistische opzet is met een ronde emotie
Gebruik 1 persoon als stimulus voor de standaardisatie
Gebruik verschillende filmpjes die dezelfde emotie oproepen
Test van tevoren welke emotie de filmpjes oproepen
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De pilotstudie zorgt ervoor dat getest kan worden of deze manier van het aanbieden van de
stimuli bruikbaar is
De interviews waren een verdieping op de literatuur. Zie hoofdstuk 3 en 4 voor verdere uitleg.
De derde deelvraag was: “Wat zijn bruikbare meetmethode aan een hond om te onderzoeken of
menselijke emoties herinnerd worden?”
Gedragsobservatie tijdens de human approach test en het programma FACS zullen de
hoofdmetingen zijn voor deze onderzoeksopzet
Gedegen conclusies trekken aan de hand van fysiologische metingen is lastig
Fysiologische metingen maken het onderzoek sterker
De doelgroep is maximaal 15-20 honden van boven de 2 jaar
Maak een baseline van alle metingen
De interviews waren een verdieping op de literatuur. Zie hoofdstuk 3 en 4 voor verdere uitleg.
De vierde deelvraag was: “Wat zijn de beperkingen en uitdagingen voor het doen van onderzoek naar
de herinnering van honden over menselijke emoties in de praktijk?”
Veel beperkingen en uitdagingen konden niet voorspeld worden
Het vinden van een beschikbare stimulus
Het vinden van de juiste doelgroep
Het vinden van een geschikte locatie
Als de honden niet op locatie wonen zal dit veel beperkingen opleveren
Het zal een uitdaging worden om de begeleider neutraal te houden
De literatuur en de interviews bevestigden elkaar.
Na het literatuuronderzoek, de diepte-interviews en het beantwoorden van de deelvragen is
geconcludeerd dat een pilotstudie van onderzoeksopzet 1 het beste aansluit bij de hoofdvraag.
Deze opzet is een ruwe omschrijving van de onderzoeksopzet die gebruikt zal moeten worden om te
onderzoeken of honden menselijke emoties herinneren. Zie hoofdstuk 3.2 voor een volledige
omschrijving van deze onderzoeksopzet.
Een grove inschatting van de benodigde onderzoeksmaterialen voor dit onderzoek:
Een ethogram met gedragingen die gezien worden tijdens een human approach test en de
verwachte gezichtsuitdrukkingen aan de hand van FACS
Fysiologische metingen toevoegen waar mogelijk
Meerdere filmpjes die de gewenste emoties oproepen
Neutrale stoel voor de stimulus
Een tv die boven de hond hangt
Koptelefoon en blinddoek voor de begeleider
Koptelefoon voor de stimuli
Een lange lijn voor de human approach test
Videocamera’s om de hond zijn gezicht en beweging in de ruimte vast te leggen
Wanneer meer details duidelijk zijn voor dit onderzoek zal de onderzoeksopzet verder uitgewerkt
moeten worden.
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Hoofdstuk 6: Aanbeveling
In de inleiding van dit onderzoek werd aangegeven dat onderzoek naar de invloed van menselijke
emoties op honden bij kan dragen aan het welzijn van honden in het algemeen maar met name van
honden in de zorg. Om te kunnen bepalen of emoties van mensen invloed hebben op dieren is het
van belang om te weten of de honden deze emoties kunnen herinneren. Door hier een betrouwbare,
valide en praktisch haalbare onderzoekopzet voor op te stellen wordt een stabiele basis gelegd voor
het begin van onderzoek in deze richting.
Na grondig onderzoek voor dit afstudeerwerkstuk is aan te raden om te beginnen met pilotstudies in
deze richting. Zo kan vastgesteld worden of de onderzoeksopzet en meetinstrumenten betrouwbaar
en valide zijn. Na deze pilotstudies kan gestreefd worden naar het op stellen van onderzoeksopzetten
met een significant verschil.
Op de korte termijn is dit aan te raden, omdat pilotstudies beter haalbaar zijn dan studies met een
significant resultaat. Het zal makkelijker en voordeliger zijn om deze onderzoeken op te starten. Op
de lange termijn draagt dit bij aan gedegen onderzoek in de richting van de invloed van menselijke
emoties op honden en het effect daarvan, want de opzetten en instrumenten zijn getest met
pilotstudies voordat er significante conclusies mee getrokken zijn.
Verder is het aan te raden om meer onderzoek te verrichten naar de fysiologische reacties van
honden. Hierdoor komt er meer duidelijkheid over de betekenis van deze fysiologische reacties en
mogelijk makkelijkere manieren om deze reacties te meten.
Op de korte termijn zal dit onderzoek meer inzicht geven in de fysiologie van honden. Dit is op
zichzelf interessante informatie. Op de lange termijn zullen onderzoeken in deze richting sterker
onderbouwd worden met het gebruik van deze fysiologische kennis.
Tot slot is het aan te raden om de gedane onderzoeken uit te breiden door te kijken naar verschil in
geslacht, leeftijd, huidskleur etc. bij de stimuli en naar ras, fokfunctie, leeftijd, trainingsmethode, etc.
bij de honden.
Op korte termijn zorgt dit voor mogelijk onverwachte en eventueel nuttige inzichten voor de
maatschappij en vervolgonderzoek. Op de lange termijn kan hierdoor mogelijk duidelijk worden dat
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sommige rassen bijvoorbeeld minder beïnvloed worden door menselijke emotie en daardoor juist
meer of minder geschikt zijn als dieren in de zorg.
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Bijlage
Bijlage 1 Schema
Het opstellen van een valide en betrouwbaar onderzoek
Een juiste probleemanalyse en onderzoeksvraag
Waar moet je op letten?
Wat te doen?
Is het onderzoek niet te
breed?
Een juiste onderzoeksopzet
Waar moet je op letten?
Is/zijn de
onderzoeksmethode(n)
geschikt om te meten wat je
wilt meten?

Baken goed af

Wat te doen?
Bekijk literatuur over
onderzoeksmethoden

Vorm van validiteit/
betrouwbaarheid
interne validiteit

Vorm van validiteit/
betrouwbaarheid
interne validiteit

De juiste onderzoeksinstrumenten (zoals enquête, interview, observatie)
Waar moet je op letten?
Wat te doen?
Vorm van validiteit/
betrouwbaarheid
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Zijn alle aspecten van het
begrip dat je tracht te meten
gerepresenteerd?
Is er vertekening mogelijk door
bepaalde ideeën of
opvattingen van deelnemers?

Kan het resultaat worden
beïnvloed door onafhankelijke
variabelen zoals verschillen in
tijdsperioden?

Operationaliseer begrippen
vanuit de literatuur over je
onderwerp.
Beschrijf de manier waarop de
vragen/ items/
observatiepunten zijn
geselecteerd en check of alle
begrippen voldoende zijn
vertegenwoordigd.
Beschrijf de verwachte richting
en de sterkte van de relatie
met instrumenten die
hetzelfde meten. Meestal is
dat de verwachte relatie
tussen scores op het
onderzoeksinstrument en een
vergelijkbaar instrument of
over verwachte verschillen in
scores tussen groepen.
Betrek bij de selectie van
vragen/ items
vertegenwoordigers van de
doelgroep en eerder
onderzoek of experts.
Zorg dat alle items die tot een
schaal behoren betrekking
hebben op één enkel concept
(zodat een enkel begrip wordt
gemeten)
Controleer door vragen/ items
op te nemen voor alle
mogelijke verklaringen van de
variatie in de afhankelijke
variabele.
Gebruik een gevalideerd
onderzoeksinstrument.
Gebruik een vast
interviewschema (vaste vragen
in een vaste volgorde).
Test de vragen op
vertegenwoordigers van de
doelgroep/ proefinterview.
Stel heldere vragen.

inhouds- en begripsvaliditeit

inhoudsvaliditeit

begripsvaliditeit

inhouds- en begripsvaliditeit
interne consistentie

interne consistentie

inhouds- en begripsvaliditeit

inhouds- en
begripsvaliditeit, interne
validiteit
interne validiteit

interne validiteit

herhaalbaarheid
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Gebruik meerdere methodes
(ook wel triangulatie, naar een
term uit het landmeten
waarbij de exacte plaats van
een punt vanuit drie
gezichtspunten wordt
vastgesteld).
Gebruik standaardvragenlijsten
of een Likertschaal (Swanborn,
2009); en een score moet
hetzelfde betekenen.
De juiste respondenten/deelnemers
Waar moet je op letten?
Wat te doen?
Is de steekproef representatief
voor de doelgroep?

De juiste dataverzameling
Waar moet je op letten?
Is er vertekening mogelijk door
de aandacht die respondenten
krijgen?
Zijn er storingen die resultaat
kunnen beïnvloeden?
Bestaat de neiging steeds een
extreem antwoord te geven?

Zijn de antwoorden
vergelijkbaar?

Zorg voor een steekproef die
groot genoeg is en
representatief is voor de
onderzoeksgroep; gebruik
theorie om de omvang van de
steekproef vast te stellen.
Zorg dat de selectie van de
steekproef vergelijkbaar is met
de groep waarover je
conclusies wilt trekken
(dezelfde kenmerken).
Zorg dat de deelnemers iets
kunnen zeggen over wat er
gemeten wordt.

Wat te doen?
Creëer vertrouwde
omstandigheden.
Creëer omstandigheden die
sociaal-wenselijkheid
voorkomen.
Creëer gelijke/gecontroleerde
omstandigheden en zorg dat er
geen verstoringen kunnen
optreden.
Vraag door als er vermoedens
zijn van sociale wenselijkheid
of niet begrijpen van de vraag.
Werk met onafhankelijke,
gekwalificeerde waarnemers.

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid

herhaalbaarheid

Vorm van validiteit/
betrouwbaarheid
herhaalbaarheid

interne validiteit

interne validiteit

Vorm van validiteit/
betrouwbaarheid
ecologische validiteit

interne validiteit

herhaalbaarheid

betrouwbaarheid en indirect
de interne en externe validiteit
inter- en
intrabeoordelaarsbetrouwbaar
heid
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Verzamel bij enquêtes data via
een softwareprogramma.
Organiseer zogenaamde
kalibreersessies bij meerdere
onderzoekers

inter- en
intrabeoordelaarsbetrouwbaar
heid
inter- en
intrabeoordelaarsbetrouwbaar
heid

Tabel 1. Stappen die doorlopen moeten worden om een valide en betrouwbaar onderzoekopzet op te
stellen (Baarda et al., 2005; Verhoeven, 2011; Verschuren & Doorewaard, 2007).
Overgenomen uit Validiteit en betrouwbaarheid vaststellen in je scriptie 2019 door B. Swaen, Copyright 2019, Scribbr.nl, geraadpleegd van
https://www.scribbr.nl/onderzoeksmethoden/validiteit-en-betrouwbaarheid-vaststellen-scriptie/

