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Voorwoord
Deze scriptie is geschreven als afstudeeronderzoek voor de opleiding Diermanagement aan
de Hogeschool Van Hall Larenstein te Leeuwarden. De opdrachtgever Richard Griffioen is
bezig met een promotie onderzoek over “The effect of Animal Assisted Interventions on the
speech/language development and the development of social interactions of children with
Down Syndrome and Autism Spectrum Disorders” (Griffioen, 2015). In deze scriptie is
onderzoek gedaan tijdens Dog Assisted Therapy sessies met twee kinderen met het
syndroom van Down.
Voor het tot stand komen van deze scriptie en deel van het onderzoek, zou ik graag van de
gelegenheid gebruik willen maken om een aantal mensen te bedanken die dit rapport mede
mogelijk hebben gemaakt.
Ik wil Susan Ophorst bedanken die mij in contact heeft gebracht met de Opdrachtgever Dhr.
Richard Griffioen. Door het contact met mijn begeleiders en opdrachtgever ben ik in contact
gekomen met S. Van der Steen. Zij heeft mij advies gegeven over hoe je media-coder
gebruikt en heeft ze tips gegeven waar ik op moet letten om een goed onderzoek te
schrijven. J. van der Borg die mij van literatuur heeft voorzien om mijn verslagen te
ondersteunen. Tevens wil ik meneer Kuipers bedanken om mij te helpen met het gedeelte;
Statistiek van het onderzoek. Ik wil mijn begeleiders: Pollyanna Kramer en Vincent Pompe
bedanken voor hun begeleiding gedurende de periode van mijn afstuderen. Marcella
Dobbelaar die onafhankelijk naar mijn verslag heeft gekeken en beoordeeld.
In het bijzonder wil ik Dhr. Richard Griffioen bedanken voor het vertrouwen en het mede
mogelijk maken van deze eindscriptie. Als laatste wil ik het team (therapeuten, handler en
de kinderen), die de therapie tot stand hebben gebracht hartelijk bedanken voor hun
gastvrijheid.
Ik wens u veel leesplezier,
Leeuwarden, november 2016,
Rowanne Huisman

Summary
Literature study revealed that the use of dogs during therapy sessions a positive effect has
for humans. Limited research was found whether this positive effect of dog-assisted therapy
depends on behavior signals. The purpose of this assay is to gain insight which patterns of
behavior signals of the dog and which patterns of behavior signals of the child occur during
the contact period of the therapy. Answers of this assay could be used to intensify useful
behavioural patterns during Dog Assisted Therapy sessions. Handlers of therapy dogs could
include the requested behavior signals in the training program for these dogs.
For this descriptive and non-experimental exploratory assay, an ethogram was designed
about behavior signals of dogs and children. The behavior signals of this ethogram were
collected based on therapy sessions recorded with one video. With this ethogram, five
available therapy sessions recorded with the use of one video were observed and analysed.
Frequency tables and sequence analysis supported the analysis of the observed behavior
signals. The behavior signals were grouped in different behavior categories to create enough
data for the chi-square method. The purpose of this grouping was to identify important
behavior.
Based on the ethogram information, notable similar behavior signals from both children’s
behaviors occurred mostly during the creation of an open attitude and the attainment of
trust. The most important behavior signals of the dog mainly related with faith, agitated
behavior, fatigue, and restful behavior. The number of observed behavior signals was
insufficient to detect patterns. By grouping these signals in behavior category, chi-square
result (X2 = 6,365, df = 2; P = 0,041) demonstrated that behavioral change of the child would
initiate behavior change of the dog.
Besides the need to gain more behavior signal observations to detect behavior signal
patterns, this study disclosed that the used observation method with the video camera was
not capable of detecting all behavior signals. Attending one of the recorded therapy sessions
found that more behavior signals occurred than recorded by the video camera. Especially
the movements of the dog’s head and the facial expression of the child were not recorded
with the used video camera.
This study found that calming behavior of the dog stimulates an open attitude of the child. A
proposal for the handler and therapist is to encourage this calming behavior of the dog at
the beginning of therapy sessions. To protect the healthiness of the Dog Handlers could
create a protocol for detecting fatigue signals of the dog and consequently include rest
moments for the dog. In the case of further study and besides the objective to gain enough
behavior signals the use of multiple video cameras is important to record more and different
behavior signals. Especially contact time between dog and child stimulated a change in the
positive behavior of the child. More research is required to find out if contact time between
dog and child contributes during Dog Assisted Therapy.

Samenvatting
Uit de onderzochte literatuur werd voornamelijk duidelijk dat het inzetten van een hond
tijdens therapiesessies een positief effect oplevert voor mensen, maar er is weinig
onderzoek gedaan of gedragssignalen en vooral welke gedragssignalen een rol spelen in dit
positief effect van Dog Assisted Therapy. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen
welke patronen van gedragssignalen van de hond en welke patronen van gedragssignalen
van het kind tijdens het aanraakmoment aanwezig zijn. Resultaten van dit onderzoek
kunnen gebruikt worden om bruikbare gedragspatronen voor de therapie sessies te
intensiveren. De honden trainers (handlers) van de therapie honden kunnen de gevraagde
gedragspatronen van de hond doelbewust in het trainingsprogramma opnemen.
Voor dit beschrijvend en non-experimenteel exploratief onderzoek was gekozen om een
ethogram op te stellen van gedragssignalen van de hond en gedragssignalen van de kinderen
op basis van therapiesessies die op video waren vastgelegd. Voor het onderzoek zijn vijf
video opnamen beschikbaar gesteld. Met behulp van het ethogram zijn deze vijf therapie
sessies geobserveerd en geanalyseerd. Alle therapie sessies waren opgenomen met één
video camera. Voor de analyse is gebruik gemaakt van frequentie tabellen en sequentie
analyses. Vervolgens zijn de gedragssignalen gegroepeerd in verschillende gedragingsklassen
om voldoende gegevens te verkrijgen om aan de hand van de Chi-kwadraat methode te
bepalen of er significante gedragingen geconstateerd konden worden.
De meest opvallende gedragssignalen uit het ethogram, waarbij beide kinderen dezelfde
gedragssignalen lieten zien, kwamen vooral voor tijdens het creëren van een open houding
en het verkrijgen van vertrouwen. Voor de hond hadden de meest opvallende
gedragssignalen voornamelijk te maken met vertrouwen, opgewonden gedrag,
vermoeidheid en kalmerend gedrag. Het aantal geobserveerde gedragssignalen bleek echter
onvoldoende te zijn om patronen van gedragssignalen aan te kunnen tonen. Door de
observaties te groeperen in gedragsklassen kon met behulp van Chi-kwadraten methode
aangetoond worden (X2 = 6,365, df = 2; P = 0,041) dat gedragsverandering van het kind leidt
tot een gedragsverandering bij de hond.
Naast de onvoldoende observaties van gedragssignalen is tijdens dit onderzoek duidelijk
geworden dat de gebruikte methode om gedragssignalen vast te leggen met de gebruikte
video camera opstelling, niet alle gedragssignalen heeft kunnen vastleggen. Tijdens het
bijwonen van één van de opgenomen therapiesessies werden meer gedragssignalen gezien
dan terug te zien was op de video opname. Vooral de bewegingen van de kop van de hond
en de gezichtsuitdrukkingen van de kinderen konden niet goed worden waargenomen met
de gebruikte video- cameraopstelling.
Tijdens dit onderzoek viel op dat bij kalmerend gedrag van de hond, een open houding van
het kind wordt gestimuleerd. Een aanbeveling voor handlers en therapeuten is om de hond
dit gedrag in het begin van de therapiesessie te stimuleren. Voor handlers is het belang
aangetoond om een protocol op te stellen om vermoeidheidssignalen van de hond te
herkennen om op tijd pauzes in te lassen. Bij vervolgonderzoek is het naast het verkrijgen
van voldoende gedragssignalen aan te bevelen om therapiesessies vanuit verschillende
camera opstellingen op te nemen om meer gedragssignalen vast te kunnen leggen. In dit
onderzoek viel op dat het contactmoment tussen hond en kind positieve
gedragsveranderingen bij het kind lieten zien. Meer onderzoek is nodig om vast te stellen
of juist de duur van het contactmoment een belangrijke bijdrage is tussen hond en kind
tijdens Dog Assisted Therapy.
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1. Inleiding
Tijdens de laatste decennia worden honden steeds vaker getraind en ingezet om te
gebruiken tijdens therapie sessies voor mensen met beperkingen (Esteves & Stokes, 2008),
(Audrestch et al., 2015). Om te begrijpen waarom het gebruik van honden een positieve
bijdrage heeft, wordt de laatste tijd veel onderzoek verricht. Het onderzoek van Griffioen is
er op gericht om de effectiviteit van Dog Assisted Therapy voor kinderen met het syndroom
van Down en kinderen met Autisme Spectrum te onderzoeken (Griffioen, 2015). Het
onderzoek richt zich voornamelijk op de sociale interactie, communicatie en de afstemming
tussen kind en hond. Binnen dit onderzoek wordt speciaal naar factoren gezocht die invloed
hebben op het effect van Dog Assisted Therapy. Voor dit onderzoek is gevraagd om in het
bijzonder onderzoek te doen naar gedragssignalen van hond en kind tijdens therapiesessies
en met name tijdens het aanraakmoment tussen hond en kind.
Roth en Jensen (2015) hebben twee gedragssignalen van de hond onderzocht (zitten en
liggen) en tonen aan dat gedrag van de hond invloed heeft op sociaal en onderzoekend
gedrag van het kind. Daarnaast verlaagd het Cortisol level bij het kind tijdens het aanraken
tussen hond en kind (Viau et al., 2010). Dit effect gebeurd ook bij gezonde mensen en
kinderen (Handlin et al., 2011; Lass-Hennemann, Peyk, Streb, Holz, & Micha, 2014). In een
onderzoek naar het effect van aanraking tussen hond en kind is voornamelijk gekeken naar
het effect van het kind, in dit onderzoek zijn gedragssignalen van de hond niet meegenomen
(Silva, Correia, Lima, Magalhães, & de Sousa, 2011).
(Glenk et al., 2014) Zes gedragssignalen van de hond zijn onderzocht: likken, geeuwen, staart
positie, poot ophalen, schudden en hijgen. Deze signalen zijn gebruikt om verandering in het
Cortisol te onderzoeken. In een onderzoek van (Hasegawa, Ohtani, & Ohta, 2013) worden
verschillende gedragssignalen besproken, zoals stand en beweging van: bek, houding, ogen,
oren en staart. In een observatie onderzoek van (King, Watters, & Mungre, 2011) zijn de
volgende stres signalen van de hond onderzocht, zoals kortademig, verstoppen, positie ten
opzichte van de baas en huilen. Het probleem is dat deze onderzoeken voornamelijk gericht
zijn op de effecten voor het kind. In geen van de artikelen is voldoende onderzocht welke
patronen van gedragssignalen van de hond het meest effectief zijn voor de effectiviteit van
de therapie. Voor het aantonen van patronen zijn meerdere observaties en meerdere
verschillende gedragssignalen van hond en kind belangrijk.

