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Puppytest  Fokdagtest Retrievertest

Hoe komen we aan al die testen? 

Waarvoor worden ze nu gebruikt?

Welk gedrag wordt getest? Wat niet?

Wat voor inzichten hebben de testen 

opgeleverd?

Hoe betrouwbaar is de informatie?

Waarvoor kunnen ze gebruikt worden?



Hoe komen we aan al die testen?



Een beetje geschiedenis….



Puppytest

Al meer dan 40 jaar

Doel: matching



Fokdagtest

Begonnen in 2003 (initiatief Elly van Gent)

Doel: vergelijken met puppytest

In 2006 operationeel in huidige vorm.



Retrievertest

 Begonnen in 2003: alternatief voor MAGtest en 

voor C diploma dat niet meer als verplichting in 

fokreglement mocht van de RVB

 2006-2007 testfase met negatief fokadvies

 Negatief fokadvies werkte niet goed: 

men ging toch fokken (met melding)

wantrouwen tegen test



Retrievertest

 2007: advies van ondergetekende was

RT verplicht voor alle fokdieren incl importen

Openbaarmaking van rapport en video

Minimaal 2 jaar geen negatief fokadvies 

maar eerst onderzoek nakomelingen.

 2007 Besluit Fokkerijvergadering/ALV

Retrievertest niet verplicht voor alle 

fokdieren.

Rapport en video niet openbaar

Definitief geen negatief fokadvies



Databank aanleggen voor monitoren  (vergelijken PT 

FT RT)

Onderzoeken betrouwbaarheid

Intern gebruik BC

Gedeeltelijk digitaal beschikbaar

Waarvoor worden de testen nu gebruikt?



Wat voor informatie hebben we 

verzameld?

 Stamboomgegevens PT FT  RT

 Leefomgeving PT  RT

 Socialisatie en habituatie PT RT

 Training en scholing FT RT

 Beschrijving gedrag formulier PT FT RT

 Beoordeling gedrag keurmeester PT RT

 Beoordeling gedrag door eigenaar RT

 Typering door keurmeester PT RT

Gegevens per hond: 150 55 300

Alleen eindscore 30 20 45



Puppytest  Fokdagtest Retrievertest

Testen zijn op elkaar afgestemd:

Nodig i.v.m. betrouwbaarheid (test-retest reliability) 

 Vreemde omgeving Uniek! Noodzakelijk ivm dual purpose

 Tester is vreemde

 Bevatten (grotendeels) zelfde testonderdelen

 Hebben zelfde opbouw

Gestandaardiseerd score formulier.

 Beoordeling aan hand van Gouden Standaard.



Welk gedrag wordt getest?



Welk gedrag wordt getest?

Uitgangspunt ‘Ideale Retriever’

??? Wat zijn de ideale karaktereigenschappen??? 

(voor jacht- én huishond) 

Gouden standaard 



Gouden Flatcoat Standaard’

Iedere eigenschap is gedefinieerd

4. Initiatief. Het uit eigen beweging ondernemen van actie.

Duidelijk aanwezig.

Neemt structureel bij nieuwe situaties het voortouw (actie, nadering, onderzoek, voorop lopen) 
zonder steun of aanmoediging of navolgen van mens in neutrale tot hoge houding met kwispel

Aanwezig:

Neemt bij meerdere nieuwe situaties, maar niet alle het voortouw (actie, nadering, onderzoek, 

voorop lopen) zonder steun of aanmoediging of navolgen van mens in neutrale tot hoge houding 

met kwispel

Enigszins aanwezig

Neemt bij een nieuwe situatie een enkele maal het voortouw  zonder steun of aanmoediging of 
navolgen van mens in neutrale tot hoge houding met kwispel

Niet aanwezig:

Onderneemt (actie, nadering, onderzoek, voorop lopen) alleen iets op commando of  met 
hulp/steun.



Welk gedrag wordt getest?

 Apporteren (motivatie tot najagen en terugbrengen)

 Neusgebruik

 Exploratie (zoekgedrag)

 Sociaal gedrag naar mensen en honden

 Zekerheid en mentale stabiliteit

Geluidsgevoeligheid en schotvastheid

 Herstelvermogen na schrikgedrag

 Stressgevoeligheid (angst en agressie)



Afgelopen 15 jaar

Veel nieuwe inzichten over gedrag door:

DNA onderzoek

Hersenonderzoek



Gedrag wordt gemotiveerd door emotionele systemen.