Bijlage 2 Interviews
Noemers:
− Realistisch onderzoek
− Emotie eerst ontleden
− Let op
− Emotie
− Stimuli vormgeven
− Groepen indelen
− Meetmethode hond
− Beperkingen en uitdagingen
INEKE VAN HERWIJNEN
De eerste geïnterviewde was Ineke van Herwijnen. Mevrouw van Herwijnen is begonnen met
studeren aan de Hanzehogeschool Groningen met als onderwerp voeding. Deze opleiding werd
voortgezet op de Universiteit van Wageningen. 5 jaar nadat deze opleidingen afgerond waren volgde
mevrouw van Herwijnen de opleiding tot gedragstherapeut voor honden aan Van Hall & Dogvision.
Dit jaar heeft mevrouw van Herwijnen haar doctoraat gehaald in hondengedrag en hond-mens
interacties aan de Universiteit van Wageningen. Door de jaren heen heeft van Herwijnen gewerkt bij
Unilever, Dutch Association for Dog Trainers, mede-eigenaar en trainer bij hondenschool D.O.G.S.
Bilthoven, 11 jaar directeur van de Koninklijke Hondenbescherming en vanaf dit jaar is van Herwijnen
adviseur voor de Koninklijke Hondenbescherming (Herwijnen, 2020b).
Ontzettend bedankt dat u dit interview met mijn wilt doen.
Vind u het goed als dit interview opgenomen wordt?
Ja dat is goed
Het is vandaag 21 oktober 2020, 11 uur, dit interview vindt plaats met Ineke van Herwijnen.
Vindt u het goed als ik u met naam benoem en eventueel citeer in mijn scriptie?
Ja hoor, dat is prima.
De hoofdvraag van mijn onderzoek is het volgende: “Hoe ziet een betrouwbare, valide en praktisch
uitvoerbare proefopzet eruit waarmee onderzocht kan worden of honden menselijke emoties
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herinneren?” Zoals ik in de mail aangegeven heb kwam ik er tijdens mijn literatuuronderzoek achter
dat er keuzes gemaakt moeten worden tijdens onderzoek. Deze keuzes hebben invloed op de
betrouwbaarheid, validiteit en praktische haalbaarheid van het onderzoek. Deze keuzes wilde ik met
u bespreken om zo samen tot de juiste keuze te komen. Om dit structuur te geven heb ik het schema
opgesteld dat ik naar u gemaild heb. Het schema zal de basis vormen voor dit interview. In het
schema heb ik mogelijke opties opgeschreven, maar beperk u absoluut niet tot deze keuzes.
Er staat al best veel in. Wat ik zelf lastig vind, en dat had ik ook al een beetje laten blijken met de mail
die ik stuurde, je hebt eigenlijk en hele brede onderzoeksvraag. En dat is ook logisch want je wilt
eigenlijk een soort voormat maken om de ideale test uit te vogelen. Maar wat je vaak ziet als je een
test maakt als je kijkt naar wat is nou de haalbaarheid, validiteit en betrouwbaarheid dat je een hele
specifieke onderzoeksvraag hebt. Want daar zit bijvoorbeeld ook al in wat je doelgroep zal zijn. Je kan
je voorstellen dat als jij een onderzoeksvraag opstelt: “ik wil weten of bordercollies gezicht expressies
met emotie herkennen?” dan maak je het dus kleiner. Dan ga je specifiek voor bordercollies. Dan kun
je ook nog specifiek kiezen voor reuen of teven of een bepaalde leeftijd of trainingsachtergrond. Als
dat je onderzoeksvraag is, dan heb je op dat punt een keuze, maar ook op een aantal andere punten
in je testopzet. Dus dat is een beetje het lastige. Ook als ik naar je overzicht kijk, kan ik niet voor alles
iets zeggen omdat dat heel erg afhangt van dat specifieke wat je aan het onderzoeken bent. Dus dat
even als kanttekening. Ik had wel wat ideetjes en jij had vast wat specifieke vragen. Maar dit is
misschien ook iets wat je wel kan meenemen, want als je dadelijk de vraag beantwoord in je scriptie.
Dan geef je misschien ook aan van dit is een standaard voormat, maar….. Dat is dus iets waar je in je
discussie nog op in kunt gaan.
Ik had hem juist zo breed gehouden, omdat ik er zelf heel erg achter kwam toen ik het onderzoek
wilde uitvoeren, wij wilde het liefste een zo homogeen mogelijke groep. Dus wij zaten in overleg met
hulphond, zodat ze op dezelfde locatie wonen, zelfde trainingsmethode, ongeveer dezelfde rassen,
etc. En dat was al een hele uitdaging om daar een groep van te krijgen. Dus om hem zo specifiek
bijvoorbeeld op bordercollies te zetten vond ik risicovol, want ik weet niet op dat beschikbaar zal zijn.
Ja, maar dan kom je inderdaad op het conflict tussen je validiteit, betrouwbaarheid en je doe
baarheid. Je kan een prachtige testopzet verzinnen en dan is het praktisch niet haalbaar. Dan heb je
nog geen onderzoek. Het vinden van je onderzoeksgroep is ook één van de grote uitdagingen. Bij te
weinig deelnemers is je onderzoek niet valide. En wat je dan als tussen oplossing zou kunnen doen is
dat je alleen je conclusie trek over de gebruikte honden. Dus bijvoorbeeld bordercollies. Soms is dat
een soort optie om het onderzoek haalbaar te maken. Maar dat hangt ook af van wat je onderzoekt,
want stel dat je bepaalde gedragskenmerken bij honden wilt onderzoeken is het niet handig om
alleen bordercollies te gebruiken. Want dan kun je niets zeggen over die gedragskenmerken in
honden. Dan kunnen je het alleen hebben over de gedragskenmerken in bordercollies.
Wat zijn volgens u de belangrijkste aandachtspunten bij het aanbieden van een menselijke emotie als
stimuli?
Dat hangt een beetje af van wat je wilt onderzoeken. Kijk als je echt kiest voor emotie is dat best heel
lastig, want emotie is heel ongrijpbaar. Dat zit eigenlijk in iemand en op basis van dan wel fysieke dan
wel gedragsmatige verschijningen van die emotie ga jij stellen dat die emotie er is. Vervolgens wil je
er dan ook nog vanuit gaan dat de hond die waarneming die jij doet ook doet. En daar kun je wel een
houvast bij handteren, want als je kijkt naar de hond dan kun je je afvragen op wat voor een manier
zo een dier überhaupt waarneemt. Van honden weten we dat ze heel goed zijn in geur waarnemen en
in bepaalde onderzoeken is al aangetoond dat bepaalde geuren ook geroken worden bij de mens.
Neem bijvoorbeeld aan angstzweet. Maar je kunt ook denken wat zien ze precies. Want als jij een
foto neemt moet je je afvragen of ze dat wel zien. Op welke afstand moet je dat houden? Dat soort
vragen moet je je dan dus stellen. En dat staat of valt voor een deel met wat is logisch voor zo een
dier als soort en wat mag je verwachten dat hij gaat waarnemen. Want als je zegt ik wil toetsen op
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het waarnemen van emoties en of de hond zich dat kan herinneren, dan zal je bij een hond
waarschijnlijk snel een waarneming krijgen op geur. Dus als je iets visueels aanbiedt en je komt tot de
conclusie de hond kan het niet. Misschien had hij het wel met geur gekund. Terug naar het dier, hoe
neemt hij waar? Hoe neemt hij emoties, dan wel die gedragskenmerken of die fysiologische aspecten
waar? Want ik kan bijvoorbeeld heel boos zijn, maar gedragsmatig geleerd hebben om dit te
verbergen, maar het kan wel zijn dat de hond het dan ruikt. Dus dan heb je, wat is de emotie en wat is
zowel de fysieke als de gedragsmatige uiting die de hond kan waarnemen? Waarbij je ook nog kunt
afvragen of een hond bijvoorbeeld de trillingen van spieren of hartslag ook kan waarnemen. En dat
kun je zowel bij de hond als bij de mens meten. En daarnaast zou je ook in je onderzoeksvraag kunnen
zetten gezichtsuitdrukkingen in plaats van emotie. Dat kun je ook in je onderzoeksopzet zetten ik wil
de gezichtsexpressies of de snelheid van bewegen meten, want als je boos bent of in rauw bent is je
beweging waarschijnlijk ook anders. Of je doet kan de hond chemische processen of fysieke processen
in het lichaam waarnemen. En als je met de hartmeting zowel de hond als de mens meet is het ook
nog interessant om te bekijken of ze gaan synchroniseren. Er zijn bijvoorbeeld onderzoeken waarbij
met chronische stress blijkt dat dit bij de hond en de eigenaar synchroniseert. Het hangt er dus
helemaal vanaf hoe je emotie gaat specificeren en hoe je dat dan gaat meten. Wat is waarneembaar
van een emotie en wat kun je daarvan onderzoeken? Je zult dus ook heel goed in de gaten moeten
houden wat is biologisch logisch voor die hond? Wat als ik hier in een testruimte op een stoel zit en je
wilt dat die hond mijn emotie waarneemt, dan zal hij waarschijnlijk eerder geneigd zijn om in eerste
instantie geur te gebruiken, tenzij dat niet kan of dat ik hem ontlok om ergens naar te kijken. Dat
haakt weer aan bij het volgende wil je geur wegnemen door een afbeelding aan te bieden. Ook dan
moet je terug naar biologisch logisch. Als je een foto hebt waar rood en groen in zit. Ziet de hond dat
kleurverschil?
Dus:
Biologisch logisch
Zegt wat je aanbiedt iets over wat je eigenlijk wilt meten? (is geur, beeld en geluid samen een
emotie?)
Dat het aanbieden veilig is en geen welzijnsissues
Standaardiseren
Stel dat je een mens daar neerzet dan is dat wel heel moeilijk, want dan moet die persoon op dat
moment echt die emotie ervaren. Je kunt ze bij voorbeeld een YouTube filmpje laten zien die de
gewilde emotie oproept. Dan zou je van tevoren met bijvoorbeeld een vragenlijst moeten vaststellen
welke emotie mensen ervaren bij dit filmpje. En dan kijken wat de hond doet als hij die mens ervaart
en dan zou je bijvoorbeeld kunnen meten, gaat hij erheen of juist vanaf. Maar dan wordt het wel
weer heel complex. Het is moeilijk te standaardiseren, want iedereen reageert toch net iets anders. En
je moet je ook afvragen wat ga je aan die hond meten.
En wat denkt u ervan om in plaats van een persoon gebruik te maken van een foto, geur en geluid?
Ja, het voordeel daarvan is het standaardiseren en je kunt de elementen eruit pakken. Want je hebt je
visuele-, auditieve-, en geurelement. Het nadeel is dat je dan kunt zeggen wat die prikkels met de
hond doen, maar je moet dan wel hard kunnen maken dat die prikkels dan wel apart dan wel samen
iets kunnen zeggen over emotie. Maar dat is dus precies waarom onderzoek zo moeilijk is. En als je
het zo wil aanbieden dan weet je niet of dat het waarnemen is van een emotie of dat één van die
elementen of samen een emotie oproept bij de hond. En dan gaat het dus niet om het herinneren van
de emotie van iets maar om het herinneren van emotie van de hond in die situatie. Daarom zijn de
discussie altijd zo lang bij dit soort onderzoeken.
Wat zou u kiezen als onderzoeksopzet?
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Ik vind het van waarden als je probeert aan te raken wat andere onderzoekers al hebben onderzocht
en daarop voortbouwt. Ik denk dat er iets zit in de setup die proops met de paarden heeft gebruikt en
die zou je dan kunnen kiezen. Ik zou daar wel meer standaardisatie in aanbrengen. Ze hebben
bijvoorbeeld 3 tot 6 uur gewacht met de nameting en dat vind ik niet zo verstandig want daar kan
nog eens verschil inzitten. Zowel qua herinnering als wat er in de tussentijd is gebeurd. En stel dat er
toch een bepaalde arousal was dan zakt dat met de tijd en dan weet je dus minder wat je aan het
meten bent. Maar het lijkt mij wel interessant om die setting te gebruiken en daarop voort te
borduren.
Bij het onderzoek van Proops wordt eerst gebruikgemaakt van een foto en dan wordt de 2de keer een
neutraal live persoon aangeboden, maar volgens mij is iemand nooit helemaal neutraal. Wat vindt u
daarvan?
Nee, je bent nooit helemaal neutraal en het dier heeft bepaalde leer ervaringen. Om even een
voorbeeld te schetsen. Ik vang dieren op uit geweldsituaties en als ik dan een boek oppak dan zal zo
een dier, afhankelijk van wat hij heeft meegemaakt, in eerste instantie weglopen want daar heeft hij
slechte ervaringen mee die losgekoppeld zijn van mij. Het wil niet zeggen dat hij zich herinnert dat ik
het heb gedaan, want dat heb ik nooit gedaan, maar de prikkel kan een gevolg hebben. En dat kan
ook nog per persoon verschillen, want bij mij zwakt dat af omdat ik er nooit gekke dingen mee doe.
Maar als ze de oude eigenaar weer terugzien zullen ze weer terugschieten in het oude gedrag. Dat wil
niet zeggen dat ze het zich herinneren, meer dat de prikkel een betekenis heeft gekregen waar dan
ook weer de leerprincipes aan vast zitten. Het lastige is dus dat wij nooit weten wat een dier uit zijn
omgeving oppikt waar hij dan op koppelt, maar ook wat hij heeft gekoppeld aan zo een persoon. Als
je in je proefopzet werkt met de eigenaar weet je niet wat er in die relatie is gebeurd. Dat is heel
moeilijk te standaardiseren. Stel dat je zegt ik neem een nieuw iemand, dan weet je weer niet of die
hond bijvoorbeeld moeite heeft met vrouwen of met mannen. In die zin denk ik dat het gebruikten
van een live persoon heel veel knelpunten gaat geven voor de standaardisatie. En dat dat iets is wat
je later pas kunt doen als duidelijk is waar je naar moet kijken op basis van kunstmatige prikkels. Dus
ik zou toch eerst kiezen voor die kunstmatige prikkels. Een foto of een schets, geur, een filmpje. Als je
wel werkt met mens, probeer het dan te standaardiseren door toch dezelfde persoon te nemen en
zorg ervoor dat je een grote groep hebt. Zo kun je eventuele variaties, dus sommige honden die meer
moeite hebben met bepaalde types, eruit kunt filteren in je statistiek. Bij foto’s kun je ook beter de
gezichtsuitdrukkingen toetsen aan de hand van programma’s.
Welke emoties zou u gebruiken?
Ik denk dat je in het begin toch de meest basale emoties wilt gebruiken. Ook omdat er nogal wat
discussie is over welke emoties wel en niet bij welke diersoorten voortkomen. Angst is bijvoorbeeld
één die evolutionair heel logisch is. Boosheid en blij lijken ook vrij zeker te zijn. Ik zou de standaard
emoties wel aandurven. Het fijnste is natuurlijk als je iets kunt contrasteren.
Eerder heeft u gezegt dat je moet opletten dat je test hoe de hond reageert op de emotie van de
mens en niet hoe de hond reageert op zijn eigen emotie. Hoe kan ik dit goed vaststellen?
Voor een deel zit het in niet vaststellen en erkennen dat je niet weet wat je meet. Tijdens de test kun
je bijvoorbeeld aan de lichaamshouding van de hond inschatten wat zijn emotie of in ieder geval zijn
reactie is. Of denk aan cortisol metingen, zoals uit speeksel of ook heartratevariability. Dat je zo kijkt
wat doet de emotie van de mens met de hond. Want als de hond er helemaal geen reactie op heeft,
dan zouden er op de eerdergenoemde metingen geen verschil moeten zitten. Wat belangrijk is is dat
je er meerdere metingen opzet. Je zult dus reacties meten van honden op bepaalde prikkels die
emoties weergeven of die emoties oproepen, maar dat hangt een beetje af van hoe je de stimuli
aanbiedt. Vervolgens ga je dus in je discussie beargumenteren dit kan komen door dit en dat en dat.