1.1 Doel en onderzoeksvragen

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in gedragssignalen van de hond en
gedragssignalen van het kind tijdens het aanraakmoment. Resultaten van dit onderzoek
kunnen gebruikt worden om bruikbare gedragspatronen voor de therapiesessies te
intensiveren. De hondentrainers van therapie- honden kunnen de gevraagde
gedragspatronen van de hond doelbewust in het trainingsprogramma opnemen.
Hieronder is de hoofdvraag beschreven;
Welke patronen bestaan er tussen gedragssignalen hond en gedragssignalen kind tijdens het
aanraakmoment?
Om de hoofdvraag te beantwoorden en ondersteunen zijn de volgende sub-vragen
opgesteld;
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1.
2.
3.
4.

Welke gedragssignalen van de hond laten een patroon zien?
Welke gedragssignalen van het kind laten een patroon zien?
In hoeverre bestaat er een verband van de gedragspatronen tussen kind en hond?
Is er een verschil in gedragspatronen zichtbaar tussen de type aanrakingen, zoals
bijvoorbeeld aaien of lichte aanraking?

1.2 Begripsbepaling

Verschillende begrippen die in dit onderzoek worden ondersteund, zijn hieronder toegelicht.

Gedrag en gedragssignalen

Onderscheid tussen gedrag en gedragssignalen. De gedragssignalen worden gebruikt om te
communiceren, zowel tussen dieren onderling als met de mens. Voorbeelden van signalen;
met de staart bewegen of kijken naar omgeving. Wanneer er sprake is van gedrag is dit
gecategoriseerd vanuit de gedragssignalen die een bepaald gedrag vormen, bijvoorbeeld de
oren in de nek (signaal) kan duiden op angst(gedrag) (Coren, 2005) en (Abrantes, 1997).

Gedragspatronen

Een gedragspatroon als: terugkerend en herkenbaar gedrag tussen de hond en het kind. In
(Encyclo, 2016b) Wordt een gedragspatroon als volgt gedefinieerd: “vast patroon waardoor
bepaald gedrag gekenmerkt wordt”.

Aanraakmoment en type aanraking

Het moment waarbij fysiek contact ontstaat tussen de hond en het kind (Griffioen, 2015).
Met type aanraking wordt bedoeld het verschil van aanraking zoals aaien, kloppen of een
lichte aanraking.

Ethogram

Het ethogram bestaat uit een lijst van gedragssignalen en gedragingen die het dier vertoont
(Encyclo, 2016a).

Frequentie tabellen

In een frequentie tabel worden alle waarnemingen bij elkaar samengevoegd. Daaruit kun je
aflezen hoe vaak (frequentie) bepaalde waarnemingen voorkomen (Blankespoor, 2010).

Sequentie analyse

Met de sequentie analyse wordt nagegaan of er gedragspatronen zijn. Uit de sequentie
analyse blijkt welke gedragingen na elkaar komen (Martin & Bateson, 2013).

Chi-kwadraat toets

Met de Chi-kwadraat wordt onderzocht of twee variabelen met elkaar samenhangen
(Baarda & Goede, 2012).

Padweg-diagram
In het onderzoek is gekozen voor een Padweg-diagram, die laat op een visuele manier zien
wat er is uitgekomen bij de Chi-kwadraat methoden.
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2. Materiaal en methoden
In dit hoofdstuk worden de verschillende methoden beschreven, die zijn gebruikt om de
analyses uit te voeren, de analyses worden besproken in paragraaf 2.5. Dit onderzoek is een
beschrijvend en non-experimenteel exploratief onderzoek (Baarda & Goede, 2012).
Doormiddel van gedragssignaal-observatie zal worden beschreven hoe gedragspatronen
tussen hond en kind er uit zien. In de volgende paragrafen die in dit hoofdstuk voorkomen
wordt dieper op de onderwerpen ingegaan. Tijdens de observaties bleek dat verschillende
gedragssignalen die vermeld stonden in het ethogram niet zijn waargenomen. Deze
gedragssignalen zijn niet meegenomen en uit de gegevenstabellen gehouden.
De observaties in het ethogram zijn verwerkt in Excel. Voor de eerste analyse om de
geobserveerde gedragssignalen te onderzoeken zijn frequentietabellen gebruikt. De tweede
analyse is een sequentie analyse, om gedragssignalen tussen hond en kind te onderzoeken
zie hoofdstuk 3. Voor de derde analyse is gekozen om te bepalen of er voldoende aanwijzing
is voor patronen tussen gedragssignalen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de ChiKwadraten methode. Vanwege het beperkte aantal gegevens in de sequentie analyse is
besloten om de gedragssignalen onder te verdelen in gedragingsklassen zie Bijlage V. Deze
zijn weergegeven in een sequentie tabel zie Bijlage VI. Aan de hand van deze sequentie tabel
zijn er staafdiagrammen weergegeven in paragraaf 3.4. De gedragingen van kind 1 en kind 2
(per gedrag) staan naast elkaar weergegeven. Met SPSS versie 23 zijn verschillende
gedragingen naast elkaar gezet en berekend. Aan de hand van deze berekeningen werd met
behulp van de Chi-kwadraat methode bepaald of er patronen van gedragingen
geconstateerd konden worden.
Om de betrouwbaarheid (Kappa) (Baarda & Goede, 2012) van de observaties te controleren
heeft een onafhankelijke observator vier aanraakmomenten geobserveerd van de vijf meest
geobserveerde gedragssignalen van de hond van het ethogram (paragraaf 2.2.2).