Emotionele regulatie van gedrag



Emotionele hersensystemen

Panksepp, J. & Biven, L. (2012). The Archaeology of Mind. Neuroevolutionary Origins of Human 

Emotions. New York-London.

HERSENSYSTEEM EMOTIE NEUROTRANSMITTERS HERSENGEBIEDEN

SEEKING enthousiasme, dopamine nucleus accumbens, VTA

verwachtingvolle anticipatie glutamaat laterale hypthalamus PAG

div. neuropeptides mesolimbische en mesocorticale outputs

FEAR angst, ongerustheid glutamaat, DBI, CRF Centrale + laterale amygdala

med. hypothalamus, dors. PAG

RAGE boosheid, irritatie, frustratie substance P, acetylcholine mediale amygdala, PAG

glutamaat perifornacale hypothalamus

CARE tederheid, liefde oxytocine, vasopressine, anterior cingulate, BNST VTA PAG

opioiden (+-), dopamine

GRIEF verdriet, paniek, rouw opioiden (-) oxytocine (-), anterior cingulate, BNST PAG

 prolactine (-), CRF glutamaat Dorsomediale thalamus

PLAY plezier opioiden(+-) glutamate Ach Dorso-mediale diencephalon, PAG

LUST seksueel verlangen Vasopressine, oxytocine Cortico-mediale amygdala, BNST

div neuropeptides VTA PAG



Emotionele hersensystemen

HERSENSYSTEEM EMOTIE GEVOEL HERKENBAAR AAN

SEEKING enthousiasme, positief naderen, verkennen, onderzoeken

verwachtingvolle anticipatie solitair spel

FEAR angst, ongerustheid negatief wijken, vermijden, bevriezen

vluchten

RAGE boosheid, irritatie, frustratie negatief agitatie, kapot maken

agressie, bijten

CARE tederheid, liefde positief teder likken, verzorgen, hulp geven

reageren op distress calls

GRIEF verdriet, paniek, rouw negatief distress calls, steunzoeken

PLAY plezier positief Sociaal gelijkwaardig spel

LUST seksueel verlangen positief seksuele opwinding, seksueel spel



Emotionele hersensystemen:

SEEKING FEAR RAGE CARE PLAY GRIEF LUST

 Niet statisch: zeer snelle afwisseling verschillende 
systemen

 SEEKING systeem actief bij alle andere emotionele 
systemen

 Negatieve systemen FEAR en GRIEF kunnen andere 
overschaduwen en afremmen (afname activiteit)

 Systemen kunnen ontregeld worden door ziekte, stress 
en pijn.

Tijdelijk of permanent !



Wat voor inzichten hebben de testen 

opgeleverd?



SEEKING SYSTEEM: Motivatie voor apport (1).

 RT: zonder extra motivatie: overgrote deel pakt een 

konijnenvel en pluche speeltje spontaan op

 Voorkeur voor konijnenvel

 Bij pakken van vel én speeltje 2 gedragspatronen:

Vol vastpakken en vasthouden

Niet kunnen kiezen (overstimulatie, minder selectieve 

aandacht)

 Bij extra motivatie (gooien)(RT, FT, PT): overgrote deel 

pakt op.

Motivatie bepaalt snelheid van werken



SEEKING SYSTEEM: Motivatie voor apport (2).

 Bij extra motivatie (gooien)(RT, FT, PT): overgrote deel 

pakt op.

Oorzaken niet oppakken:

Onbekendheid (FEAR systeem)

Milde distress, zich niet veilig voelen (GRIEF systeem)

Overstimulatie SEEKING systeem: afgeleid

Snelheid van werken is hieraan gerelateerd.



SEEKING SYSTEEM: neusgebruik(1)

Grootste deel gaat bij eendensleep zijn neus achterna, 

óók bij onbekendheid met eend.

Oorzaken niet achterna gaan:

 Distress (GRIEF systeem)

 Overstimulatie SEEKING systeem: afgeleid



SEEKING SYSTEEM: Neusgebruik (2)

…. MAAR …. pakt eend NIET op. (± 95% niet)

 Eend wordt alleen opgepakt als:

Hond kort daarvoor met wild heeft gewerkt 

Als eend niet fris meer is

Conclusie:

Koudwild is geen natuurlijk prooi- of spel object (vaak 

eng)

Apporteren koudwild is positief gestimuleerd, 

aangeleerd (spel)gedrag 



SEEKING SYSTEEM: Exploratie

Attent zijn op omgeving,

Exploratiedrang

 Initiatief

Dit zijn drie gradaties van spontane, normale 

activatie van het SEEKING systeem, zonder dat 

negatieve emoties (FEAR en GRIEF) belemmerend 

werken.