66

Welke keuze zou u maken met betrekking tot leeftijd en geslacht van de stimuli?
Een emotie uitgestraald door een vrouw kan heel anders overkomen dan dezelfde emotie uitgestraald
door een man. Bij sommige dieren heeft een emotie soms een hele andere betekenis dan bij een
vrouw. Een voorbeeld is bij bepaalde mensapen zal de mannelijke kant de jonge naar de moeder
jagen bij een bedreiging. De combinatie van de boosheid en de bijbehorende dreiging zal daardoor
meer indruk maken op in ieder geval de jongen en misschien dat dat ook zo blijft bij oudere dieren.
Ik denk voor de haalbaarheid dat ik zou kiezen voor dames. Eigenlijk alleen omdat de meeste mensen
die meedoen aan onderzoeken dames zijn in de dieren hoek. En de meeste honden zullen dus minder
geneigd te zijn om een vrouw eng te vinden. Als je qua haalbaarheid de ruimte hebt zou ik ervoor
kiezen om ze allebei te doen. Hoe meer verschillende mensen hoe beter, maar dan moet je genoeg
honden hebben. Let ook op baard en haar bijvoorbeeld. Dat kan het aangezicht heel erg veranderen.
Zou je dan liever bijvoorbeeld 2 vrouwen hebben met pony of 1 met en 1 zonder of anders?
Als het kan zou ik het liefst een computerprogramma willen gebruiken waarbij je alleen het bolle
gezichtje kiest en dan bijvoorbeeld een muts ofzo opzetten. Want zo een rond gezichtje alleen is een
beetje een raar gezicht. Een muts dat net de haarlijn bedekt. Niet iets groots of met een klep een zo
standaard mogelijk verhaal. Je kunt dat ook eerst breed testen. Dat je eerst met een paar honden
gaat kijken van hoe reageren ze nou op zo een muts.
Wat zijn uw eerste gedachten over de meetmethode van de herinnering van een menselijke emotie
bij honden?
Ik zie in je schema neurotransmitters staan en ik denk dat je dat zelfs wat breder zou kunnen pakken.
Cortisol is een veel gebruikte en ik denk dat je met je vraag over emoties ook wel wat wilt kunnen
zeggen over stress. Cortisol is niet de heilige graal, maar het wordt wel veel gebruikt in onderzoeken.
Dus dan kun je ook wel iets zeggen over die validiteit. Wat ik ook wel interessant vindt is oxytocine.
Dat is een neuropeptide. Bij gedragsmatig heb je natuurlijk het gedrag, maar je moet ook kijken naar
wat ontlokt het gedrag. Ken je bijvoorbeeld de hechtingstesten? Dat is wel een mooi voorbeeld. De
testen meten het gedrag die iets zeggen over hechting. Hechting zit in een hechtingssysteem. Als je
gewoon in je normale doen bent is je hechtingssysteem niet noodzakelijk actief. In je test opzet wil je
eerst zorgen dat dat hechtingssysteem manifesteert en dan de gedragingen meten. Ik denk dat dat bij
emoties minder van toepassing is, maar het is wil altijd belangrijk dat je niet alleen wilt weten, welke
gedragingen zeggen iets over mijn vraagstuk, maar ook hoe zorg je dat voorafgaand aan die meting
als dat nodig is ook een bepaalt systeem is aangezet. Bij de hechtingstest is dit de eigenaar die weg is,
een vreemde omgeving en de vreemd persoon.
Ik denk dat het belangrijk is dat de honden zich op hun gemak voelen in de situatie en met de
mensen, voordat je echt de test gaat uitvoeren.
Ja, want jij wilt weten of ze de emotie van de mens kunnen herinneren. Dus dat betekent dat ze
zichzelf zo veel mogelijk veilig moeten voelen, want anders meet je hoe honden reageren in de
nabijheid van vreemde in een stresssituatie. En in die zin is het denk ik ook van belang om die als
vertrouw persoon bij de hond te zetten. Dus niet als stimuli. Omdat je dan hoopt dat de hond zich
veilig en onbeïnvloed voelt door de zetting. De eigenaar geeft de hond gewoon veel vertrouwen.
Ja, maar je ziet vaak ook dat eigenaren bepaald gedrag juist kunnen versterken.
Ja, maar dan is de vraag wat wil je precies weten en meten. Het punt is natuurlijk dat mijn hond wel
eens anders zou kunnen letten op mijn emotie en zich die kunnen herinneren dan die van jou, omdat
hij mij kent. In deze zetting zou ik ervoor kiezen om niet de eigenaar als stimuli te gebruiken, omdat ik
het een groter probleem vind dat de emotie van de eigenaar iets met die hond doet en dat ik dan
eigenlijk aan het meten ben: wat doet die hond in plaats van ziet hij het bij mij, herkent hij het bij mij?
Als hij op een vreemde reageert dan kun je veel meer zeggen over het herkennen en herinneren van
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emoties in het algemeen. Ik zou ervoor kiezen om niet de eigenaar als stimuli te gebruiken, omdat ik
de eigenaar wil inzetten om de hond een vertrouwde omgeving aan te bieden.
Hoe meet ik cortisol en oxytocine?
Je kunt het op verschillende manieren meten. Uit urine, bloed, anus, speeksel. Omwille van
doebaarheid en korte termijn zou ik voor speeksel kiezen. Scalivary cortisol opzoeken.
Hartslag- en activiteit meters zijn bijna niet gevalideerd voor honden.
Ja, dat is nog beginnend allemaal. Mss kun je janneke van der laan interviewen. Ze heeft verschillende
metingen uitgevoerd bij asielhonden. Je zit daar nog een beetje in de pioneershoek.
Hoe laat je de honden wennen aan de testlocatie? Hoe zou je dat aanpakken. Een paar dagen achter
elkaar laten komen of 1x?
Voor de haalbaarheid als je met vrijwilligers werkt zit je gewoon vast aan 1x. Mensen zijn vaak niet
bereid om vaker te komen. Mijn ervaring is om een standaard ruimte te hebben met veilige vloer etc.
En met 2 minuten in die ruimte zijn ze vaak wel comfortabel. We laten ze vaak een paar rondjes lopen
en dan nog ff los om rond te snuffelen en te spelen. Dat is meestal wel voldoende. Ze moeten wel
goed gesocialiseerd zijn. De ruimte moet wel gestandaardiseerd zijn. Dus of er moet al veel honden
geur inzitten en dat er niet de ene keer wel harde geluiden buiten zijn en de andere keer niet.
Gemiddeld protocol is 3 rondes lopen en 1 minuut los in de ruimte.
En wanneer zou u de hartslag meter omdoen en speeksel afnemen?
Ik zou dat allemaal buiten de testruimte doen. Dus je hebt een 2de ruimte nodig waar ze binnen
komen en waar het speeksel wordt afgenomen. Voor de hartslag meter zou ik een dummy opsturen
en met een goeie instructie over hoe ze hem om moeten doen. Dus als je de band hebt met iets met
hetzelfde gewicht. Geef wel een goeie instructie dat de eigenaren altijd aanwezig moeten zijn als de
dummy om is. Mooie afbeeldingen erbij. Meestal zou een 2 weken wen tijd. Laten we zeggen dat de
hond hem dagelijks 2 uur om moet hebben met de eigenaar erbij. Een aparte ruimte waar je de
mensen verwelkomt en alles doet wat nog moet. Als dat spannend is geweest nog ff naar buiten voor
een plas en een frissen neus en dan de onderzoeksruimte in. Leg dat goed vast in je protocol dat
iedereen hetzelfde doorloopt.
Er moet minimaal 3 uur tussen de testen zitten. Hoe zou je dat doen met eigenaren die moeten
komen? Want je wil natuurlijk dat iedereen hetzelfde doet in de tussentijd.
Ja, dat is voor mij ook nieuw. Misschien dat je voor de dag een soort standaard programma zult
moeten maken. 2 uur voor het in de auto naar de test en dat je dan vraagt dat ze lekker uitgelaten
worden. 1 uur ongeveer. Dan in de 1ste ruimte voor al het voorwerk, 2de ruimte voor de test en dan
gaan ze naar een derde ruimte waar een leuke documentaire aangeboden wordt. Of iets wat mensen
interesseert. En dan weer even naar buiten op een gestandaardiseerde plek. Dan is het leuk voor
iedereen. En dan weer naar de vervolg test. Zorg dat ze elkaar niet tegenkomen. Soms is het ook wat
het is, maar met een goede planning kan het denk ik wel en wordt je onderzoek er sterker van.
Wat belangrijk is voor je doelgroep is dat je genoeg deelnemers hebt. Je hebt altijd variaties die je
liever niet hebt. Door een grotere groep te hebben kun je dat onderscheppen. En met
powerberekeningen kun je uitreken hoeveel je er dan nodig hebt. Een ruwe schattig is dat je zeker 30
tot 50 honden nodig hebt. Als je bijvoorbeeld toch met verschillende ruimtes moet werken zal het
aantal weer iets hoger moeten worden.
Hoe zou je de groepen verdelen?
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Ik zou selecteren op ras, leeftijd, geslacht en intact of niet intact. Dat is echt wel minimaal. De vraag is
of je dat haalt in de praktijk. Ik zou als je ras niet kan matchen zou ik voor oorspronkelijke werktaak
matchen in plaats van ras groep.
Regelmatigheid van testen
Ik denk dat je realistisch gewoon zit aan 1x. vaak is het ook zo dat mensen de 2de keer toch niet willen
komen. Dus dat is een groot risico. Ga je blind testen? Vaak kan het invloed hebben als mensen weten
wat onderzocht gaat worden. Vanwege ethisch handelen is het wel van belang moeten mensen vaak
wel weten wat ze een beetje kunnen verwachten. Denk daar even over na.
Hoe zorg je ervoor dat de begeleider niet beïnvloed wordt door de test?
Ja, voor geluid kun je markeren. Ff goed opletten dat de hond daar geen last van heeft. Als je de
begeleider een koptelefoon opzet met neutrale muziek. De audio van de hond hoeft niet hard te staan
en eventueel op hoogte van de hond afspelen. Let wel op dat de hond de muziek uit de koptelefoon
niet kan horen.