2.1 Onderzoekspopulatie
De populatie in dit onderzoek bestaat uit twee kinderen, die beiden het Down- syndroom
hebben. kind 1 was communicatief in staat om een gesprek(je) te voeren en kind twee sprak
bijna niet, maar begreep wel veel. De therapie werd gegeven in een gestuurde setting. De
therapie begon met uitleg door een therapeut; Deze kinderen begeleiden een hond volgens
een bepaald parcours door een ruimte (gymzaal) met hulpmiddelen bijvoorbeeld pylonnen,
blokje, banken, matten.Bij verschillende opdrachten kwamen de aanraakmomenten naar
voren.
De hond die wordt ingezet voor dit onderzoek is van: Stichting Contacthond. Deze honden
die ingezet worden voor therapiesessies moeten voldoen aan eisen die opgesteld zijn en
gecontroleerd worden door stichting Contacthond (Contacthond, 2016). Tijdens de therapie
werd zowel bij kind 1 als kind 2 dezelfde hond genaamd Teun, een zwarte Labrador, ingezet.

2.2 Dataverzamelingsmethoden

In deze paragraaf wordt de methode die gebruikt wordt om de gegevens te verzamelen
beschreven. De methodiek die wordt gebruikt voor dit onderzoek bestaat uit observaties
door middel van een video en het gebruik van een ethogram.
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2.2.1 Video’s
Aan de hand van de video-opnames zijn de gegevens verzameld. De therapiesessies zijn met
behulp van één videocamera gefilmd, hiervoor is geen vaste camera positie gebruikt. Er was
gekozen om indien nodig de camera te verplaatsen om zoveel mogelijk alles in beeld te
krijgen. De therapie sessies zijn in Wognum en Grootebroek gehouden en gefilmd. De
therapie sessies zijn in oktober 2015 gestart en april 2016 geëindigd. De video-opnamen zijn
gemaakt tijdens therapiesessies van kind 1 en kind 2. Elke therapiesessie duurde ongeveer
30 minuten. Er zijn vijf video-opnamen voor dit onderzoek beschikbaar gesteld.

Afbeelding 1: Een van de therapy opstellingen

De opstelling van de attributen in de gymzaal variëren en dit is afhankelijk van de
opdrachten tijdens de therapiesessies. Afbeelding 1 geeft een illustratie van een therapie
sessie. In een therapiesessie van 30 minuten kunnen meerdere opdrachten gevraagd
worden. De opzet van in totaal 54 video’s variëren per sessie en per kind.
De video-opnamen worden door één persoon gefilmd. Er zijn drie verschillende therapeuten
aanwezig. Wanneer er een opdracht wordt uitgelegd wordt dit gedaan door één van de
therapeuten. Het komt voor dat de andere therapeuten worden gevraagd om mee te doen
met een spel, samen met de kinderen en de hond. Voor de hond is de handler aanwezig die
de hond in de gaten houdt en stuurt, waar nodig. De handler geeft aanwijzingen aan het
kind wanneer de hond wordt ingezet.
Vooraf aan het observatie onderzoek was er eerst een ethogram opgesteld. Hiervoor waren
twee video-opnamen gebruikt. Tijdens het opstellen van het ethogram was er vooral gelet
op welke situaties zich voordoen en welke gedragssignalen geobserveerd konden worden.
Om de situatie van een therapiesessie te begrijpen was de onderzoeker bij één therapie
sessie aanwezig geweest.

2.2.2 Ethogram
Omdat er geen of weinig onderzoeken gebaseerd waren op gedragssignalen waren aan de
hand van twee beschikbaar getelde video-opnamen van therapiesessies gedragssignalen
geobserveerd en in een ethogram verzameld, zie Bijlage I. Dit ethogram was opgesteld op
basis van wat er te zien was op de twee video’s.
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De gedragssignalen tijdens de observaties van de video zijn in twee verschillende situaties
verdeeld. Ten eerste is gekeken naar alle gedragssignalen, tien seconden voor elk
aanraakmoment tot aan het aanraakmoment. Vanaf het aanraakmoment tot het moment
dat het contact tussen kind en hond wordt verbroken is de tweede situatie. Dit wordt ook
wel continue sampling genoemd, elke keer wanneer er een gedragsverandering plaats vindt
wordt dat genoteerd (Martin & Bateson, 2013). Om vast te kunnen stellen of er patronen
van gedragssignalen aanwezig zijn tijdens de therapiesessies, zijn vijf therapiesessies van
twee kinderen geobserveerd met gebruik van het opgestelde ethogram.
Voor dit onderzoek zijn vijf video-opnamen beschikbaar gesteld. Drie van deze video’s zijn
opgenomen van kind 1 en de andere twee video-opnamen zijn van kind 2. Van alle vijf video
opnamen zijn 54 aanraakmomenten vastgesteld. Van deze aanraakmomenten zijn alle
geobserveerde gedragssignalen vanaf tien seconden voor het aanraakmoment tot het
moment van loslaten in ethogram ’s verzameld, hiervan is een voorbeeld te zien in
Afbeelding 2. In Bijlage II is een vergrootte versie te zien.
In de observatie-tabel is aangegeven wanneer op welke seconden een gedragssignaal is
geobserveerd. Bovenaan de tabel is aangegeven om wie het gaat, welke sessie het is,
wanneer het aanraakmoment plaats vindt en wanneer het aanraakmoment stopt. De
gedragssignalen van de hond staan boven de gele lijn en de gedragssignalen van het kind zijn
opgenomen onder de gele lijn.

Afbeelding 2: Verwerking in het observatie tabel van het ethogram in Excel.

Omdat niet elk aanraakmoment even lang duurt kan dit variëren per observatie. Het
moment van aanraken wordt aangegeven met een groene kleur en het moment van loslaten
is aangegeven met een rode kleur. De video-opnamen zijn met behulp van movie maker
geanalyseerd.

2.3 Data-analyse
De analyse die is gebruikt om antwoord te geven op het onderzoek is in deze paragraaf
beschreven. De onderzochte analyses; de Frequentie analyse, Sequentie analyse en de Chikwadraat van de gedragingen worden in hoofdstuk “resultaten” beschreven.
Frequentie analyse
De verkregen gedragssignalen van de hond en de kinderen welke verzameld zijn in de ethogrammen zijn eerst geanalyseerd aan de hand van frequentie tabellen. Vanuit deze
frequentie tabellen wordt in hoofdstuk 3 resultaten en de bevindingen beschreven.
De volgende verschillende situaties zijn met elkaar vergeleken:
• Gedragssignalen van de hond voor het contactmoment
• Gedragssignalen van de hond tijdens het contactmoment
• Gedragssignalen van de kinderen voor het contactmoment
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•

Gedragssignalen van de kinderen tijdens het contactmoment

Sequentie Analyse
Aan de hand van het ethogram is er een sequentie analyse gemaakt van de gedragssignalen.
Door middel van de sequentie analyse worden de gedragspatronen van de hond en het kind
geanalyseerd. In een sequentie analyse wordt er gekeken hoe gedragssignalen elkaar
opvolgen (Martin & Bateson, 2013). Deze sequentie analyse is eerst uitgevoerd vanuit
gedragssignalen van de hond en ook is er een sequentie analyse uitgevoerd vanuit
gedragssignalen van de kinderen.
De gegevens van de kinderen en de hond uit de sequentie analyse zijn in één overzicht
bijeen gebracht, zie Bijlage III. Door middel van kleuren-codes is aangegeven welk kind
alleen het gedragssignaal liet zien en welke gedragssignalen bij beide kinderen werd
geobserveerd. De gele kleur is van kind 1, de groene kleur van kind 2, en de blauwe kleur
geeft aan dat beide kinderen dezelfde gedragssignalen lieten zien. Het aantal signalen zijn in
de tabel weergegeven. In de bijlage is het eerste getal van kind 1 en het tweede getal van
kind 2.
De volgende verschillende situaties zijn met elkaar vergeleken:
•
•
•
•

Vanuit het signaal van de hond, de signalen van de kinderen voor het
aanraakmoment
Vanuit het signaal van de hond, de signalen van de kinderen tijdens het
aanraakmoment
Vanuit het signaal van de kinderen, de signalen van de hond voor het
aanraakmoment
Vanuit het signaal van de kinderen, de signalen van de hond tijdens het
aanraakmoment.