 Hierin  bestaan bij Flatcoats veel (waarschijnlijk 

genetische bepaalde) structurele verschillen.



SEEKING SYSTEEM: 

Doorzettings- en probleem oplossend vermogen

 Zeer complex gedrag dat sterk geprikkeld of geremd 

kan worden door andere emoties en leerervaringen

Geprikkeld door: frustratie (RAGE)

Geremd door: angst (FEAR) en sociale emoties (GRIEF, 

CARE)

Puppytest geeft goede indicatie voor basaal 

doorzettingsvermogen (minder leerervaringen) 



SEEKING SYSTEEM: Markeren

Markeren is een talent 

(genetische en/of lichamelijke aanleg).

RT Markeertest voldoet niet

RT markeertest is alleen bruikbaar als controle: aangeleerd 

apporteergedrag



OVERPRIKKELD SEEKING SYSTEEM 

Hyperactiviteit

Zeer snel verlopende, tijdelijke positieve over-arousal

Kan ontstaan 

 bij nieuwe situaties (sociaal en niet sociaal)

 na belemmering /frustratie

 door leerervaringen (hooggespannen blije

verwachting)

Komt bij veel Flatcoats voor !! ( schatting 50% of meer)

 Heeft waarschijnlijk sterke genetische component

 Is bij klein aantal honden pathologisch



RAGE systeem: Irritatie en frustratie

Activatie en eventuele expressie in agressie door:

Honger (NB prooiagressie ander hersensysteem)

Gebrek aan beweging

Blokkeren van - naar verwachting bereikbare –
doelen (van SEEKING systeem)

Veilig willen stellen van belangrijke ‘resources’. 

Veilig willen stellen van belangrijke relaties (rol 
oxytocine)(CARE systeem)

Agressie gevoelig voor succeservaringen!!! Leert snel !!



RAGE systeem: Irritatie en frustratie
in relatie tot mensen

Frustratie als emotie komt bij Flatcoats veel voor, en is 

impliciet getest maar is onvoldoende gescoord in de 

eindoordelen (wel op scoreformulieren)  

Geen expressie in mensgerichte agressie bij normale 

contactomgang met mensen (100%) 

Frustratie komt dan tot uiting in kapotmaken, piepen en 

bewegen/rennen.



RAGE systeem: Irritatie en frustratie
in relatie tot honden

In de FT en RT

Weinig uitvalgedrag bij contact op afstand

Weinig uitvalgedrag in neutrale situaties

 Binnen hondenfamilie weinig irritatie

DIT LIJKT GUNSTIG, MAAR WEL…….



RAGE systeem: Irritatie en frustratie
in relatie tot honden

 Veel ‘distance increasing’ signals (niet aan me komen!)

 Veel vermijding (FEAR)

 Veel blufgedrag (FEAR)

 Kortom: veel onzekerheid t.a.v. vreemde honden (goed 

lezen van sociale signalen) 



RAGE systeem: Irritatie en frustratie
in relatie tot honden

Vertekend beeld door testsituaties: vermoedelijk veel vals 

negatieven!!

Door:

Wordt in testen geen risico genomen (geen live 

interactie)

 RT: geen competitieve of bedreigende situaties

 FT: familierelaties + onvoldoende scoringsmogelijkheden

 PT: testhond niet eenduidig te duiden



FEAR systeem. 

Ongeconditioneerde sympathische activatie (flight respons) 
ontstaat door:

 Pijn

 Harde geluiden

 Plotselinge bewegingen

 Roofdieren

Geconditioneerde sympathische activatie (flight respons) 
ontstaat door

 Slechte ervaringen

 Straf 

FEAR systeem is zeer gevoelig voor positieve en negatieve 
leerervaringen!



FEAR systeem

Test gericht op ongeconditioneerde angsten (harde geluiden, plotselinge 

bewegingen). Geconditioneerde angsten waren vnl ‘bijvangst’.

 Alle honden watervrij (alleen RT)

 Grootste deel ( ± 90%) niet geluidsgevoelig en schotvast. Schotschuw = 

relatie met PTSS. 

Schotvastheid genetisch voor geselecteerd

 Angstige honden komen zeer zelden voor (2-3%)

 Honden zijn in het algemeen niet erg schrikkerig.

 Herstelvermogen na schrikreacties goed tot zeer goed.

 Stapeling (‘dichtslaan’)in RT komt zelden voor

 Dichtslaan in PT en FT komt relatief veel voor: wijst op (sociale) 

overprikkeling !



