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Knuffelhormoon giert door ons
lijf als hond ons lang aankijkt
Domesticatie De band tussen hond en baas wordt sterker als ze elkaar langdurig aankijken.

Door onze redacteur
Lucas Brouwers

AMSTERDAM. De warme band tussen
mens en hond ontstaat als de twee el-
kaar in de ogen kijken. Dat idee lance-
ren Japanse onderzoekers van de
Azabu University vandaag in het we-
tenschappelijke tijdschrift S c i e n ce . Ze
ontdekten dat door meer oogcontact
tussen hond en baasje de concentratie
van het vertrouwenshormoon oxyto-
cine bij beide toeneemt.

Bij mensen vliegt de oxytocinespie-
gel omhoog bij prettig sociaal contact,
zoals knuffelen of seks. Ook tussen
moeder en kind is contact oxytocine-
verhogend. De hypothalamus geeft
dan meer oxytocine af aan het bloed.
Oxytocine kreeg de reputatie van
‘k nu f fe l h o r m o o n’, maar het hormoon
maakt mensen ook wantrouwiger
naar personen buiten de eigen groep.

Oxytocine is in veel verschillende si-
tuaties onderzocht, ook al bij aankij-
ken. Het komt bijvoorbeeld vrij als
baby en moeder of vader elkaar aan-
kijken, bij ouder én kind.

De Japanners hebben nu voor het
eerst onderzocht welke rol oxytocine
speelt bij de interactie tussen mens en
dier. De onderzoekers lieten baasjes
en honden met zijn tweeën in een ka-
mertje op de universiteit. Als een
hond zijn baasje lang aankeek, maten
ze daarna meer oxytocine in de urine
van de baasjes en honden. De onder-
zoekers voerden het experiment ook

uit met tamme wolven en hun eigena-
ren, maar maten daar geen verschil.

In een tweede experiment kregen
honden oxytocine toegediend.
Daarna kwamen ze in een kamer waar
de baas en twee vreemdelingen zaten.
De mensen praatten niet met elkaar
en mochten de hond niet aanhalen.
De teefjes in dit experiment gingen na
een snuf oxytocine vaker naar hun
baas zitten kijken – de reutjes niet.

Bekend is dat honden erg gevoelig
zijn voor de blik van mensen. Honden
kunnen bijvoorbeeld de ogen van hun
baasje volgen om een verstopte snack
te vinden. Wolven doen dat niet.

Nu niet meteen een hond kopen

In een begeleidend commentaar,
schrijven de biologen Brian Hare en
Evan MacLean van Duke University
enthousiast dat deze resultaten ‘het
sterkste bewijs tot nu toe’ zijn dat
mensen en honden zich hechten mid-
dels oogcontact en oxytocine.

„Een erg leuk onderzoek”, vindt
Carsten de Dreu, hoogleraar psycho-
logie aan de Universiteit van Amster-
dam. Toch houdt hij nog een slag om
de arm. De Dreu merkt op dat de on-
derzochte groep klein is. In het eerste
experiment zijn bijvoorbeeld maar 21
bazen en honden onderzocht. Die zijn
later ook eens opgedeeld in twee groe-
pen: een groep honden die weinig en
een groep die veel oogcontact maak-
ten. Alleen bij die laatste groep von-
den de onderzoekers dat er meer oxy-
tocine werd aangemaakt. „Dit is een
inspirerende aanwijzing, maar ik zou
niet meteen een hond kopen om mijn
oxytocineniveau op peil te krijgen.”

Hare en MacLean schrijven in hun
commentaar dat tijdens de domestica-
tie van de hond, mens en hond hun
hechtingssystemen op elkaar hebben
afgestemd. De eerste honden profi-
teerden waarschijnlijk van ouderlijke
instincten van mensen. Door mensen
aan te kijken, maakten ze zorgzame
gevoelens los. We zijn van honden
gaan houden op de manier waarop we
van onze kinderen houden: via oxyto-
cine. Hoe het van de kant van de hond
is gegaan weten we niet. Wolven on-
derhouden onderling contact met be-
hulp van oxytocine, maar mensen kij-
ken ze niet aan.