Gedragspatronen
Omdat het aantal observaties van gedragssignalen te beperkt bleek te zijn om gebruik te
maken van de Chi-kwadraten methode, is gekozen om de gedragssignalen te groeperen in
gedragingen. Daarom zijn alle geobserveerde gedragssignalen in een gedrag categorie
samengevoegd. Deze groepering van gedragingen is ondersteund door informatie over
hondengedrag van (Coren, 2005) en (Abrantes, 1997). Bij de gedragingen van de kinderen is
gebruik gemaakt van onderzoekgegevens uit (Frank & Oomkes, 2015) en uit Marwijk (2014).
Door ook een categorie “geen-gedragsverandering” toe te voegen werden voldoende
gegevens verkregen om tenminste een uitspraak te kunnen doen of er een verandering van
gedrag plaats vond of niet.
Net zoals bij sequentie analyse over gedragssignalen zijn de gedragingen ook vanuit een
Sequentie analyse uitgewerkt en in hoofdstuk 3 geanalyseerd. Bij deze analyse zijn de
gegevens in een staafdiagram verwerkt en zijn de observaties genormaliseerd naar 100%.
Deze manier van het visualiseren is gekozen om het verschil in gedragingen beter te kunnen
herkennen. Deze staafdiagrammen zijn in dezelfde volgorde van situaties als bij de
Sequentie analyse van gedragssignalen geanalyseerd.
De gegevens van de gedragingen zijn gebruikt voor de Chi-kwadraten toets. Deze toets is
uitgevoerd in SPSS versie 23. Met de Chi-kwadraattoets wordt getest of er een samenhang is
tussen twee variabelen (Baarda & Goede, 2012). Om te voldoen aan de voorwaarden van de
Chi-kwadraten toets om cel frequenties tussen 1 en 5 onder 20% te houden (Douglas &
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William, 2014), zijn alleen gedragsveranderingen die meer dan tien keer hebben plaats
gevonden meegenomen in de Chi-kwadraten toets.
De gedragingen worden zowel vanuit de hond als vanuit het kind met onderstaande
hypotheses getoetst. Tegenover de nulhypothese (H0) staat de alternatieve hypothese (Ha),
die gedragspatronen bevestigd.
H0: Er is geen gedragspatroon aanwezig welke door gedrag van de hond of het kind
wordt gestimuleerd”.
Ha: Er is een gedragspatroon aanwezig welke door gedrag van de hond of het kind
wordt gestimuleerd”.
Aan de hand van de resultaten die uit SPSS versie 23 zijn gekomen zijn twee Padwegdiagrammen opgesteld. Hierin wordt duidelijk gemaakt over hoeveel procent er wel een
gedragsverandering plaats vindt en wanneer er geen gedragsverandering plaats vindt. In
deze diagrammen wordt ook het resultaat van de toets aangegeven.
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3. Resultaten
In dit hoofdstuk worden de resultaten weergegeven die door middel van de waarnemingen
zijn vastgesteld. Dit hoofdstuk begint met het aantal geobserveerde gedragssignalen,
vervolgens worden de gedragssignalen met elkaar vergeleken door gebruik te maken van
Sequentie analyse. In de volgende paragraaf worden de resultaten beschreven van de
gedragssignalen die gegroepeerd zijn in gedragingen. Vanuit deze gedragingen is er gekeken
of er wel of geen verandering plaats vindt van gedrag, hiervoor is gebruik gemaakt van een
Chi-kwadratentoets, deze is weergegeven in een Padweg-diagram om de resultaten visueel
te verduidelijken. De laatste paragraaf beschrijft de discussie van de gebruikte methode.

3.1 Aantal geobserveerde gedragssignalen
Alleen de grafieken die gebruikt zijn om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden
worden in dit hoofdstuk weergegeven. Voor alle geobserveerde gedragssignalen en
gedragingen zie Bijlage IV.
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20"

0"
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Langzame"kwispel"

Snel"kwispelen"van"de"
staart"

Staart"lager"

Gedragssignalen(van(de(hond(

Staafdiagram 1 Selectie van observaties gedragssignalen hond bij beide kinderen voor aanraakmoment

Voor het aanraakmoment laat de hond verschillende frequenties van gedragssignalen zien
tussen beide kinderen. Bij kind 1 is het meest voorkomende gedragssignaal dat de hond de
kop naar het kind richt. Deze beweging gebeurd ook bij kind 2, maar minder. Het meest
voorkomende gedragssignaal van de hond bij kind 2 is dat de hond de staart lager houdt. Dit
gebeurd minder bij kind 1. De staart bewegingen van de hond bij kind 1 laat meer beweging
zien dan bij kind 2. De langzame geobserveerde kwispel beweging van de hond komt bij
beide kinderen ongeveer evenveel voor.
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Staafdiagram 2 Selectie observaties gedragssignalen hond bij beide kinderen tijdens contact

De selectie van gedragssignalen van de hond in staafdiagram twee vinden plaats tijdens het
fysieke contact. Bij kind 1 valt op dat de kop van de hond veel gericht wordt naar de
therapeut. Deze beweging van de hond komt bij kind 2 minder voor. De frequentie van de
staartbeweging van de hond bij kind 1 voor het contactmoment (staafdiagram 1) en tijdens
het contactmoment (staafdiagram 2) zijn vergelijkbaar. De hond laat bij kind 2 zijn staart
veel lager hangen en ook hier is te zien dat de frequenties van de verschillende
staartbewegingen van de hond bij kind 2 niet veel verschil laat zien voor het contactmoment
als tijdens het fysieke contact. Bij het minder voorkomende gedragssignaal frequenties valt
op dat de hond bij kind 1 vaker zijn kop naar een ander geluid draait dan tijdens de therapie
sessies bij kind 2.
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Staafdiagram 3 Selectie van observaties vanuit beide kinderen voor het aanraakmoment.
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In staafdiagram 3 is een selectie van de frequentie gedragssignalen van kinderen
weergegeven. Het meest voorkomende gedragssignaal van kind 1 is het gaan staan voor het
aanraakmoment. Dit gebeurd bij kind 2 minder. De andere gedragssignalen “bukken, hand
naar hond reiken en zitten” zijn in mindere mate aanwezig bij kind 1. Wel laat kind 1 zien dat
er interesse is voor de hond, dit signaal scoort als tweede meest geziene gedragssignaal.
Ook kind 2 laat interesse zien om vaak naar de hond te kijken. Als tweede vaak
voorkomende gedragssignaal gaat kind 2 vaak al zitten voor het aanraakmoment. Dit komt
bij kind 1 veel minder voor.
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Staafdiagram 4 Selectie van observaties vanuit beide kinderen tijdens contact

In staafdiagram 4 zijn de meest opvallende gedragssignalen van beide kinderen tijdens het
aanraakmoment weergegeven. Hier valt op dat bij kind 1, deze meer interesse heeft in de
hond, de hand van kind 1 gaat vaak naar de hond om te aaien. De staande positie van kind 1
blijft vaak voorkomen, maar het bukken bevestigd dat kind 1 contact wilt zoeken met de
hond. De gedragssignalen van kind 2 laten zien dat er contact wordt gemaakt, maar de
zittende positie voor het aanraakmoment komt even vaak voor.
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3.2 Opeenvolgende patronen van gedragssignalen
In deze paragraaf is aan de hand van sequentie analysis mogelijke patronen van
gedragssignalen beschreven.

Sequentie Analyse 1 gedragssignalen hond gevolgd door gedragssignalen van de kinderen.

Voor aanraakmoment:
In bovenstaande Sequentie analyse “voor het aanraakmoment” valt op dat bij verschillende
signalen van de hond beide kinderen dezelfde signalen laten zien. Deze signalen zijn
aangegeven met een blauwe kleur. De gedragssignalen van de hond, waarbij de kop naar de
therapeut of naar het kind gericht wordt of waarbij de hond verschillende staartsignalen
geeft, worden gevolgd door gedragssignalen uitgevoerd door beide kinderen. Deze
gedragssignalen van beide kinderen zijn “kijken naar de therapeut “of “kijken naar de hond”.
Bij het langzame kwispelen of snel kwispelen van de hond, bukken beide kinderen naar de
hond. Bij het snel kwispelen, staart omhoog en het lopen van de hond naar het kind, steken
beide kinderen een hand uit naar de hond. De overige gedragssignalen van de hond laten
geen signalen zien waarbij beide kinderen dezelfde gedragssignalen laten zien.
Tijdens aanraakmoment
Zeven van de negen gedragssignalen die de hond liet zien tijdens het aanraakmoment werd
door beide kinderen gevolgd door aaien. Het meest voorkomende signaal van de hond
waarbij beide kinderen reageren door te aaien is wanneer de kop van de hond naar het kind
draait.
Het gedragssignaal kop naar therapeut of kop wegdraaien naar ander geluid werd alleen
gevolgd met aaien door kind 1. Verschillende gedragssignalen van de hond wordt door beide
kinderen gevolgd met “kijken naar de hond” en “kijken naar de therapeut”. Het rijken van
hand naar de hond wordt vooral uitgevoerd door kind 1.
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Sequentie Analyse 2 gedragssignalen van de kinderen gevolgd door gedragssignalen van de hond.