BONNE BEERDA
De tweede geïnterviewde was Bonne Beerda. Bonne Beerda behaalde in 1993 een masters in Animal
Sciences aan de universiteit van Wageningen. Beerda’s PhD omvatten gedrag en stress fysiologie bij
honden. Verder heeft Beerda een degree in software engineering. Na deze opleidingen ging Beerda
aan het werk bij contractresearch organization (CRO). Hier deed hij onderzoek naar
dierengezondheid, -welzijn en genetica. Tegenwoordig werkt Beerda als coördinator diergedrag,
lezingen en onderzoek aan de universiteit van Wageningen (Research, N.B.). Beerda heeft vanaf 1998
tot nu 34 onderzoeken gepubliceerd met betrekking tot dierengezondheid, -welzijn of genetica
(Research, 2020).
Ontzettend bedankt dat u dit interview met mijn wilt doen. Vind u het goed als dit interview
opgenomen wordt?
Ja, dat is goed.
Spraak memo aanzetten. Het is vandaag 21 oktober 2020, 14:30 uur, dit interview vindt plaats met
Bonne Beerda. Vindt u het goed als ik u met naam benoem en eventueel citeer in mijn scriptie?
Ja, dat is goed.
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De hoofdvraag van mijn onderzoek is het volgende: “Hoe ziet een betrouwbare, valide en praktisch
uitvoerbare proefopzet eruit waarmee onderzocht kan worden of honden menselijke emoties
herinneren?”
Zoals ik in de mail aangegeven heb kwam ik er tijdens mijn literatuuronderzoek achter dat er keuzes
gemaakt moeten worden tijdens onderzoek. Deze keuzes hebben invloed op de betrouwbaarheid,
validiteit en praktische haalbaarheid van het onderzoek. Deze keuzes wilde ik met u bespreken om zo
samen tot de juiste keuze te komen. Om dit structuur te geven heb ik het schema opgesteld dat ik
naar u gemaild heb. Het schema zal de basis vormen voor dit interview. In het schema heb ik
mogelijke opties opgeschreven, maar beperk u absoluut niet tot deze keuzes.
Je hebt het nu misschien over het begrijpen van mentale staten bij iemand anders. Dus dat iemand
anders ideeën heeft of kennis of motivaties, maar je meet eigenlijk ook associatief leren. Er is
literatuur waarbij experimenten zijn gedaan met bepaalde honden (die dit goed begrijpen) die
onderscheid maken tussen een lachend en een neutraal gezicht. Dan wordt er gedacht die hond
begrijpt het verschil, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Het kan best zijn dat die hond iets pakt
uit de foto. Bijvoorbeeld een opgetrokken mondhoek en daar erg op focust. En op die manier
discrimineert. Dat wil nog helemaal niet zeggen dat de hond een besef heeft van lachen en positieve
emoties. En dat is denk ik wel een groot probleem bij veel van die studies. Wij doen ook wel eens
onderzoeken naar theorie of mind. Dus dat betekend begrijpt een dier dat andere gedachtes en
kennis hebben. Als ze dat echt begrijpen dan kunnen ze dingen ook op inzicht doen. Dus dat betekent
dat ze het meteen goed doen als je ze een probleem voorschotelt. En wat je bij best veel
experimenten ziet is dat het best veel training vraagt om het voor bepaalde honden te laten werken.
En dan blijft natuurlijk de discussie van begrijpen ze het echt of hebben ze iets opgepikt wat maakt
dat ze de oplossing hebben. Maar hoe ze dat dan precies doen weet je nooit.
Ik heb idd een aantal onderzoeken gezien waarbij training gebruikt werd en ik vraag me ook af of dat
merkt, omdat je ze traint op iets.
Ja, het is ook niet altijd even consistent. Er is een onderzoek van nagisakie ofzo. Dit heeft laten zien
dat honden wel anders reageren op een lachende foto van de eigenaar ten opzichte van een niet
lachende. Dat konden 5 van de 9 honden ofzo. En zo konden dat dan ook wel extrapoleren naar
vreemden, maar het was dan wel van belang dat de onbekende van hetzelfde geslacht was als van de
eigenaar anders hadden ze het erg moeilijk. Later bij een onderzoek van Kiss in Zweden bleek dat
honden eigenlijk niet anders keken naar een gezicht met verschillende emoties. Ook kwamen ze
erachter dat de honden snel afgeleid waren. Dat is ook een groot probleem bij het testen van honden.
Wat is volgens u de beste optie uit de keuzes die in het schema bij de stimuli staan?
Ja, dat hangt een beetje af van wat je wilt weten. Wat wil je aantonen met je opzet? Ik wil aantonen
dat de honden na het zien van iemands emotie een paar uur later anders reageert op diezelfde
persoon en zich de emotie van eerder dus herkent. Heeft de emotie die eerder plaats heeft
gevonden effect op het neutrale weerzien. De meeste studies die je vindt gaan over kunnen honden
emoties lezen en nu wil jij eigenlijk kijken of ze deze kunnen onthouden. Paarden onderzoek
uitleggen. Hieruit bleek dat paarden anders reageerde aan de hand van de emotie die eerder
vertoond was. Het doel is dus of dit ook aantoonbaar is bij honden. Ik zou denk ik meer zoeken in de
richting van menselijke onderzoeken, waarbij plaatjes werden laten zien en later gevraagd werd
welke ze nog herinnerde. De bevinding was dat de plaatjes die een soort emotionele reactie opriepen
beter onthouden werden. En die emotionele reactie werd gemeten door een enzym in het speeksel
dat duidt op noradrenaline. De mensen die meer met noradrenaline te reageren waren goed instaat
om de plaatjes te herinneren die een emotionele lading hebben. Je zou honden kunnen gaan trainen
om te discrimineren tussen bekend en onbekend. Bijvoorbeeld iets laten zien en daarna een keuze
maken tussen 2 opties. En dan moeten ze de bekende kiezen voor een voerbeloning. Dan kun je ze een
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aantal uren van tevoren of zelfs de dag ervoor een gezichtsexpressie laten zien en later testen of ze
dat nog herkennen. Het mooiste is voor de stimuli om het live te doen, want je weet nooit hoe een
dier een tweedimensionale foto ziet. Als de hond bijvoorbeeld veel meer gericht is op geur en gehoor
is het plaatje misschien niet realistisch genoeg. Ja, ik had daarom het idee om zicht, audio en geur te
combineren. Ja, dat is volgens mij wel een hele moeilijke. De reden dat mensen veel met
televisiebeelden of met foto’s werken is, omdat je het goed kunt standaardiseren. Ik zou altijd willen
beginnen met dat soort werk om de simpele reden dat het praktisch is. Het is al zo ingewikkeld. Je zou
ook kunnen werken met een poppenkast met 2 gaten erin waar mensen dan hun hoofd doorheen
steken en dat je dan zegt welke emotie ze moeten laten zien. Maar dat is wel een hele uitdaging.
Zeker als je ook wilt werken met bekend en onbekend. Dan heb je gewoon heel veel mensen nodig.
Dus eigenlijk zegt u: “Hou het gewoon makkelijk. Meet eerst of de honden gezichtsuitdrukkingen
herinneren.” Ja, dus wat ik eerder zei doe een soort recall. Geef ze een stimuli en daarna moeten ze
dit later in een 2 keuzen experiment discrimineren tussen bekend en onbekend. Er zijn een paar
onderzoeken waarin dit al gedaan is. Ja, maar dat maakt op zich niet uit. Er zijn ook onderzoeken
waar honden de hond in de afbeelding moesten herkennen. Dan waren er bijvoorbeeld 2 afbeeldingen
van een landschap, maar in de ene stond een hond. Zoiets kun je ook doen met emoties. En dan is je
verwachting dat hoe sterker je emotie hoe beter de honden het kunnen herinneren. Je kan dan ook de
recall bijvoorbeeld doen na 2 uur, 6 uur, 12 uur en de volgende dag. Hoelang blijft zoiets werken en
hangen. Zou u dan alleen met een afbeelding werken? Ja, je kunt proberen alles in 1x willen
onderzoeken, maar dat ik denk ik veel te complex. Ik zou dan veel liever mij willen beperken en eerst
uitzoeken of de honden gezichtsuitdrukkingen kunnen herkennen van een foto of een heel kort
filmpje. Dat lijkt mij meer recht toe recht aan. Dan weet je beter wat je aan het testen bent. Als je ook
geluid en geur gaat gebruiken is het een beetje de vraag waar ze nou precies op reageren. Dus ik zou
het in meerdere kleinere onderzoeken verdelen. Zou u de stimuli zo homogeen mogelijk willen of juist
niet? Als je wilt aantonen dat honden gezichtsuitdrukkingen bij een mens kunnen herinneren zou je
alle leeftijden en geslachten moeten gebruiken. Welke emoties zou u gebruiken? Je hebt de 8 basis
emoties. Je weet van tevoren natuurlijk niet wat voor de hond de moeilijkste of de makkelijkste
emotie is. Ik heb daar verder niet echt een idee over. Ik zou zeggen ik begin met die 8 basis emoties.
Maar je kunt ook zeggen ik wil juist tegenhangers gebruiken. Ik zou denk ik voor 4 tegen hangende
emoties gaan. Welke meetmethodes aan de hond zou u gebruiken? Ik vind iets met Eye tracking leuk.
Is wat subtieler, maar het is moeilijk te zeggen met welke reden een hond ergens naar kijkt.
Uiteindelijk zul je toch een gedragsrespons willen hebben. Hij moet een keuze maken tussen 2 opties.
Maar als je die dieren hierop traint zegt dat natuurlijk niets over de dagelijkste huishond. Nee dat
hoeft niet, want je kunt de hond trainen op wat hij herkent met bijvoorbeeld landschappen. Je hoeft
in de training dus nog niet de koppeling te leggen naar gezichtsuitdrukkingen. En je kunt een
dierenpanel creëren waar mensen zich kunnen aanmelden en dan komen ze 2 of 3 keer langs. Zou u
nog iets met hartslag metingen of iets soort gelijkst doen? Naar mijn mening is dat veel te subtiel en
ingewikkeld wat er gebeurt. Ik verwacht die reacties niet zo sterk en dat maakt het alleen maar
ingewikkelder. Zou u de doelgroep zo homogeen mogelijk willen houden of juist niet? De discussie is
altijd dat er minder variatie zit in hoe de honden het doen als je binnen een ras blijft en heb je ook
minder honden nodig. Maar dan is het nadeel weer dat je niet kunt extrapoleren naar honden in het
algemeen. Wij laten altijd gewoon alles toe, omdat je al blij moet zijn dat je genoeg goeie dieren
hebt. Waarschijnlijk zul je toch al gaan selecteren. Je zult er sowieso honden uit moeten halen die niet
goed kunnen discrimineren, te druk zijn, te dom zijn, het kan van alles zijn. Dus dan maak je al een
selectie. Het enige nadeel van verschillende honden is dat er meer variatie in zal zitten en je dus meer
dieren nodig zult hebben. Hoe zou u de groepen eerlijk verdelen? Ik ben veel van randomiseren.
Random toewijzen en dan krijg je vanzelf als het goed is dat het een beetje verspreid wordt. Als je
gaat balanceren dan ben je toch weer een beetje aan het beïnvloeden en bijsturen. Random is
gewoon toeval en dat zit ook in je P-waarde. Maar er zullen dus dieren en misschien wel sommige
rassen afvallen, omdat ze niet slim of gemotiveerd genoeg zijn. Daardoor kun je toch sowieso niet
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concluderen dat de conclusie van het onderzoek voor alle honden geldt? Nee, dat klopt. Dat zie je
helaas bij heel veel experimenten waarbij dieren iets moeten doen. Er moet geselecteerd worden op
slimmen en gemotiveerde dieren. Maar dat is geen probleem in dit geval. Je wilt aantonen dat
honden gezichtsuitdrukkingen kunnen herinneren, maar dat hoeft niet te betekenen dat alle honden
dat kunnen. Je laat eerste gewoon zien dat honden het kunnen herinneren. Zou u een bekende of
onbekende de honden laten begeleiden? Een bekende denk ik. Het is tenminste onze ervaring dat
honden erg nerveus zijn in een proefopstelling. Het is onbekend en ze snappen niet wat de bedoeling
is. Als je dan ook nog de eigenaar weghaalt krijg je een groot effect van stressbestendigheid. Een zijn
niet veel honden die heel stressbestendig zijn. Er zullen dan dus veel honden uitvallen. Heel veel
honden gaat dan niet meer presteren. Voor de standaardisatie is het niet ideaal, maar het is wel het
meest werkbaar. Dan zijn de honden relaxt en kunnen ze werken. Anders kost het heel veel tijd. Hoe
zou u de honden gewent laten raken aan de testruimte en testopzet? Eerst rustig in de ruimte laten.
Wat met ze spelen. Bekend maken met de onderzoekers in de ruimte. Leren dat ze voertjes kunnen
verdienen. En dan zullen ze er wel klaar voor zijn. Het moeten honden zijn die voergemotiveerd zijn en
niet te klein, want anders zitten ze na 10 voertjes vol. Wat zou u doen voor de regelmatigheid van
testen? Een hond kan maar een bepaalde tijd echt werken. Wij zitten vaak op maximaal 1,5 uur
waarbij er wel heel veel pauzes tussen zitten. Even naar buiten en noem maar op. Misschien dat een
hond het wel zal kunnen maar het nog niet helemaal snapt. Dan zou je nog een 2de sessie in moeten
boeken. Ze moeten eerst een bepaald leercriterium halen en dan kun je gaan testen. Als we
bijvoorbeeld 1 groep na 3 uur recallen en de ander na 8 uur moet bij beide groepen dan een
controlegroep? Nou, de controle zit hem erin dat als de hond het leercriterium heeft gehaald en de
test gedaan heeft, je vrijwel meteen de uitlees. En dat is je controle. Dus ik geef je nu 1 plaatje van
een gezicht en daarna ga ik je direct 2 plaatjes laten zien waarvan 1 dezelfde als de 1ste en 1
onbekend. Dan moet de hond binnen maximaal 20 sec de bekende eruit kiezen. Dan weet je dat het
werkgeheugen werkt. Als ze dat namelijk al niet kunnen heeft de rest ook geen zin. Hoeveel honden
zijn er nodig? Die vind ik heel moeilijk. Het hangt ook af hoeveel uitlees testjes je doet. Als je dat 1x
doet dan is er 50% kans. Dan heb je ineens heel veel honden nodig. Je zou meerdere uitlezingen
moeten doen. Dan kun je een fractie bereken. Dan heb je er minder nodig. Normaal denk je in de orde