Meten Health-apps maken
je niet gezond, wel onzeker
Door onze redactie wetenschap

AMSTERDAM. Er zijn inmiddels
duizenden apps die bloeddruk,
stemming, gewicht, allergie, slaap-
kwaliteit, pijn, gesporte uren,
voetstappen en calorie-inname
meten. De grote technologiebe-
drijven verspreiden ze om hun
nieuwe horloges aan te kunnen
prijzen. Maar zijn ze goed voor de
gezonde mens?

Het medisch-wetenschappelijke
tijdschrift The BMJ zocht een voor-
en een tegenstander. Er is nooit be-
wezen dat iemand er gezonder van
wordt. Daarover zijn huisarts Des
Spence en Iltifat Husain, arts
spoedeisende hulp en editor van
iMedicalApps.com het eens.

„In werkelijkheid zijn deze apps

onwetenschappelijk en niet getest.
Ze zetten de deur naar onzeker-
heid wagenwijd open”, schrijft
Spence. Hij heeft ook een principi-
eel bezwaar: voor het eerst in de
geschiedenis registreren „j o n ge ,
niet-zieke, middenklasse-neuroti-
c i” dag en nacht hun lichaamsge-
gevens. Maar niemand weet wat
bij hen normaal is, want langduri-
ge metingen zijn tot nu toe gedaan
bij oude, zieke mensen. Hoe vaak
is je bloeddruk hoog? Hoe gewoon
zijn hartritme-afwijkingen in de
gewone bevolking? En wat bete-
kent dat? Onbekend.

Iltifat Husain zet daar een on-
derzoekje tegenover waarbij dikke
mensen met app-hulp beter ge-
wicht verloren. En zegt: er is geen
bewijs dat die apps schadelijk zijn.

O P VO E D I N G

Slechtslapende peuter
is vaak lastige 5-jarige
AMSTERDAM. Peuters van 1,5 die
slecht slapen hebben op hun vijfde
een grotere kans op gedragspro-
blemen. Waarschijnlijk zijn die te
verminderen als de slaapproble-
men op tijd worden aangepakt,
schrijven Noorse onderzoekers in
een maandag gepubliceerd artikel
in JAMA Pediatrics. Dat hebben ze
niet onderzocht, maar eerder is
wel aangetoond dat slaapproble-
men behandelbaar zijn. En dat de
peuters dan overdag meteen al be-
ter functioneren. Ze gebruikten ge-
gevens van bijna 33.000 kinderen
die tussen 1999 en 2008 geboren
zijn en waarvan de ontwikkeling
jarenlang is gevolgd. Het ging om
kinderen die regelmatig korter dan
10 uur sliepen, of vaker dan twee-
maal per nacht wakker werden.
(NRC )

SEKSUEEL MISBRUIK

Les over misbruik leidt
tot melding door kind
AMSTERDAM. Als op scholen aan-
dacht is voor de preventie van sek-
sueel kindermisbruik, vertellen de
kinderen eerder dat er iets is ge-
beurd. Dat is de conclusie van een
gisteren gepubliceerd C o ch ra n e
Re vie w. In zo’n review worden op
strikte wijze bestaande onderzoe-
ken (het waren er 24) samenge-
veegd om een sterke conclusie te
trekken. Het is onbekend of les er-
over daadwerkelijk het misbruik
vermindert. De lessen varieerden,
maar het gaat er om te leren wat
veilig is, wat normale aanraking is,
van wie je lichaam is en welke ge-
heimen je geheim houdt. (NRC)

BIJ MUIZEN

Onweerstaanbare piep

Over de moleculaire werking
van het ‘sociale hormoon’ox y t o -
cine is nog maar weinig bekend.
Gisteren lieten Amerikaanse on-
derzoekers in N a t u re zien dat oxy-
tocine de zenuwcellen in de ge-
hoorschors van muizen gevoeliger
maakt voor de ultrasone roep van
een jonkie. Na een shot oxytocine
in dit hersengebied, reageren zelfs
muizen die nooit gebaard hebben
als een moedermuis. Ze pakken
het jong bij de nek en dragen het
naar het nest.