Bij vier van de zeven gedragssignalen van kind 2 gaat de staart van de hond omlaag. Als kind
2 zijn hand naar de hond reikt dan laat de hond vooral bij kind 2 verschillende gedragingen
zien. Dit komt ook terug bij de gesloten houding, waarbij de staart van de hond verschillende
gedragssignalen laat zien.
Wanneer de kinderen naar de therapeut kijken worden de meeste signalen waargenomen;
staart horizontaal, staart lager, langzame kwispel en snel kwispelen van de staart. Hierbij
houdt de hond zijn kop richting de therapeut of het kind.
Wanneer de kinderen een bukkende houding aannemen richting de hond, dan brengt de
hond zijn staart omhoog met een snel kwispelende staart. Op het moment dat zowel kind 1
als kind 2 naar de hond kijken draait de kop van de hond naar de kinderen met een snel
kwispelen van de staart. Tijdens het aanraken blijkt dat bij het aaien door beide kinderen de
hond veel verschillende gedragssignalen laat zien.
Tijdens het aanraakoment wanneer de kinderen een bukkende beweging maken naar de
hond is het signaal van de hond iets anders dan voor het aanraakmoment, hier heeft de
hond een langzame kwispel en loopt naar het kind.
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3.3 Gedragssignalen gegroepeerd in gedragingen
Zoals aangegeven bij hoofdstuk methode, is door het beperkt aantal observaties niet
mogelijk om aan de hand van de Chi-kwadraten te analyseren of er patronen aangetoond
kunnen worden. De verzamelde gegevens per gedragsklassen zijn weergegeven in de Bijlage
V. Hieronder zijn de vier te onderzoeken mogelijkheden in 100% genormaliseerde
staafdiagrammen weergegeven. Na het beschrijven van de staafdiagrammen wordt een
Padweg-diagram gebruikt, inclusief de resultaten van de Chi-kwadraten analyse.
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Staafdiagram 5 Gedragingen voor het aanraakmoment die vanuit de hond plaatsvinden.

Het enige gedrag van de kinderen die voorkomt bij alle gedragingen van de hond is het
contact willen maken vlak voor het echte contactmoment. Alleen wanneer de hond zijn
lichaam afdraait, laten de kinderen altijd een gedragsverandering zien, terwijl bij de andere
gedragingen van de hond de kinderen geen gedragsverandering laten zien.
Contact omgeving van de hond komt bij beide kinderen alleen voor wanneer de hond wel
contact heeft met de kinderen, maar niet fysiek met de therapeut. Het zitten of staan van de
kinderen komt alleen voor; wanneer de hond een normale staart houding heeft en wanneer
de hond gaat zitten of liggen. Het grootste percentage waarbij geen gedragsverandering
plaats vindt bij de kinderen, is wanneer de hond gaat liggen of zitten.
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Staafdiagram 6 Gedragingen die tijdens het aanraakmoment vanuit de hond plaatsvinden.

Wat opvalt tussen staafdiagram 5 en staafdiagram 6 is dat bij alle gedragingen van de hond
tijdens het aanraakmoment (staafdiagram 6) het aantal verschillende gedragsveranderingen
van de kinderen groter is dan voor het aanraakmoment. Wanneer de hond gaat zitten of
liggen is er geen fysiek contact meer tussen de kinderen en de hond. Als de hond zijn staart
naar houding alert brengt, vindt er altijd een gedragsverandering bij de kinderen plaats.
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Staafdiagram 7 Gedragingen die voor het aanraakmoment vanuit de kinderen plaatsvinden.

Van de verschillende gedragingen van de hond blijken bij “geen verandering” en “normale
staart houding” in alle gevallen van de vijf gedragingen van de kinderen voor te komen. De
normale staart houding en de alerte staart houding komen niet voor wanneer de kinderen
gaan zitten of staan en wanneer er contact gemaakt wordt met de omgeving. Bij
“zitten/staan” en “contact omgeving” van het kind komen het minst aantal van drie
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verschillende gedragingen van de hond voor. Bij contact met omgeving door de kinderen
laat de hond het grootste deel van alle gedragingen geen gedragsverandering zien. Bij het
gedrag “wel contact maar niet fysiek” komen negen verschillende gedragingen van de hond
voor.
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Staafdiagram 8. Gedragingen die tijdens het aanraakmoment vanuit de kinderen plaatsvinden.

Alleen een normale staarthouding van de hond komt voor bij alle gedragingen van de
kinderen. Bij zitten en staan gedrag van de kinderen laat de hond twee verschillende
gedragingen zien, naast de normale staarthouding en bij wel contact, maar niet fysiek met
therapeut. Tevens valt op dat bij zitten en staan er altijd een gedragsverandering van de
hond aanwezig is. Bij zowel “fysiek contact” als bij “wel contact maar niet fysiek hond” laat
de hond negen verschillende gedragingen zien.

3.4 Gedragspatroon tussen hond en kind
Een Chi-kwadraat toets is uitgevoerd vanuit de verschillende gedragingen van de hond en of
er wel of geen gedragsverandering van de personen heeft plaats gevonden. Alleen de
gedragsveranderingen voor het aanraakmoment zijn getoetst. Eerst wordt gekeken of het
gedrag van de hond leidt tot gedragsverandering van de kinderen. Gevolgd door een analyse
of het gedrag van de kinderen leidt tot verandering in het gedrag van de hond.
Gedrag hond leid tot wel of geen verandering in het gedrag van het kind
In Bijlage VII is het resultaat uit SPSS versie 23 (X2 = 3,485, df = 5; P = 0,626) van de Chikwadraat toets van zes gedragsveranderingen van de hond vergeleken met wel of geen
gedragsverandering van de kinderen weergegeven. In diagram 1 geven de kleine cirkels de
verhoudingen weer in procenten. In De blauwe cirkels zijn de gedragingen weergegeven. De
rode omlijningen geven “geen verandering” aan en de groene omlijningen geven de
verandering aan. Het resultaat van de Chi-kwadraten methode bevestigt de nul hypothese
“Er is geen gedragspatroon aanwezig welke door gedrag van de hond of het kind wordt
gestimuleerd”.
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Diagram 1 Padweg wel of geen gedragsverandering.

Diagram 1 laat een overzicht zien van de verhouding tussen wel of geen gedrag van de
kinderen gestuurd vanuit gedrag van de hond.
Bij vijf van de zes gedragsveranderingen van de hond is de verhouding voor
gedragsverandering bij de kinderen hoger ten opzichte van geen gedragsverandering. Alleen
bij staan of zitten van de hond is er een hogere percentage van 53.8% waarbij geen
gedragsverandering is geobserveerd bij de kinderen.
Gedrag van het kind leidt tot wel of geen verandering in het gedrag van de hond
In Bijlage VII is het resultaat uit SPSS versie 23 (X2 = 6,365, df = 2; P = 0,041) van de Chikwadraat toets van drie gedragsveranderingen van de kinderen vergeleken met wel of geen
gedragsverandering bij de hond weergegeven. Dit resultaat bevestigt de alternatieve
hypothese “Er is een gedragspatroon aanwezig welke door gedrag van de hond of het kind
wordt gestimuleerd”.
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Diagram 2 Padweg wel of geen gedragsverandering.

Diagram 2 laat een overzicht zien van de verhouding tussen wel of geen gedrag van de hond,
gestuurd vanuit gedrag van de kinderen. Het groene kader toont significantie aan bij
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gedragsverandering in houding en wel contact, maar niet fysiek met hond. Door de lage
adjusted residual is het gedrag “wel contact, maar niet fysiek met therapeut” buiten de
significantie gehouden.