van 10 tot 20 honden per groep. Je kunt het op de officiële manier doen. Dan ga je kijken eerst wat is
mijn uitleesparameter en dan kun je daar powerberekeningen op loslaten. Dat is een lastige
berekening. Ik zou eerder kijken wat in de literatuur de standaard is. Want met dat aantal krijgen ze
het gewoon goed gepubliceerd. Hoe ziet u de routine op zo een testdag voor zich? Het gaat je niet
lukken dat alle honden hetzelfde doen tussendoor. Ik zou het laten aansluiten bij zijn dagelijkse leven.
Als je het heel erg wilt standaardiseren moet je met ratjes gaan werken. Met honden moet je gewoon
accepteren dat het minder gestandaardiseerd is. Dat is opnieuw geen probleem, omdat het geen
verkeerde interpretaties geeft. Het enige nadeel is dat je meer variatie krijgt en dus meer dieren moet
testen.
MANON DE KORT
De derde geïnterviewde was Manon de Kort. Manon de Kort begon in 1998 met haar studie Animal
Science aan de HAS Den Bosch. Deze zetten mevrouw de Kort voort aan de Universiteit van
Wageningen en ronde deze in 2004 af. Daarnaast heeft mevrouw de Kort aan Dogvision de opleiding
tot hondentrainer gedaan en een hbo-opleiding voor kattengedrag aan Tinley. Van 2009 tot 2010
volgde mevrouw de Kort een didactische opleiding aan de HAS. Momenteel is mevrouw de Kort bezig
met een bachelor psychologie (Kort, 2020b).
Ontzettend bedankt dat u dit interview met mijn wilt doen. Vind u het goed als dit interview
opgenomen wordt?
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Ja, dat is prima. Als je het daarna verwijderd.
Spraak memo aanzetten. Het is vandaag 3 november 2020, 11:43 uur, dit interview vindt plaats met
Manon de Kort. Vindt u het goed als ik u met naam benoem en eventueel citeer in mijn scriptie?
Ja, dat is goed.
De hoofdvraag van mijn onderzoek is het volgende: “Hoe ziet een betrouwbare, valide en praktisch
uitvoerbare proefopzet eruit waarmee onderzocht kan worden of honden menselijke emoties
herinneren?”
Zoals ik in de mail aangegeven heb kwam ik er tijdens mijn literatuuronderzoek achter dat er keuzes
gemaakt moeten worden tijdens onderzoek. Deze keuzes hebben invloed op de betrouwbaarheid,
validiteit en praktische haalbaarheid van het onderzoek. Deze keuzes wilde ik met u bespreken om zo
samen tot de juiste keuze te komen. Om dit structuur te geven heb ik het schema opgesteld dat ik
naar u gemaild heb. Het schema zal de basis vormen voor dit interview. In het schema heb ik
mogelijke opties opgeschreven, maar beperk u absoluut niet tot deze keuzes.
Wat is volgens u de beste manier om de stimuli aan te bieden bij dit onderzoek?
Ja, overal zitten voor- en nadelen aan. Als je wilt weten of de hond menselijke emoties kan herinneren
is het woord herinneren al gevaarlijk, omdat je er dan al vanuit gaat dat een hond bepaalde
capaciteiten heeft waarmee hij in het verleden kan denken. Dat is gevaarlijk, omdat we niet zeker
weten in hoeverre een hond herinneringen maakt en herinneringen heeft. Ik zal de laatste zijn die zeg
dat honden geen herinneringen hebben. Als je zegt ik ga kijken of honden emoties kunnen herkennen,
dan zit je in het nu. Vanuit het nu is het makkelijker om iets aan te tonen dan in het verleden. Ik denk
dat het een lastig onderzoek is. Het volgende is in hoeverre zijn honden instaat om tweedimensionaal
te kijken. Ik weet dat daar wel onderzoek naar is gedaan dat honden tweedimensionaal heel anders
beleven dan dat mensen dat doen. Maar als je gaat kijken naar live-personen dan is geur een lastige
factor. Dus als je met live personen zou willen werken zou je er eigenlijk voor moeten zorgen dat ze in
een ruimte zitten, zodat de hond de geur niet kunt waarnemen. Het eerste wat een hond waarneemt
is geur. En wat vindt u ervan om geluid, geur en beeld te combineren? Dan is het denk ik statistisch
gezien heel lastig om te onderscheiden wat wat heeft veroorzaakt. Dan is het causaal heel lastig om
iets aan te tonen. Wat heeft dan wat veroorzaakt. Maar dan heb je wel een soort ronde emotie in
plaats van een foto of een geur. Ja, dat klopt. Het is ook heel lastig. Ik had expres gekozen voor
herinneren, omdat er al wat onderzoek gedaan is naar het herkennen van emoties. Door het
paardenonderzoek had ik de inspiratie gekregen om dit ook tot te passen op honden. Om het toch
eens te proberen. Ja, maar dan zou ik goed onderbouwen waar je het herinneren op baseert. Dus jij
zegt ga voor een foto of video en kijk hoe ze die ervaren? Ik zou in ieder geval niet meerdere dingen
tegelijk doen, omdat het dan heel lastig is om vast te stellen waar die hond dan op heeft gereageerd.
Je kunt wel zeggen een ik doe een foto, een geur en een foto met een geur. Dan is je onderzoek wel
sterker, maar dan maak je het jezelf wel heel ingewikkeld. Bij een vorig interview werd er gezegt: “Ga
nou eerst een kijken of honden een gezichtsuitdrukking kunnen herinneren door de dieren aan te
leren om het juiste plaatje te kiezen.” Ja, dat zou ook kunnen. Dat is makkelijker. Welke
meetmethodes zou u gebruiken bij uw voorkeursopzet? Je zou hartslag altijd mee kunnen nemen als
extra variabele. Als een hond geleerd heeft om een hartslag meter te dragen is dat niet heel invasief.
En je kunt daar soms wel iets uithalen. Zegt de hartslag dan niet iets over het leren in plaats van de
gezichtsuitdrukking? Ja, maar het kan heel waardevol zijn om te kijken hoe hij het heeft geleerd. Wat
denkt u van speeksel en bloedafname om bijvoorbeeld stress te meten? Ja, maar wat wil je aan
stress meten. Dan ga je er al vanuit dat de hond een associatie gaat leggen met het boze of blije
gezicht, maar dat weet je nooit zeker. De ene hond kan heel erg onder de indruk zijn van een boze
uitdrukking, omdat er bijvoorbeeld thuis altijd iets gebeurt als de eigenaar boos is. De andere hond
kan zich er niets van aantrekken, omdat er toch nooit iets gebeurt. Dus de associatie zal heel erg
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verschillen per hond. Tenzij je onderzoeksvraag wordt: “Ik wil of de hond bij het zien van een boos
gezicht een stressvolle associatie legt.” Maar dat is een hele andere soort onderzoeksvraag. Dan zou
ze stress met cortisol en hartslag moeten meten. Zit daar ook niet het deel van herinneren al in? Ja.
Zou je met 1 emotie werken of niet? Dan is de vraag: “wat is stress?”. Dus je zul je heel erg moeten
verdiepen in de stressfysiologie. Als een hond veel blijheid ervaart komt er ook stresshormonen vrij.
Dus wat ga je eraan verbinden. Je kunt dan niet zeggen de hond is bang of blij. Je kunt dan alleen
zeggen er komen meer stresshormonen vrij. Wat dat dan betekend voor de hond is heel lastig, want
je kunt niet in de hond kijken. Je kunt alleen zeggen: “Het zien of ervaren van een agressief persoon of
een uitgesproken blij persoon zorgt ervoor dat de hartslag omhooggaat en de stresshormonen
omhooggaan. Dan zou je meerdere emoties kunnen testen en je zou dan kunnen kijken hoelang houdt
de respons dan aan. Dat is ook lastig, maar het zou wel kunnen. En als je er dan gedragsobservaties
eraan vast verbindt. Kun je dan eerder concluderen of een hond gestrest is of opgewonden wordt. Ja,
je zou kunnen kijken welke stressgedragingen zijn echt gekoppeld aan stress en welke aan opwinding.
Maar dan nog zie je bij opwinding ook bepaalde stressgedragingen. Het is dus lastig om daar een
uitspraak aan te verbinden. Het is wel heel goed om te bedenken om ook te kijken tussen verschillen
bij boze mannen en boze vrouwen. Ik weet niet wat de literatuur over leeftijd zegt. Wat zou u nemen
als doelgroep homogeen of niet? Ik denk dat het sowieso heel lastig is om een groep te krijgen die
hetzelfde is. Je zult nooit voor een zuiver experiment kunnen gaan bij deze vraag. Je zou kunnen
randomiseren door ze echt random toe te wijzen aan een groep en gebruik te maken van een
controlegroep. Maar ik denk dat het sowieso lastig is, want dan moet je grote aantallen hebben. Ik
denk dat je gewoon blij moet zijn met de honden die meedoen. Dan kun je daarna wel random
toewijzen en organiseren. Het lastige is vooral dat je niets weet van de achtergrond van de honden. Je
weet gewoon niet wat ze meegemaakt hebben en wat voor associaties ze gelegd hebben. Wat zou u
doen voor de begeleiding van de honden? Juist wel de eigenaar of juist een vreemde. In wenen zit
een onderzoekscentrum die veel projecten doen met honden. Dus ik zal eens kijken hoe zij het
aanpakken, want zij publiceren heel veel. Mijn gevoel zegt om de eigenaar de hond te laten brengen
en ergens anders te laten wachten en een onbekende dus de test te begeleiden. Dat je in je oproep
ook echt vraagt om honden die dat aankunnen. Dan ben je wel al aan het selecteren, maar je moet
een hond ook niet blootstellen aan zo veel stress. En wat als de honden de begeleider leren kennen in
2 of 3 keer voor de test? Ja, dan is de vraag of mensen bereid zijn om dat te doen. Ik denk dat daar
geen ruimte voor is. Je kunt ze wel instrueren, zodat ze wel hun eigen hond kunnen begeleiden. Maak
kijk vooral in de literatuur. Hoe zie je de regelmatigheid van testen? Dit hangt natuurlijk af van de
testopzet, maar vanwege de herinnering zal er sowieso een paar uur tussen zitten. Hangt er idd
vanaf wat je gaat doen. Als je ze iets wil aanleren moet je goed onderzoeken hoeveel tijd het gaat
kosten om ze dat aan te leren. Je zou dan ook kunnen kijken of er verschil zit tussen honden die het 3x
herhaald hebben en meer of minder. Dan denk ik dat je mensen meerdere keren moeten laten komen.
Als het echt gaat om wat de hond aan herinneringen heeft zou je dat best in 1x moeten kunnen doen.
Maar dan kun je niet op 1 dag alle emoties testen. Dan zou ik 1 emotie per dag doen. Ga je bij het
aanleren niet al snel is een leerprincipe in plaats van herinnering? Ja, maar dan ga je kijken wat de
invoeld is van een bepaald leerproces en hoe goed ze het dan kunnen herinneren. Hoe zou je de tijd
tussen de testen invullen, want het meest idealen is dat iedere hond hetzelfde doet tussen de testen.
Ja, je zou ze kunnen sturen door een goede planing. Zet een wandeling uit, geef ze een bon voor de
cafetaria waarbij de hond dan kan relaxen. Dan heeft iedereen ongeveer dezelfde ervaring. Maar je
moet dan wel veel aanbieden, wat dan oploopt in de kosten. En je moet ze uit elkaar houden. Er zijn
wel opties, maar het zou niet makkelijk zijn. Nu in corona zal het sowieso heel lastig zijn om dit
onderzoek uit te voeren.
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LINDA JAASMA
De vierde geïnterviewde was Linda Jaasma volgde haar bachelor aan de universiteit van Amsterdam
in psychobiologie en de master aan de universiteit van Utrecht met als richting environmental
biology en behavioural ecology. Vervolgens is mevrouw Jaasma gaan werken als onderzoeksassistent
bij AMC Medical Research BV. Hierna werkte mevrouw Jaasma bij de universiteit van Amsterdam als
onderzoekster en studentbegeleider. Hierna stapte mevrouw over als onderzoek coördinator aan de
universiteit van Utrecht aan de afdeling epidemiology. Vervolgsens werkte Jaasma aan de universiteit
van Leiden als bachelor scriptiebegeleider. Vanaf 2014 tot nu voert Jaasma verschillende
onderzoeken uit bij de universiteit van Leiden op de gebeiden van emotions in Bonobos, dog
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cognition and evolution en prosocial behaviour and pupil mimicry across species. Daarnaast geeft
mevrouw sinds 2017 les aan de universiteit van Amsterdam op het gebied van psychologie en
psychobiologie. Daarbij is mevrouw Jaasma een kynologisch instructeur in opleiding bij Dogvision
(Jaasma, 2020b).
Ontzettend bedankt dat u dit interview met mijn wilt doen. Vind u het goed als dit interview
opgenomen wordt? En vindt u het goed als ik u met naam benoem en eventueel citeer in mijn
scriptie?
Ja, dat is goed.
Opname aanzetten. 11-11-2020, 16:00, Romy van Driel, Linda Jaasma.
De hoofdvraag van mijn onderzoek is het volgende: “Hoe ziet een betrouwbare, valide en praktisch
uitvoerbare proefopzet eruit waarmee onderzocht kan worden of honden menselijke emoties
herinneren?” Zoals ik in de mail aangegeven heb kwam ik er tijdens mijn literatuuronderzoek achter
dat er keuzes gemaakt moeten worden tijdens onderzoek. Deze keuzes hebben invloed op de
betrouwbaarheid, validiteit en praktische haalbaarheid van het onderzoek. Deze keuzes wilde ik met
u bespreken om zo samen tot de juiste keuze te komen. Om dit structuur te geven heb ik het schema
opgesteld dat ik naar u gemaild heb. Het schema zal de basis vormen voor dit interview. In het
schema heb ik mogelijke opties opgeschreven, maar beperk u absoluut niet tot deze keuzes.
Wat zijn uw eerste gedachten over het aanbieden van een menselijke emotie als stimuli aan honden?
Ja, het is een hele open vraag. Dus ik ga er ook heel open in. Je bent dus aan het bedenken hoe je een
experimenteel onderzoek kan doen. Je hebt nog niet een vaste taak van dit is wat je gaat uitvoeren
ofzo? Het eindresultaat wordt 1 of meerdere proefopzetten. Dat is dus ook afhankelijk van de
besluiten die ik ga nemen. En je weet natuurlijk nooit welke doelgroep beschikbaar gaat zijn of welke
locatie. Ja, iedereen die je interviewt zal natuurlijk vanuit zijn eigen optiek hiernaar kijken. Ik zie dat je
neurotransmitters hebt staan. Ik heb daar geen verstand van hoe je dat doet. Je kunt het natuurlijk