SOCIALE CARE PLAY GRIEF SYSTEMEN:

Zeer complex !! Gereguleerd door voornamelijk endogene 
opioiden + en –

 CARE systeem: gevoel van sociale verbondenheid. Uiting in 
tonen van affectie. Voorwaarde: vertrouwen

 PLAY systeem: gevoel van vriendschap. Uiting in sociaal spel. 
Voorwaarde vertrouwen

 GRIEF systeem: gevoel van sociaal verlies, sociale pijn. Uiting: 
zoeken naar sociale geruststelling en sociale veiligheid. 
Correlatie met FEAR systeem

!! Testen zijn gericht op interactie met vreemden!! 

‘allemansvriendelijkheid’ ontstaan door genetische selectie !!



SOCIALE CARE PLAY GRIEF SYSTEMEN:

Grote variatie!! Lastig te scoren

Overgrote deel van de honden (± 90 %) is bereid tot 

vriendelijke interactie en objectspel (apporteren) met 

vreemde.

Groot deel (± 50%)vertoont bij sociale interactie een 

lichte mate van sociale onzekerheid (social anxiety)

Groot deel (± 80%)vertoont affectie t.o.v. vreemde

 Vrij grote minderheid (± 30-40%) zoekt incidenteel steun

bij eigenaar of vreemde. Slechts enkeling kan niet 

zelfstandig functioneren.

 Kleine minderheid (±10%) gaat geen enkele interactie 

aan met vreemde. 



SOCIALE CARE PLAY GRIEF SYSTEMEN:

Apporteren 

Kleine minderheid (± 10%) brengt konijnenvel 

spontaan. Spel is uitsluitend coöperatief

(brengt en laat gelijk en gemakkelijk los bij 

vastpakken)



SOCIALE CARE PLAY GRIEF SYSTEMEN:

Apporteren

Grote meerderheid  (± 70%)vertoont afwisseling van 

coöperatief en competitief spel.

(daagt uit, maar komt terug of brengt in handen, maar wil 

niet goed loslaten of wil terugpakken na loslaten)



SOCIALE CARE PLAY GRIEF SYSTEMEN:

Apporteren 

Minderheid  (± 20%)vertoont uitsluitend competitief 

(spel)gedrag:  ( geen spel of spel zonder rolwisseling, niet 

willen brengen of delen)



BETROUWBAARHEID



Betrouwbaarheid
 Voor een betrouwbaar beeld zijn meerdere 

testmomenten nodig

 Voor een betrouwbaar beeld zijn op elkaar afgestemde 

testen nodig en geschoolde testers.

 Ideaal voor compleet beeld: test met 7 weken, 1,5 jaar, 

3 jaar en 5 jaar



BETROUWBAARHEID

Bevindingen tot dusver:

 De testen geven samen een betrouwbaar, gevalideerd en 

tamelijk stabiel beeld van basaal gedrag gemotiveerd 

door emotionele hersensystemen

MAAR



BETROUWBAARHEID

 EXPRESSIE van emoties kan (wat) veranderen o.i.v. 

leerprocessen en ervaringen: verfijning

Ervaren emotie  opslag in geheugen 

waarneming/situatie  herbeleving  expressie emotie 

gedrag



BETROUWBAARHEID

 EXPRESSIE van emoties kan wat veranderen o.i.v. 

verandering in biochemische huishouding

ten gevolge van bv geslachtsrijpheid, ouderdom, 

blootstelling aan stress)



Structurele veranderingen in biochemische 

huishouding na 6e maand

 Najagen;   plotselinge toename vanaf 6 maanden 

(gen aanschakeling)

 Exploratie: toename bij geslachtsrijpheid (6-8 maanden )

 Exploratie: langzame algemene afname (dopamine-

afname ouderdom)

 Agressie expressie van irritatie, meestal na 1-2e jaar of 

ouder (hormonaal)

 Sociale afhankelijkheid: afname na geslachtrijpheid 

(hormonaal) 

.



Waarvoor kunnen testgegevens 

gebruikt worden?



Waarvoor kunnen testgegevens gebruikt worden?

Zorgen voor behoud dual purpose karakter

Door monitoren van gedrag (signaleren)

Door voor fokkerij gebruik te maken van 

database (selecteren) en video’s.



Waarvoor kunnen de testgegevens gebruikt 

worden?

 Puppykopers: Uitzoeken van een pup die bij je past.

 Fokkers: Uitzoeken van een pup die goed flatcoat 

karakter heeft