3.5 Discussie methoden
Tijdens het verzamelen van de gedragssignalen is gebruik gemaakt van een voor dit
onderzoek opgesteld ethogram. Drie belangrijke leermomenten over de validiteit van de
gebruikte methode worden in deze paragraaf beschreven. Als laatste onderdeel in deze
paragraaf is de betrouwbaarheid van het ethogram getoetst.
Video opnames
Tijdens een bijgewoonde therapiesessie werd duidelijk dat er veel meer gedragssignalen te
zien zijn dan tijdens het observeren van de video-opnamen. Mogelijke oorzaak is het gebruik
van één video in plaats van meerdere of door de camerastand, dus de hoek van waaruit
gefilmd werd. Ook de kleur van de hond (zwart) maakt het moeilijker om vooral de
kopsignalen van de hond (houding v/d kop, de orenstand het gebruik v/d tong) goed waar te
nemen. Mede hierdoor was op sommige momenten zowel de hond als het kind niet goed te
observeren. Uit deze waarneming van de therapiesessie werd duidelijk dat het opgestelde
ethogram op basis van één video niet alle gedragssignalen heeft kunnen vaststellen.
Invullen Ethogram tijdens observaties
Tijdens het observeren van de video’s om de gedragssignalen in het ethogram te verzamelen
werd duidelijk dat niet alle geobserveerde informatie in de gekozen methode kon worden
verzameld. De gemiste informatie die niet in het ethogram kon worden opgenomen zijn:
•

•

De video observaties gaven de indruk van de veelheid van veranderingen tijdens de
sessies bij kind 2. Uit de frequentie gegevens kwam dit effect niet naar voren, omdat
alleen gedragssignaal verandering werd verzameld en niet de passieve houding van
in dit geval het blijven liggen van de hond.
Het ethogram maakt geen onderscheid tussen opgewonden gedrag van de hond of
ontspannen waaktoestand gedrag van de hond (Coren, 2005). Tijdens het
observeren van de video opnames bleek dat voornamelijk sprake was van
opgewonden gedrag van de hond, dit onderscheid kon niet worden opgemaakt uit
het ethogram.

Niet waargenomen gedragssignalen

In het hoofdstuk methode, is aangegeven dat observaties van verschillende gedragssignalen
niet meegenomen konden worden. Hiervan zijn de beweging van de kop van de hond en
met name de ogen van de hond belangrijke gedragssignalen die ontbreken in het ethogram.
Dit geldt ook voor de gezichtsuitdrukkingen van beide kinderen. Met name de ogen van de
hond had belangrijke informatie kunnen opleveren in het onderzoek van gedragspatronen.
Zo heeft onderzoek van (Hasegawa et al., 2013) aangetoond dat honden sterk letten op
onder andere oogbewegingen en mondbewegingen van de mens. Ook heeft dit onderzoek
aangetoond dat naar aanleiding van het contact met mensen de oor bewegingen van de
hond een bepaald gedrag van de hond voorspelt.

Betrouwbaarheid gebruikte methoden

Naast de validatie van de gebruikte ethogram is ook gekeken of verschillende observators
met behulp van dit ethogram in staat zijn om dezelfde observaties te verzamelen. Hieronder
is het resultaat van deze betrouwbaarheidstest weergegeven.
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Staafdiagram 9 Betrouwbaarheidsanalyse tussen twee observatoren. Kappa = 0.762

Bovenstaande staafdiagram laat zien dat bij vier gedragssignalen beide observatoren
hetzelfde aantal observaties hebben gemaakt. Alleen bij kop naar de therapeut
gedragssignaal is er een klein verschil van 1 observatie tussen beide observatoren. Met
behulp van SPSS versie 23 zijn van bovenstaande gegevens een Cohen’s Kappa van 0.762
berekend. Dit resultaat toont aan dat het ethogram en de observaties betrouwbaar zijn om
toe te passen.

23

4. Resultatendiscussie aangevuld met persoonlijke observaties
In dit hoofdstuk worden zes mogelijke patronen nader bediscussieerd. Deze keuze is
gebaseerd op de verkregen resultaten van de gebruikte methoden, aangevuld met
persoonlijke informatie die tijdens de observaties zijn waargenomen, maar niet in de
gebruikte methoden geplaatst konden worden.

1. Verandering naar een open houding van de kinderen:

Tijdens de observaties van de therapie sessies was duidelijk waarneembaar dat kind 1
contact zocht met de hond. Deze waarneming werd ondersteund door de hoge frequenties
van die gedragssignalen die een aanwijzing zijn voor het gedrag om contact te krijgen.
Tijdens het verloop van de therapie sessies was waarneembaar dat het open gedrag van
kind 1 toenam. Deze geobserveerde verandering kwam niet naar voren in het ethogram.
Bij de therapie sessies met kind 2 werd ook een gedragsverandering waargenomen van een
meer gesloten en afwachtende houding naar activiteiten die meer vanuit kind 2 werd
opgepakt. Deze afwachtende houding werd bevestigd door hoge frequenties van
bijbehorende gedragssignalen. In het begin heeft de therapeut kind 2 geholpen om de hond
te aaien om samen met een hand de hond zachtjes te aaien. Hierna heeft kind 2 dit uit zich
zelf gedaan. Wanneer er wat uitgelegd werd keek kind 2 vaak alleen maar naar de hond.

2. Gedragssignalen van vertrouwen

Bij de sequentie analyse en tijdens het fysiek contact met de hond bukken beide kinderen
naar de hond. Het bukken van beide kinderen suggereert toegankelijkheid van het kind naar
de hond. Dit signaal is een teken van vertrouwen van het kind in de hond (Frank & Oomkes,
2015), maar ook het vertrouwen in de therapeut die deze situatie stimuleert.
Tijdens de observaties werd waargenomen dat gedurende het moment van aanraken het
“aaien van de hond” vaak doorging ondanks dat de therapeut iets uitlegt. Tijdens de uitleg
van de therapeut richtte kind 2 het hoofd meestal naar de therapeut, maar kind 1 bleef de
hond aaien. Hieruit bleek dat kind 1 veel vertrouwen had in de hond en mogelijk daardoor
op het gemak tijdens de therapie sessie. Deze gemoedsstoestand kan een positief effect
hebben op de mentale gezondheid, als ook op fysiologische gezondheid van het kind
(Friedmann & Son, 2009). Mogelijk dat dit vertrouwen een ondersteuning is voor het effect
van de therapie.
Tijdens de observatie was te zien dat het hoofd van kind 2 dicht bij de kop van de hond
kwam en maakte kind 2 een indringend oogcontact met de hond. (Hasegawa et al., 2013)
Heeft aangetoond dat geciviliseerde honden sterk letten op oogbewegingen bij mensen. Het
indringend oogcontact tussen de hond en kind 2 was duidelijk een wederzijds vertrouwen.
Ondanks dat kind 2 niet kon inschatten of de hond deze confronterende hoofdbeweging
eerder bedreigend had gevonden bleek tijdens het vervolg van de sessie dat de hond dit niet
als bedreigend heeft ervaren.

3. Vermoeidheid of aanvoelen van hond:

Ondanks dat de hond getraind is om te werken in therapeutische situaties, is het toch
mogelijk dat honden stress ondervinden door de veelheid van veranderingen tijdens
therapie sessies (King et al., 2011). Tijdens de therapie sessies met kind 2 gaf het vaak blijven
liggen van de hond en het niet bewegen van bijvoorbeeld de staart een aanwijzing dat de
hond gestrest was of mogelijk vermoeid was (Fine, 2010). Vermoeidheid of stress signalen
waren niet aanwezig tijdens de therapie sessies met kind 1.
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Uit de geobserveerde gedragssignalen kon geen onderscheid gemaakt worden tussen stress
of vermoeidheid. Persoonlijke inschatting van de situatie wees sterk op
vermoeidheidsgedrag van de hond. In de sequentie analyse van kind 2 werd dit bevestigd
doormiddel van een liggende houding. Wat niet in de sequentie analyse naar voren kwam is
dat de hond op dat moment zijn lichaam afgedraaid heeft van de kinderen. Wat opviel
rondom de aanraakmomenten was de afwezigheid in de houding van de hond. (de hond
toonde geen interesse, dat wil zeggen door zijn lichaamshouding welke neutraal bleef, geen
kwispelen van de staart, kop recht naar voren of afgewend en de oren slap).
Navraag aan het onderzoeksteam leerde dat de therapie sessies van kind 2 altijd na een
andere therapie sessie plaats vond. Dit versterkt het vermoeden dat de hond vermoeid was.
Door het herkennen van deze gedragssignalen kan de handler en de therapeut rekening
houden met het inzetten van de hond tijdens de therapie. Het is belangrijk om ook de
gezondheidstoestand van de hond in de gaten te houden (Carenzi & Verga, 2007).
Een andere mogelijkheid dan vermoeidheid van de hond zou kunnen zijn dat de hond de
afwachtende houding van kind 2 gebruikt heeft om zelf meer rustig over te komen. Het is
bekend dat honden gemoedstoestanden kunnen aanvoelen en met behulp van kalmerend
gedrag de situatie kunnen beïnvloeden (Schmitt, Anjuli, Huber, Schmitt, & Barber, 2015).
Naast dat de hond vaak gaat liggen is ook waargenomen dat de hond vaak zijn lichaam
afkeert van kind 2 tijdens het liggen. Het afkeren van het lichaam van de situatie is bij
honden een kalmeringssignaal (Rugaas, 2013). Duidelijk is te zien dat zodra kind 2 de hond
aanraakt het gesloten afwachtend gedrag veranderd in een open en meer actieve
gemoedstoestand.