meten, maar ik vraag me af of het je vraag gaat beantwoorden. Als we even beginnen bij de stimuli
dan heb je waarschijnlijk een eigenaar of begeleider die een taakje gaat doen. Maar foto’s, audio en
video of een combinatie is idd allemaal mogelijk. Ik zat gelijk te denken aan de human approach test.
Ik weet niet precies hoe dat in zijn werk gaat, maar ik stel me zo voor dat je gaat kijken hoe de hond
reageert als iemand op hem of haar afloopt. Mijn eerste gedachten is laat iemand de hond
bijvoorbeeld boos benaderen en kijk de 2de keer of de hond daarvan geleerd heeft. Dan reageert de
hond misschien anders of gedraagt zich anders. Ik zit meer in de gedragshoek en ik heb ook met Eye
tracking gewerkt. Dat hoort natuurlijk een beetje bij video en foto. Ik heb ermee gewerkt bij bonobo’s.
In principe zijn honden makkelijk voor een eye tracker te zetten moeten zijn. Ze hoeven alleen maar te
zitten en naar het scherm te kijken. Ja, kun je daar iets meer over uitleggen? Je hebt een beeldscherm
nodig en de eye tracker is een heel dun balkje wat erboven of eronder zit. Je kunt het op het scherm
plakken en het is gekoppeld met de computer. Het meet waar de hond naar kijkt en de pupilgrote. Het
is interessant om te kijken waar de hond naar kijkt als je bijvoorbeeld een neutrale en emotionele foto
laat zien. Kijk de hond dan eerder of langer naar de emotionele foto of niet. Maar dan beantwoord je
eigenlijk: “Trekken emoties de aandacht van honden?”. Daar is best wel wat onderzoek naar gedaan.
Of honden emoties kunnen herkennen en dat werd dan vaak gedaan met foto’s of van die
poppenkasten waar mensen dan hun gezicht insteken. Wij kwamen op het paardenonderzoek van
Proops. (uitleg over het paardenonderzoek). Uit mijn eerdere interviews kwam wel dat het heel
moeilijk is te standaardiseren en te bewijzen is als je met live mensen werkt. Misschien kun je me
meer vertellen over hoe je de aandacht van de hond behoud en hoe je weet waar de hond naar kijkt.
Ja, met eye tracking weet je exact waar de hond naar kijkt op het scherm en als de hond niet naar het
scherm kijkt heb je ook geen signaal. Je hebt dus alleen de dat van wanneer de hond naar het scherm
kijkt, maar dat is gelijk ook je probleem want het moet kort zijn. De aandacht span van de hond is
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natuurlijk niet zo lang, misschien kun je dat wel trainen. Het paarden experiment zou je kunnen doen
maar dan de 2de ronden met een neutrale foto doen in plaats van een live persoon. Je weet met eye
tracking ook exact waar de hond naar kijkt. Zijn het de ogen of de mond bijvoorbeeld. Dat kan
natuurlijk verschillend zijn per emotie. Je kunt ook kijken naar de pupilgrote wat een indicator kan zijn
voor stress of opwinding of arousel. En dan heb je ook nog de duur. Hoelang blijft een hond kijken
naar een bepaalde emotie. Heb je ook verschil gezien tussen concentratie of kijken tussen foto’s of
video? Wij hebben met de bonobo’s alleen foto’s laten zien. Ik denk dat video de aandacht langer
zullen aanhouden, maar het zal moeilijker zijn omdat er meer factoren zijn die kunnen verschillen. Dus
wat doe je in je video, denk aan animatie of een emotie doen. We hebben wel een kleine video laten
zien aan de bonobo’s om de aandacht naar het scherm te trekken. Een soort bewegende spong bob
achtig. Bij mensen hebben ze vaak een fixatiekuis midden op het scherm, maar bij de bonobo’s werkte
dat niet zo. Hoe zorg je ervoor dat het filmpje geen invloed heeft? Je hebt een bepaalde
herstelperiode nodig bij uitwerking ook van een paar seconden. Dat de ogen weer kunnen wennen. Bij
de bonobo’s moesten ze ook een knop aanraken en daar deden we maximaal 25 foto’s achter elkaar.
En dat moesten we opbouwen over 3 maanden heen en dan was er ook na iedere trail een beloning.
In mijn vorige interviews kwam ook naar voren om eerst eens te kijken of de dieren alleen
gezichtsuitdrukkingen kunnen herinneren in plaats van de hele emotie. Leer ze dan eerst aan om
bekend en onbekend te kunnen onderscheiden. In die manier van deze heb ik me nog niet zo
verdiept, omdat ik dacht dan ben je iets aan het aanleren in plaats van dat je kijkt of ze echt iets
herinneren. Ik weet niet goed of je dat onder hetzelfde kunt schalen. Wat je kunt doen is dat je een
boze foto laat zien en daarna laat je weer dat boze gezicht zien en een foto van datzelfde gezicht
maar dan blij. Dan leer je de hond de foto te herkennen die hij eerst ook zag. Het wordt dan wel een
soort memorie, omdat de taak dan is herken hetzelfde plaatje. Om dat te ondervangen zou je de 2de
keer een ander persoon moeten gebruiken, want dan is het het herkennen van de gezichtsuitdrukking.
Dus je laat de eerste keer een boos iemand zien en de 2de keer een ander boos iemand en diezelfde
met een blij gezicht. Dan moet de hond dus weten ik moet bij de boze zijn. Dan is de taak voor de
hond: identificeer dezelfde uitdrukking. Je zou kunnen beginnen met pilots om uit te testen of het een
kans van slagen heeft. Wat denk je van een combinatie van een afbeelding, audio en geur? In de
vorige interviews is wel gezegt dat je dan moeilijk kunt aantonen welke van de 3 effect had of welke
combinatie daarvan. Daarom neig ik er nu naar om het simpeler te houden door 1 van de3 eerst te
testen. Ja, dat zou ik zeker ook adviseren. Omdat je idd niet weet welke de doorslaggevende factor is.
En als je ze allemaal moet gaan variëren krijg je ook 2x2x2 en krijg je 6 variabele. En dan heb je daar
dus ook steeds meer honden voor nodig. Hoe wil je herkenning bij de hond gaan meten? Het basis
idee is om te gaan werken met hartslag en gedragsobservaties en eventueel activiteitsmeten. Alleen
als je ze gaat trainen om het van een plaatje te herkennen is dat denk ik niet zo nuttig meer. Ik denk
dat het nog steeds nuttig kan zijn. Wat behaal je er extra mee. Je gaat nu meer over naar herkennen
door advies van andere. Ja, maar als je er 3 uur tussen laat zitten is het eigenlijk ook herinneren. Ja,
dat is waar. Zou je dat met een live persoon doen? Nee, liever niet want dat ik bijna niet te
standaardiseren. Dus ik wilde eerst werken met een foto of een combinatie van de 3 en dan
bijvoorbeeld hartslag en een camera erop zetten zodat we gedragsobservatie kunnen doen. Maar
toen was het idee om de honden aan te leren een foto te herkennen en dan leek hartslag en gedrag
me niet echt nodig, maar als we met eye tracking gaan werken en de pupilgrote gaan meten is het
mss juist wel handig om ook hartslag te meten als extra bevestigen. Ja, dat is een goeie. Je komt een
beetje in de knel met de 2. Als je kiest voor eyetracking misschien pupilgrote en kijkrichting, maar je
kunt ook gaan voor het scherm aanraken. Maar als je hartslag gaat meten is misschien een filmpje
wel goed, omdat hartslag natuurlijk een bepaalde tijd nodig heeft. Als je bijvoorbeeld een filmpje
gebruikt waar emotie is zit bijvoorbeeld ruzie makende mensen en een vrolijke groep. Met eye
tracking kun je dan kijken waar de hond naar kijkt en wat er dan met de hartslag gebeurt. Dus een
positieve emotie, negatieve emotie en een neutrale emotie om het simpel te houden. Dan hoef je de
hond alleen te leren om te blijven zitten en naar het scherm te kijken. Je zou het kunnen trainen met
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fop filmpjes wat niet te maken heeft met wat je wil onderzoeken. Je moet de filmpjes hebben. Dan
heb je steeds dezelfde filmpjes, zelfde achtergrond. Dan kun je later uitzoeken of er verschil zit
bijvoorbeeld tussen man en man, man en vrouw of vrouw en vrouw. Dat zullen denk ik wel een beetje
overdreven emoties moeten zijn. Hele overdreven gezichtsuitdrukkingen doen we ook bij de apen. Als
controle om te kijken of de emotie echt negatief of positief is zou je die laten kunnen zien aan iemand
die buiten het onderzoek staat. Denk aan een verzorger of andere onderzoek en dan vraag je hoe
positief of negatief is de emotionele intensiteit op dit filmpje. Dan kunnen zij op een schaal van 1 tot
10 aangeven en als dat klopt met elkaar dan kun je de filmpjes gebruiken. Zou je het geluid aan laten
staan bij de filmpjes? Ik zou het in eerste instantie niet doen, omdat je anders weer problemen kunt
krijgen met is het over alle filmpjes gelijk. Als je vindt bij de boze filmpjes een heel groot verschil en bij
de positieve veel minder. Dan kan het zijn omdat de audio bij de boze filmpjes veel meer effect had
dan die in de positieve filmpjes. Hard geluid trekt de aandacht, dus dan is het minder sterk dat het
door de emotie komt. Als je dat doet ben je eigenlijk meer aan het kijken wat is de reactie van de
hond op de emotie en niet meer of ze het herinneren. Dat klopt. Wat ook nog belangrijk is om ook te
blijven kijken naar gedrag en stress signalen. Bij de bonobo’s werd bij voorbeeld meer gekrabd bij
emotionele filmpjes. Stel we gaan wel voor de foto. Dan moeten we die honden aanleren om emotie
te herkennen. Daar gaat denk ik heel veel tijd inzitten. Dat is denk ik niet haalbaar. Ja, maar voor dit
soort onderzoek heb je vaak nog niet hele grote groepen nodig, maar dan zijn de verwachtingen vaak
minder hoog van de wetenschappelijke tijdschriften, omdat ze ook weten dat je die 6 honden
maanden hebt moeten trainen om dit te kunnen doen. Het zal weer anders zijn als je een human
approach test gaat doen. Je kunt er ook voor kiezen om gedrag en hartslag te meten met live
personen. Wat zou als je live scenes gaat instuderen en die gaat spelen voor de hond. En na een
periode laat je diezelfde mensen weer terugkomen en doe je daar de human approach test mee. Maar
dat is toch niet te standaardiseren? Nou, ik zou daar niet te streng op zijn. Je kunt het op zekere
maten wel standaardiseren. Het zal nooit zo stak zijn als met foto’s, maar de grote kritiek daarop is
dat het geen real life is. In het echt zijn emoties weer anders. Het gaat nooit 50x precies hetzelfde zijn,
maar je neemt het gemiddelde van al je trails. Dus het zal zich uitbalanceren. In het echt is er ook
altijd variëren. Dan moet je heel veel honden en trails hebt zal het dus uitbalanceren. In dat opzicht is
het sterker onderzoek, omdat het dichter bij de werkelijkheid komt. Ik vind beide onderzoeken gaaf en
voor beide kanten is er wat te zeggen. Je eerste beslissing zal zijn: ga ik voor personen of techniek. Bij
de live scenes en dan de human approach test hoeven de honden niet eerste getraind te worden. Je
kunt dan waarschijnlijk 50 tot 100 honden testen, want mensen zijn vaak heel enthousiast om mee te
doen. Hoe zou je die test dan precies vormgeven. Want normaal blijft de 2de persoon nooit neutraal
als iemand boos op hem wordt. Die gaat dat of mee in de boosheid of wordt bang. Als je dan een
approach test gaat doen kun je alleen maar zeggen: de hond reageert angstiger op de boze persoon
dan op de verdrietige persoon ofzo. Ja, maar ik zou toch de 2de persoon neutraal laten zijn, omdat het
ook nog eens kan dat de hond de angstigheid van die persoon overneemt en daarom angstig reageert
op de boze persoon. Het gaat om die boze. Dus je speelt een korte scène af. De acteurs gaan weg. De
hond mag andere dingen doen. En bij terugkomst kijk je naar de gedragingen van de hond tijdens de
approach test. Doe je de approach test met zowel de boze als de neutrale dan? Ja, want dan is de
neutrale de controlepersoon. Wat je ook nog zou kunnen doen is dat je de hond nog een scène laat
zien. Met andere emoties of neutraal. En dan in bijvoorbeeld dezelfde positie of zelfs dezelfde scène
als die van de boze. Dus dan haal je alleen de boosheid weg. En dan laat je de neutrale persoon en de
boze persoon de human approach test laten doen. Je wil het dan ook weer randomiseren door de
scènes niet steeds in dezelfde volgorde te doen. Mag je dan concluderen dat de hond die persoon
herinnerd heeft? Ja, ik denk dat dat wel kan. Je zou eigenlijk van tevoren moeten testen hoe iedere
hond reageert op het herzien van een neutraal persoon die hij daarvoor 1x eerder heeft gezien. Dan
heb je een baseline voor iedere hond. En je kunt natuurlijk je angstige en agressieve honden eruit
filteren. Ik zou echt gaan kijken naar de haalbaarheid om beslissingen te nemen voor je
onderzoeksopzet. Standaardisatie is belangrijk, maar als er verschillen zijn hoeft dat ook niet meteen
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je onderzoek onderuit te halen, want het moet logisch zijn in je verklaring. Je moet erop letten en je
probeert het zoveel mogelijk gelijk te houden, maar je hebt wel meer een natuurlijke zetting. Wat ook
heel waardevol is. Die ander is meer het ontleden van emoties en dit is meer gedragsmatig antwoord
geven. Het is allebei mogelijk. Zou je met verschillende acteurs werken, zodat je geslacht, haar en
huidskleur enzo eruit kan filteren? Hoe meer je wisselt in acteur, hoe groter de kans dat je kunt
zeggen dat het verschil komt door bijvoorbeeld het acteer verschil. Het liefste zou je denk ik dezelfde
persoon nemen. Je zou verschillende acteurs kunnen nemen dan heb je veel meer honden nodig. Dus
eigenlijk wordt de vraag dan herkennen honden emoties bij mannen of neem meer honden en dan
kun je zeggen kunnen honden emoties herkennen bij mensen. Ja, maar ik vraag me af of dat echt
verschillend zal zijn tenzij dat in de literatuur staat.