A d ve r t e n t i e
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Te c ke l genereert oxytocine door indringende blik
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Door onze redacteur
Lucas Brouwers

APELDOORN. „Hoe is het gegaan?”, wil
psycholoog Mariska Kret weten. „Het was
toch vooral weer veel seks. De vrouwtjes
zijn in volle zwelling”, zegt onderzoeksas-
sistent Linda Jaasma. „Ja, het wordt weer
l e n te ”, zegt ze tegen mij.

Bij het bonobo-eiland in Apenheul
wordt duidelijk wat Jaasma bedoelt. De ge-
zwollen schaamlippen van de vrouwtjes
zijn goed zichtbaar. Maar op dit moment
gebeurt er niet veel. De bonobo’s luieren
in het gras. Alleen hun jonkies stoeien met
elkaar en zwieren in touwen.

In het binnenverblijf van de bonobo’s in
Apenheul wordt intussen hard gewerkt.
Bonobo Kumbuka, een kleintje op haar
arm, tikt op zwarte stippen die op een
tou c h screen verschijnen. Als Kumbuka de
zwarte stip aanraakt, geeft Jaasma haar
een stukje appel of een rozijn als beloning.

Het experiment met het touchscreen is
opgezet door Mariska Kret. Kret onder-
zoekt de evolutionaire oorsprong van
emoties aan de Universiteit van Amster-
dam. Ze heeft eerder aangetoond dat men-
sen de grootte van hun pupillen op elkaar
afstemmen als ze elkaar aankijken. En
chimpansees blijken het ook te doen. Met
dit nieuwe experiment wil Kret de aan-
dacht van bonobo’s voor verschillende
emoties meten.

Nadat de bonobo voor de eerste keer op
de stip drukt, verschijnt er daarom kort
een foto in beeld. De foto is maar een paar
honderd milliseconden zichtbaar, bijna te
kort om het beeld bewust waar te nemen.
Fo to’s van emotionele scènes, zoals twee
b o n o b o’s die met elkaar vechten of elkaar
vlooien, worden afgewisseld met neutrale
fo to’s, van schapen en katten. Daarna ver-
schijnt een tweede stip waarop de bonobo
moet drukken.

Wat verwacht je met dit experiment te
v i n de n?
Kret: „Mensen en chimpansees drukken
sneller op de stip als ze net een negatieve
emotie hebben gezien. Vanuit evolutionair
perspectief is het handig dat je snel rea-
geert op dreigende situaties.”

Wat voegt onderzoek aan de bonobo dan
t o e?
„B onobo’s en chimpansee staan allebei
even ver af van de mens, maar er bestaan
grote onderlinge verschillen. Bij chimps
zijn mannetjes de baas, conflicten worden
uitgevochten. Bij bonobo’s staan
vrouwtjes aan de top van de hiërarchie. Ze
lossen conflicten vaak op met seks. Als er
gevochten wordt, is dat minder heftig. Als
je iets over de evolutie van emoties bij de
mens wil zeggen, kan dat alleen als je bei-
de soorten bestudeert.”

Yahimba, de dochter van Kumbuka, is
inmiddels achter het scherm gekropen.
Jaasma beloont Yahimba met appelstuk-
jes, een dierenverzorger leidt de andere
b o n o b o’s in het binnenverblijf af.

Plots barst de groep uit in schel gekrijs.
Misschien zijn de apen onrustig door de
onbekende journalist, misschien was ie-
mand jaloers op Yahimba. Kumbuka, Ya-
himba en mannetjesaap Zamba hebben
even seks. De rust in de groep keert terug.

Het wufte groepsleven van de bonobo is
door onderzoekers breed uitgemeten,
maar over de psychologie en intelligentie
van de bonobo is nog weinig bekend. In

het lab wordt de bonobo nauwelijks on-
derzocht. Er zijn er ook niet veel. In Euro-
pese dierentuinen leven minder dan hon-
derd bonobo’s, Apenheul heeft er elf.