4. Opgewonden gedrag van hond

Het snel kwispelen van de staart vooraf of tijdens aanraken veranderd in frequentie niet veel
zoals te zien is in de frequentie tabellen. De sequentie analyse laat zien dat beide kinderen
vergelijkbare gedragssignalen hebben wanneer de staart van de hond sneller kwispelt. Het
sterkst gebeurd het snel kwispelen van de staart tijdens het aaien van beide kinderen. De
beweging van het snel kwispelen van de staart en de staart hoog houden vormen samen
“staart houding opgewonden” gedrag.

5. Interesse van de hond

Zowel in het frequentie tabel als bij de sequentie analyse komt het langzame kwispelen van
de hond veelvuldig voor. De lage staart houding van de hond komt vooral veel voor bij het
tweede kind. Beide staartsignalen vormen samen “staart houding normaal” gedrag (Coren,
2005). De lagere staart houding van de hond kan ook betekenen dat de hond niet zeker
weet wat er van hem gevraagd wordt (Coren, 2005), dit kan aanleiding zijn voor de hond om
zijn eigen gang te gaan.
Deze situatie dat de hond zijn eigen gang gaat is meerdere keren gezien tijdens de
observatie. Vooral wanneer het aanraakmoment lang duurt en zowel de hond als de
kinderen in staande positie bevinden, komt dit gedrag regelmatig voor. Vermoedelijk duurt
het aanraakmoment te lang voor de hond, waardoor de hond zijn interesse verliest. Dit komt
het meest voor na “staart houding normaal” en het langdurig contact. Uit de frequentie
tabellen en sequentie analyse is duidelijk te zien dat de hond iets verwacht door zijn kop
naar de kinderen of naar de therapeut te richten. Tijdens de therapie sessie wordt goed
gedrag beloont door de handler of door de kinderen, wanneer dit uitblijft zal de hond zijn
interesse verliezen.
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6. Gedragsverandering

In de Padweg-diagram 2 is te zien dat wanneer de kinderen twee vormen van
gedragsverandering laat zien “Houding” en “wel contact maar nog niet fysiek” de hond
hierop een gedragsverandering laat zien. Van de type gedragsveranderingen viel vooral op
dat de hond gedrag laat zien van vertrouwen, aandacht, aanvoelen, en opgewondenheid.
Hiermee wordt vooral bevestigd dat de hond goed opgeleid is om in dit soort therapie
sessies de gevraagde opdrachten uit te voeren (Glenk et al., 2014).
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5. Conclusie
Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag “Welke patronen bestaan er tussen
gedragssignalen hond en gedragssignalen kind tijdens het aanraakmoment?” wordt eerst
antwoord gegeven op de volgende sub vragen:
1. Is er een verschil in gedragspatronen zichtbaar tussen de type aanrakingen, zoals
bijvoorbeeld aaien of lichte aanraking?
2. In hoeverre bestaat er een verband van de gedragspatronen tussen kind en hond?
3. Welke gedragssignalen van het kind laten een patroon zien?
4. Welke gedragssignalen van de hond laten een patroon zien?

Beantwoording op de onderzoeksvragen

Of er een verschil in gedragspatronen zichtbaar was tussen de type aanrakingen, zoals
bijvoorbeeld aaien of lichte aanraking kon niet met behulp van het ethogram worden
aangetoond. Het meest voorkomende type aanraking was aaien, en de verwachte
kloppende beweging werd geen enkele keer waargenomen. Twee andere type aanrakingen
die tijdens het observeren werden waargenomen waren stilstaande hand om contact te
houden met de hond en een tikkende vinger beweging naar de kop van de hond bij alleen
het tweede kind. De stilstaande hand volgde meestal wanneer de therapeut aan het praten
was. Het tikken met de vinger op de hond was tussen het moment waarbij het gedrag van
het tweede kind veranderde van een gesloten houding naar een open houding.
In hoeverre bestaat er een verband van de gedragspatronen tussen kind en hond? Uit de
sequentie analyse blijkt dat bij verschillende gedragssignalen van de hond beide kinderen
dezelfde gedragssignalen laten zien. Vooral wanneer de hond de kop veranderd naar de
therapeut of naar het kind wordt bij beide kinderen dezelfde gedragssignalen
waargenomen, zoals “kijken naar de therapeut” of “kijken naar de hond”. Ook de
verschillende staart signalen van de hond worden gevolgd door dezelfde gedragssignalen bij
beide kinderen, zoals bukken naar de hond, uitsteken hand naar hond.
Om dit verband met behulp van Chi-kwadraten methode te bevestigen is door de beperkte
aantal waarnemingen van de gedragssignalen, deze waargenomen gedragssignalen in
gedragsklassen onderverdeeld. Alleen tijdens de gedragsveranderingen “houding” en “
contact maar niet fysiek” van de kinderen blijkt uit de Chi-kwadraten methode een
aanwijzing dat gedragsverandering van de kinderen leidt tot een gedragsverandering bij de
hond, waarmee de alternatieve hypothese “Er is een gedragspatroon aanwezig bij de hond,
welke door gedrag van de kinderen wordt gestimuleerd” bevestigd.
Welke gedragssignalen van het kind laten een patroon zien?
1. Vooral bij het tweede kind lieten gedragssignalen een patroon zien van verandering
van een gesloten houding naar een open houding.
2. Beide kinderen lieten gedragssignalen zien waaruit een toenemend vertrouwen in
de hond bleek te groeien.
Welke gedragssignalen van de hond laten een patroon zien?
1. Gedragssignalen van vertrouwen van de hond tijdens de therapie sessie.
2. Opgewonden gedrag is te zien aan het snel kwispelen van de staart en het hoog
houden van de staart. Dit gebeurd vooral tijdens het aaien van de hond.
3. Gedragssignalen van de hond bij kind 2 kunnen twee mogelijke gedragingen
betekenen. De eerste is de vermoeidheid van de hond, maar tijdens de observatie
bleek ook dat de hond gedragssignalen af gaf die meer te maken hebben met het
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aanvoelen van de hond, waardoor gedragssignalen van kalmering werden
uitgevoerd.
Bovenstaande beantwoording van de sub-vragen beschrijft verschillende patronen van
gedragssignalen die mogelijk aanwezig kunnen zijn. Het antwoord op de centrale vraag
“welke patronen bestaan er tussen gedragssignalen hond en gedragssignalen kind tijdens
het aanraakmoment?” is niet bevestigd door middel van Chi-kwadraten methoden. Het
aantal geobserveerde gedragssignalen vlak voor het aanraakmoment en tijdens het
aanraken zelf bleken onvoldoende te zijn om patronen van gedragssignalen aan te tonen.

Samenvattende conclusie
De gebruikte methode en het aantal observaties bleek onvoldoende om een antwoord te
geven op de onderzoeksvraag. Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat niet alle
geobserveerde informatie over gedragssignalen konden worden meegenomen in het
ethogram. Uit de verkregen resultaten van de gedragssignalen en gedragingen konden
verschillende aandachtspunten worden gehaald die gebruikt kunnen worden als
aandachtspunt voor vervolg onderzoek met de vraag of deze mogelijke patronen van
gedragsverandering het effect van therapie sessies met honden ondersteunt.
•

Open houding
Wat uit het ethogram naar voren kwam is dat alle verschillende gedragssignalen van
de hond vlak voor het aanraakmoment uiteindelijk leidt in fysiek contact tussen de
hond en de kinderen. Vlak voor het contactmoment blijkt duidelijk de sterke drang
om de hond aan te raken. Vooral tijdens het aanraakmoment is er verandering in de
gedragingen van de kinderen waargenomen. Mogelijk dat juist deze contact fase van
de therapie sessie een belangrijke bijdrage levert in de effectiviteit van therapie met
honden.