MARIE JOSE ENDERS-SLEGERS
Het laatste interview vond plaats met Marie Jose Enders-Slegers. Marie Jose Enders-Slegers heeft
meer dan 35 jaar ervaring onderzoek gedaan naar mens-dierrelaties. Dit begon in 1985 met haar
opleiding aan de universiteit van Utrecht in Clinical & Health Psychology. Ook heeft mevrouw Enders79

Slegers een opleiding gevolgd tot Gezondheidszorg psycholoog. Mevrouw is voorzitter geweest bij de
Dierenbescherming Nederland. Vanaf 1989 tot en met 2012 deed Marie Jose onderzoek aan de
universiteit van Utrecht. Hier deed ze onderzoek naar de volgende onderwerpen:
− Effecten van AAI op kwetsbare
− Invloed van natuur en dieren op welbevinden van dementerende ouderen
− Relaties tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling
− Effecten van autisme geleidehonden op de kwaliteit van het bestaan van kinderen met
autisme en hun familie
Vervolgens werkte Marie Jose bij het Callisto Project EU aan de AEG VII: Sociology and Welfare.
Tegelijkertijd richten Enders-Slegers de stichting Circle of Violence op. Ook was ze rond dezelfde tijd
gast docent bij de dierenpolitie met betrekking tot de relatie van huiselijk geweld en
dierenmishandeling. Sinds 2013 is ze bijzonder hoogleraar Antrozoölogie (Human Animal Interaction
studies) aan de Faculteit Psychologie aan de Open Universiteit in Heerlen. Van 2007 tot 2019 was
mevrouw Enders-Slegers onderzoeker bij de KNGF en deed onderzoek naar de effecten van
autismegeleidehonden, PAWS-programma, dementiehonden en buddy (PTSS) honden. Marie Jose
Enders-Slegers is in 2019 gehonoreerd als ISAZ FELLOW door de International Society of
Antrozoology en is dan ook jaren betroken bij deze stichting(Enders-Slegers, 2020c). Daarnaast is
Marie Jose Enders-Slegers oprichter van de stichting AAIZOO en is hier nu langer dan 11 jaar
adviseur. Vanaf 2016 is mevrouw Eders-Slegers president bij de International Association of HumanAnimal Interaction Organizations (IAHAIO) (Enders-Slegers, 2020c; IAHAIO, 2020b). Als laatste is ze
sinds 2017 voorzitter bij het Instituut voor Antrozoölogie (Antrozoölogie, 2019; Enders-Slegers,
2020b).
Ontzettend bedankt dat u dit interview met mijn wilt doen. Vind u het goed als dit interview
opgenomen wordt?
Ja, dat is goed.
Spraak memo aanzetten. Het is vandaag 1 december 2020, 15:00 uur, dit interview vindt plaats met
Marie Jose Enders-Slegers. Vindt u het goed als ik u met naam benoem en eventueel citeer in mijn
scriptie?
Ja, dat is goed.
De hoofdvraag van mijn onderzoek is het volgende: “Hoe ziet een betrouwbare, valide en praktisch
uitvoerbare proefopzet eruit waarmee onderzocht kan worden of honden menselijke emoties
herinneren?”
Zoals ik in de mail aangegeven heb kwam ik er tijdens mijn literatuuronderzoek achter dat er keuzes
gemaakt moeten worden tijdens onderzoek. Deze keuzes hebben invloed op de betrouwbaarheid,
validiteit en praktische haalbaarheid van het onderzoek. Deze keuzes wilde ik met u bespreken om zo
samen tot de juiste keuze te komen. Om dit structuur te geven heb ik het schema opgesteld dat ik
naar u gemaild heb. Het schema zal de basis vormen voor dit interview. In het schema heb ik
mogelijke opties opgeschreven, maar beperk u absoluut niet tot deze keuzes.
Voor de stimuli zou je ook de eigenaar kunnen gebruiken. Als de hond een emotie moet herkennen zal
hij dat eerder bij de eigenaar doen, omdat het hij heel vertrouwd is. Dan is de kans het grootst dat de
hond dat herkent. Ik neem aan dat honden het ook zeker bij andere mensen kunnen herkennen, maar
het maakt niet zo veel uit. Ik weet niet goed of honden reageren om de emotie of de
gelaatsuitdrukking. We veronderstellen dat ze ervan uitgaan wat mensen uitstralen en niet zo zeer
wat ze zeggen. Dus het gaat meer om lichaamstaal. Dus als je een boos gezicht trekt, maar dat is niet
echt gemeend, dan is de kans groot dat de hond daar ook niet voor gaat.
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Mijn oplossing daarvoor is om iemand op een stoel te zetten tegenover de hond en om achter de
hond een video af te spelen die een bepaalde emotie oproept. Dan wordt er van tevoren getest
welke emotie de film oproept. En zo kun je de echte emotie oproepen. Wat vindt u daarvan?
Dat vind ik een goed idee. Maar dan ga je het dus hebben over hele enge films of iets heel naars of
juist iets heel vrolijks. Ik kan me voorstellen dat je dan zo een ongeluk ziet als die laatst op tv was van
de formule 1 van die auto die in de fik vliegt. Uitleg paardenonderzoek. Waarom doe jij het niet met
foto’s? Dat kan zeker ook. Ik heb meerdere ideeën. De opzet die ik als eerste noemde vind ik mooi,
omdat het heel realistisch is. Als je foto’s gaat gebruiken is het meer hoe reageren honden op
gezichtsuitdrukkingen in plaats van emoties. Ik heb een aantal onderzoeksopzetten waarin dit wel
gedaan wordt, maar daar is het idee dat we eerst de emotie gaan ontleden. En vanuit de
gezichtsuitdrukking herkenning werken we verder. Dus dat is ook zeker een optie. Mijn idee is nu om
een basis opzet te maken voor het meer realistisch onderzoek en het meer gestandaardiseerde
onderzoek met foto’s of video’s. Welke zou u voorkeur hebben? Wat interessant. Als je dit gaat doen
moet je gestandaardiseerd werken, maar ik zit te denken. Breng je de persoon de 2de keer terug in de
kamer waar de emotie heeft plaatsgevonden? Ja. Maar dan zit er een bepaalde kleur aan de ruimte
zit. Hoe ga je die eruit halen? Ga je eerst neutraal de ruimte meten? Dan met een persoon en een
filmpje met een autonome emotie en dan nog eens de persoon met een blanco gezicht? Want dan
filter je de kleur eruit. Ja ik had wel een idee. Ik weet niet of dat helemaal hetzelfde is als wat u
bedoeld. Mijn idee was om een baseline te maken van de hond. Dan ga je eerst kijken met een ander
persoon dan de stimulus hoe de hond erop reageert om die persoon terug te zien. Zou je dat niet met
de stimulus kunnen doen? Wat nou als je de 1ste keer de persoon neutraal laat zijn, dan de emotie en
dan neutraal herzien? Ja, maar het gaat natuurlijk om het herzien van de persoon dus moet dat dan
ook niet in de baseline gedaan worden? Ik vind het mooi dat je er een voormeting mee doet. Als je de
conditie zo veel mogelijk gelijk houdt denk ik wel dat je er iets aan zult zien. Super. Welke van de 2
heeft uw voorkeur een live persoon of een foto? Ik denk dat het allebei iets anders meet. Dus het
hangt van je vraag af. Zou u 1 persoon als stimulus nemen of verschil in geslacht of zelfs in haarkleur
etc.? Het gaat daarom meer om je vraag. Als het gaat om verschillen tussen man en vrouw of alleen
om herkennen van emoties. Dan maakt het niet uit. Het is wel interessant, want ik denk dat het wel
een verschil zal zijn tussen mannen en vrouwen. Ik heb de vraag expres grootgehouden om de
verschillende opties te zien. Uit eindelijk zal deze specifieker worden. Het hangt ook af van de grote
van je groep. Hoe groot moet de groep honden zijn als we ervanuit gaan dat er 1 persoon als
stimulus gebruikt wordt? Dat zou je moeten uitrekenen. Als je een significante uitslag wil krijgen zul je
een grote groep moeten hebben. Als je het exploratief wil gaan doen mag je een hele kleine groep
doen. Dit is helemaal nieuw dus dat zou in dit geval mogen. Dan wordt het een soort pilot. Ga eerst
maar kijken of het wel werkt op deze manier. Krijg ik wel te pakken wat ik wil pakken. Ik zou echt een
pilot doen om het uit te proberen van hooguit 15 tot 20 honden. Dan is je doel niet om een significant
resultaat te behalen, maar je gaat kijken doet het wat en heb ik de juiste instrumenten te pakken om
het te meten. Zou u kiezen voor een boze en een blije emotie of zou u al meerdere emoties testen? Ik
zou beginnen met boos en blij. Want je moet eerst ondervinden of jouw instrumenten te pakken
krijgen wat ze moeten doen. Dus ik zou rustig aan beginnen en dan kun je het later uitbreiden. De
meetmethodes aan de hond hangt natuurlijk helemaal af van de opzet. Zelf zat ik eraan te denken
om bij de live onderzoeken gedragsonderzoek, hartslag- en activiteit meters te gebruiken. Wat denkt
u daarvan? Je moet kijken naar hoe je emoties bij een hond kunt meten. Volgens mij komen er dan
stresshormonen vrij. Dan ga je kijken hoe je die kunt meten. Kijk hoe honden hun emoties uiten en
maak vanuit daar de keuze. Bij zo een pilot zou ik niet al te veel dingen meten. Dan wordt het veel te
ingewikkeld. Neurotransmitters zouden mooi zijn, maar dat is heel invasief en heel duur, dus dat zou
ik niet doen. Hartslag en hartslagvariabiliteit zegt ook niet altijd alles. Ik zou meer kijken naar gedrag
en gezichtsuitdrukkingen. Daniel Mills kijkt echt naar de gezichtsuitdrukking van de hond om zijn
emotie te bepalen. Daar hebben ze ook een instrument voor ontwikkeld. Ik had het met een eerder
interview over het meten van oxytocine en cortisol via het speeksel. Ja, met name cortisol kun je
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meten via het speeksel. Het kan maar het zijn hele duren onderzoeken. Je kunt het opschrijven, omdat
je het zelf niet hoeft te doen. Daarbij komt ook nog dat het heel nauw luistert, omdat er een baseline
moet zijn. Ze mogen niet opgewonden zijn van tevoren. Er moet aan heel veel voorwaarden voldaan
worden voordat de resultaten iets kunnen betekenen. Dus het is buitengewoon ingewikkeld. Wat
denkt u van het gebruik van eye tracking bij de onderzoeken waar foto’s en video’s worden gebruikt?
Ja, het is niet heel ingewikkeld, maar ze moeten er wel aan wennen. Dat is prima, maar dan is het wel
weer een andere vraag. Zou u de onderzoeksgroep zo veel mogelijk homogeen willen houden? Ja, zo
veel mogelijk homogeen. En dan kun je denken aan volwassen van 30 tot 40 bijvoorbeeld. De honden
zou ik boven de 2 jaar nemen, zodat ze volwassen en gesocialiseerd zijn. Dan zou ik ze laten
begeleiden door de eigenaar, zodat ze een veiligheid hebben. De stimulus mag dan onbekend zijn. Je
moet ook het welzijn van het dier in het oog moeten houden en wat veiligheid moet bieden. Ik zou
niet specifieke rassen gebruiken. Daar zou ik nog niet naar kijken. Kijk wat je kunt krijgen. Je kunt de
honden hooguit 2x per dag met iemand in contact brengen. Anders is het veel te intensief. Je kunt ook
1 sessie doen en een week later de 2de testronde doen. Kijk honden kunnen echt wel herinneren en dat
is langer dan een paar uur, maar ik zou ze niet meer dan 2x per dag belasten. De routine op de test
dag zou ik hetzelfde houden. Ik zou de omgeving constant houden, de stimulus constant en alleen de
emoties van de stimulus laten veranderen.
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Bijlage 3: Schriftelijk Rapporteren
Checklist Schriftelijk Rapporteren
Naam: Romy van Driel