Kret is de eerste onderzoeker in Neder-
land die experimenteel psychologisch on-
derzoek doet aan bonobo’s. Ze is met een
simpele taak begonnen. „Toch had ik drie
maanden geleden niet gedacht dat het nog
zou lukken”, vertelt Kret. „De bonobo’s
hadden de eerste paar weken geen idee
wat ze met het scherm aanmoesten. Ze
drukten lukraak op het touchscreen of joe-
gen elkaar voor het scherm weg.”

Vier van de elf bonobo’s in Apenheul
snapten uiteindelijk hoe het experiment
werkt en doorliepen het hele trainingspro-
g ra m m a .

Jaasma heeft vanochtend de laatste ex-
perimenten uitgevoerd. Nu de lente is aan-
gebroken, gaan de bonobo’s weer naar
buiten. Kret en Jaasma gaan aan de slag
met de resultaten. In de winter, als het
park voor bezoekers gesloten is, komt Kret
weer terug voor nieuwe experimenten.

Je meet de reactietijd op een foto. Maak
je emoties zo niet heel erg klein?
„In werkelijkheid zijn emoties natuurlijk
groot. Bij stressvolle situaties is de hele
groep in rep en roer. Biologen doen obser-
vatiestudies om te onderzoeken wat er
dan gebeurt. Maar ik ben ervan overtuigd
dat onze labstudies daaraan bij kunnen
dragen. Juist omdat mensen en mensapen
geen controle hebben over deze basale,
emotionele processen kunnen we laten
zien hoe diepgeworteld onze emoties
zijn.”

Het was lang taboe om over emoties bij
dieren te spreken.
„Klopt. Mensen zijn daar huiverig voor en
dat snap ik wel. Hoe weet je dat een la-
chende chimp echt blij is? Aan een mens
kun je dat vragen. Maar ook dan maak je
twee aannames: dat die persoon de waar-
heid zegt én dat mensen een goed inzicht
hebben in hun eigen emoties, wat meestal
niet het geval is.”

„Emoties zijn heel complex. Tegelijker-
tijd lijken de emoties van mensen en
mensapen oppervlakkig op elkaar. We ui-
ten boosheid op dezelfde manier. We ma-
ken ons groot, drukken onze lippen stijf
op elkaar en slaan er op los. Als je dan het
lab in gaat, datzelfde proces in diepte be-
studeert, metingen doet en als alles dan
nog steeds overeenkomt… Waarom zou je
het dan anders noemen?”

Je hebt onderzoek gedaan bij chimpan-
sees in Japan. Hoe verschilt primatenon-
derzoek in Japan met dat in Nederland?
„De Japanners zijn extreem goed georgani-
seerd. Het lab waar ik heb gewerkt bouwt
nu een chimpanseeflat, met cubicles wa a r -
in de chimpansees taken kunnen uitvoe-
ren voor een beloning. Dat doen ze volle-
dig vrijwillig. De chimpansees klikken zelf
op Start – My Programs en dan op de taak
die ze willen doen.

„De appelblokjes moesten in Japan pre-
cies drie bij drie millimeter zijn. Daar had-
den ze een machine voor, maar die was
niet nauwkeurig genoeg. Als een sushichef
moest ik daarom zelf de perfecte appel-
blokjes snijden.”

Emoties van de aardige mensaap
Inter view
Mariska Kret

Psycholoo g

Kret onderzoekt de evolutie van
emoties. Eerst bij chimps: zij delen
emoties met de mens. Nu kijkt ze
naar de zachtaardigere bonobo.

Mariska Kret in Apenheul in Apeldoorn, met achter haar dieren uit de bonobogroep die ze ond e r zo e kt .
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JAPANSE CHIMPS

Emoties en lichaamstaal

Mariska Kret (32) studeerde psycholo-
gie in Leiden en promoveerde in 2011 in
Tilburg op emoties en lichaamstaal. Op
een congres ontmoette ze de Japanse
primatoloog Tetsuro Matsuzawa. Ze be-
sloten onderzoek te doen naar emoties
bij chimpansees. Een dag nadat ze haar
proefschrift had ingeleverd, vloog ze
naar Kyoto. Nu is Kret onderzoeker aan
de Universiteit van Amsterdam.