•

Vertrouwen
Uit de observaties bleek dat wanneer de hond kalmerend gedrag liet zien, dit een
effect had op het verkrijgen van een open houding van het kind. Uit onderzoek is
aangetoond dat het gebruik van honden een positief effect heeft op het kalmeren
van mensen (Lass-Hennemann et al., 2014). Dit kalmerend effect helpt om een open
houding te verkrijgen.

•

Vermoeidheid hond
De gedragssignalen van de hond die een aanwijzing kunnen zijn van vermoeidheid
werd bij navraag aan het onderzoeksteam ondersteund. De therapie sessies van kind
2 vond altijd plaats na een andere therapie. Dit versterkt het vermoeden dat de
hond vermoeid was. Door het herkennen van deze gedragssignalen kan de handler
en de therapeut rekening houden met het inzetten van de hond tijdens de therapie.
Het is belangrijk om ook de gezondheidstoestand van de hond in de gaten te houden
(Carenzi & Verga, 2007). Of deze situatie een effect heeft op de therapie resultaten
kon niet uit dit onderzoek worden afgeleid. Mogelijk is de veelheid van sessies
achter elkaar niet bevorderlijk voor de hond.
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6. Aanbevelingen
Handler en Therapeut: open houding creëren door vertrouwen

Uit de observaties bleek dat wanneer de hond kalmerend gedrag liet zien, dit een effect had
op het verkrijgen van een open houding van het kind. Uit onderzoek is aangetoond dat het
gebruik van honden een positief effect heeft op het kalmeren van mensen (Lass-Hennemann
et al., 2014). Dit kalmerend effect helpt om een open houding te verkrijgen.
Deze houding/gedrag van de hond is met name aan het begin van een therapiesessie
relevant om de gesloten houding snel om te buigen in een open houding van het kind.
Voorstel is om de hond sneller en vaker in te zetten in het begin van de therapie sessie en
het kalmerend gedrag van de hond te trainen voor deze begin situatie.

Handler: Vermoeidheid Hond

Opstellen van een protocol om te bepalen of de hond vermoeidheid laat zien aan de hand
van herkenbare gedragssignalen en het op tijd inlassen van pauzes om zo de kwaliteit van de
therapie sessie hoog te houden of zelfs te verbeteren.

Vervolg onderzoek: meer verschillende gedragssignalen kunnen observeren

Zoals beschreven in de aangepakte methode, kan door het gebruik van maar 1 video camera
het aantal gemiste gedragssignalen invloed hebben op de verkregen resultaten.
Bij vervolgonderzoek in relatie met gedragingen is het aan te bevelen om de therapiesessies
vanuit verschillende camera opstellingen op te nemen. Vooral belangrijk is het om in staat te
zijn om gedragssignalen van de kop, ogen en oren en staart van de hond en de
gezichtsuitdrukkingen van de kinderen te kunnen observeren/waarnemen.
Zie onderstaande figuur 1 als voorbeeld van een observatie met twee video camera’s. Met
deze opstelling heeft (Glenk et al., 2014) voldoende resultaten kunnen verkrijgen uit de
opgenomen observaties.

Figuur 1 Camera opstelling (Glenk et al., 2014)

Vervolg onderzoek: meer gedragssignaal gegevens nodig

De opzet van dit explorerend en non-experimenteel onderzoek bleek te beperkt om
voldoende gedragssignaal gegevens te verzamelen om met behulp van de Chi-kwadraten
methode te bepalen of er patronen aangetoond kunnen worden op gedragssignaal niveau.
Wel kon uit de gedragssignaal gegevens verschillende situaties worden herkend die een
mogelijke aanwijzing kunnen zijn voor bruikbare patronen. Hierdoor is het nodig om naast
het verbeteren van de observatie methode een groter experiment op te zetten om deze
vermoedens te bevestigen.
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Vervolg onderzoek: langer contactmoment stimuleren

Over het algemeen is de duur van het contactmoment kort te noemen. Uit de observaties
bleek dat vooral tijdens het contactmoment positieve gedragsveranderingen bij beide
kinderen plaats vond. Een nieuwe onderzoeksvraag is of de duur van het contactmoment
tussen hond en kind een belangrijke bijdrage heeft op het effect van de therapie. Als
experiment zou een therapie sessie waarbij de duur van het contactmoment verlengd
wordt, gestimuleerd moeten worden en dat dan te vergelijken met therapie sessies waarbij
minder contactmomenten plaats vinden.
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Bijlagen
Bijlagen I Ethogram
Dit ethogram is onderverdeeld in verschillende categorieën van gedragssignalen. Tijdens het
analyseren van de video’s worden alle verschillende signalen genoteerd die zich voordoen.

Categorie
Staart positie

Staart beweging

Naam
Staart horizontaal
Staart omhoog

- Staart wordt horizontaal gedragen
- Staart wordt tussen horizontaal en verticaal
gedragen

Staart laag
Langzame kwispel

- Staart wordt lager dan horizontaal gedragen
- De kwispel is langzaam van links naar rechts.
Gecontroleerd en beweging
- De staart wordt snel heen en weer gezwaaid van
links naar rechts of visa versa
- De staart wordt van links naar rechts gezwaaid en
visa versa, duurt langer dan de snelle kwispel tot
de staart van links naar rechts gaat.
- De hond draait lichaam af van kind

Snel kwispelen van
de staart
Brede staart
beweging
Lichaam afdraaien

Acties

Hond
Beschrijving

Hond loopt naar
kind
Hond loopt naar
therapeut
Hond gaat zitten
Hond gaat liggen

Snuffelen voeten

Snuffelen torso
Kop / kijkrichting
Snuffelen gezicht

Kop naar therapeut
Kop naar kind
Kop naar ander
geluid

- Lichaam van de hond is naar kind gericht en loopt
de richting op van het kind
- Lichaam van de hond is naar therapeut gericht en
loopt de richting op van het therapeut
- Hond gaat zitten, hierbij raakt de hond met zijn
achterpoten en achterkant de grond
- Hond gaat liggen, raakt hierbij met zijn
onderlichaam de grond
- De hond gaat met de kop richting de voeten en
snuffelt.
- De hoogte vanaf de grond en onder de knieën van
het kind
- De hond gaat met de kop richting de torso
snuffelen.
- De hoogte vanaf de heupen tot en met de
schouders van het kind.
- De hond gaat met de kop richting het gezicht
- De hoogte vanaf de nek tot en met de kruin van
het kind
- De hond draait de kop richting de therapeut
- De hond draait zijn kop richting het kind
- De hond draait met zijn kop waar het geluid
vandaan komt (niet naar kind en therapeut)

I

Categorie
Acties

Torso

Naam
Zitten
Staan
Lichaam toekeren
Lichaam afkeren
Bukken
Open

Houding

Kijken

Arm/handen

Lichaamscontact

Gesloten

Kijkt naar de hond
Kijkt naar de
therapeut
Kijkt naar de
omgeving
Met een hand naar
hond reiken
Met twee handen
naar hond reiken
Weg trekken van
hand
Aaien
Kloppen

Kind
Beschrijving
- Kind gaat op de grond zitten
- Kind staat met beide benen op de grond
- Voorkant voeten zijn gericht naar de hond
- Lichaam is naar de hond gericht
- Een of beiden voeten afgericht van de hond
- Lichaam is niet naar de hond gericht
- Kind maakt een beweging naar voren richting de
hond
- Ontspannen positie van de armen langs het
lichaam
- De arm of hand wordt vastgehouden door de
andere hand.
- Opgetrokken en/of naar voren gedraaide
schouders
- Voor of achter de rug worden de armen
gehouden
- Kind kijkt naar de hond
- Kind kijkt naar de therapeut
- Kind kijkt naar de omgeving
- Met een hand naar de hond reiken (hier volgt een
aanraking)
- Met beide handen naar de hond reiken (hier volgt
een aanraking)
- De hand wordt snel ingetrokken richting de brost.
- Kind aait met de hand de hond
- Kind geeft met een volle hand een klopje aan de
hond

II