Klas:

4DG

Datum: 18-12-2020

Titel verslag/rapport: Een betrouwbare, valide en haalbare onderzoeksopzet voor het bepalen van herinnering van
menselijke emoties door honden
Nadat jij je verslag/rapport hebt gecontroleerd met behulp van deze checklist, voeg je deze toe als bijlage. Zonder de
ingevulde checklist vindt er geen beoordeling plaats. De assessor controleert met deze checklist je rapport/verslag.
De beoordelingscriteria die met een * zijn aangegeven, zijn de zogenaamde ‘killing points’. Indien de assessor meer
dan vijf ’killing points’ heeft aangekruist, dien je het rapport/verslag op alle onvoldoende onderdelen te verbeteren.
Voor de herbeoordeling moet je ook de oude versie inleveren. In het afstudeerwerkstuk zijn geen ‘killing points’
toegestaan! AANVINKEN WAT NIET IN ORDE IS!
1. Het taalgebruik:
✓ Bevat niet meer dan drie grammaticale, spel- en
typefouten per duizend woorden*
Bij meer dan drie fouten per duizend woorden is
het rapport/verslag afgekeurd!
✓ Heeft een adequate interpunctie*
✓ Is afgestemd op de gekozen doelgroep (juiste stijl)*
✓ Laat een zakelijke en actieve schrijfstijl zien*
✓ Bevat geen persoonlijke voornaamwoorden*
2. Het rapport/verslag:
o Is ingebonden (hard copy)*
✓ Is vrij van plagiaat* (zie onderwijsexamenregeling)
3. De omslag:
✓ Bevat de titel
✓ Vermeldt de auteur(s)
4.
✓
✓
✓
✓

De titelpagina/het titelblad:
Heeft een specifieke titel*
Vermeldt de auteur(s)*
Vermeldt de plaats en de datum*
Vermeldt de opdrachtgever(s)*

5. Het voorwoord:
✓ Bevat de persoonlijke aanleiding tot het schrijven
van het rapport/verslag
✓ Bevat persoonlijke bedankjes (persoonlijke
voornaamwoorden toegestaan)
6. De inhoudsopgave:
✓ Vermeldt alle genummerde onderdelen van het
rapport/verslag*
✓ Vermeldt de samenvatting en de bijlage(n)
✓ Is overzichtelijk
✓ Heeft een correcte paginaverwijzing
7. De samenvatting:
✓ Is een verkorte versie van het gehele
rapport/verslag
✓ Bevat conclusies
✓ Bevat geen persoonlijke mening
✓ Is gestructureerd
✓ Is zakelijk geschreven
✓ Staat direct na de inhoudsopgave
8.
✓
✓
✓
✓
✓

De inleiding (toelichting op intranet):
Is hoofdstuk 1*
Beschrijft het grotere kader en aanleiding
Beschrijft inhoudelijke achtergrondinformatie*
Formuleert het probleem/de onderzoeksvraag*
Vermeldt het doel*

✓
9.
✓
✓
✓
✓

Bevat een leeswijzer voor het rapport/verslag*
Materiaal en methode:
Beschrijft de gevolgde onderzoeksmethode
Past bij de onderzoeksvraag/vragen*
Beschrijft de variabelen/eenheden
Beschrijft de methode van data-analyse

10. De (opmaak van de) kern:
✓ Bestaat uit genummerde hoofdstukken en
(sub)paragrafen (maximaal drie niveaus)*
✓ Deze zijn verschillend in opmaak*
✓ De hoofdstukken en (sub)paragrafen hebben een
passende titel
✓ Een hoofdstuk beslaat ten minste één pagina
✓ Een nieuw hoofdstuk begint op een nieuwe pagina
✓ De zinnen lopen door (geen ‘enter’ binnen een
alinea gebruiken)
✓ De figuren zijn (door)genummerd en hebben een
passende titel (onder de figuur)*
✓ De tabellen zijn (door) genummerd en hebben een
passende titel (boven de tabel)*
✓ Tabellen en figuren zijn zelfstandig te begrijpen
✓ In de tekst zijn er verwijzingen naar figuren en/of
tabellen*
✓ De tekst bevat verwijzing naar de desbetreffende
bijlage(n)
✓ De tekst is ook zonder verwijzingen te begrijpen
✓ De pagina’s zijn genummerd*
11. De discussie:
✓ Bevat een vergelijking met relevante literatuur
✓ Geeft de valide argumentatie weer
✓ Evalueert de gebruikte onderzoeksmethode
✓ Bevat een kritische reflectie op de eigen
bevindingen (zie toelichting op intranet)
12. De conclusies en aanbevelingen:
✓ De conclusies zijn gebaseerd op relevante feiten
✓ De aanbevelingen zijn gebaseerd op relevante
feiten
✓ Bevatten geen nieuwe informatie*
13. De bronvermelding:
✓ In de tekst is conform de geldende APA-normen*
(zie intranet Mediatheek)
14. De literatuurlijst:
✓ Is opgesteld conform de geldende APA-normen*
(zie intranet Mediatheek)
15. De bijlagen:
✓ Zijn genummerd
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✓ Zijn voorzien van een passende titel
Bevatten geen eigen analyse
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