
Lessen 4VWO schooljaar 2020-2021 

Les 1 

Inleiding  

 Introductie Stam 

 Filmpje kapucijner aapjes 

 Filmpje spreeuwen met vragen 

 Introductie boeken, toetsen, PO, huiswerk etc. 

 website www.biologieijsselcollege.nl   

 Gedrag 

 Waarom bestuderen we gedrag? 

 
Filmpje kapucijner aapjes https://www.youtube.com/watch?v=gOtlN4pNArk  

 
Otmoor (nabij Oxford) Starlings youtube (https://www.youtube.com/watch?v=U-
Kb_0yEOjs)  en video Jan van IJken  https://vimeo.com/241007433 
  

Wat valt op aan de zwerm vogels? 

 Duizenden vogels groot 

 Lijkt een groot individu 

 Geen vage randen 

 Dichtheid vogels overal even groot 

Georganiseerde chaos geen anarchie 

Waarom grote vogelvluchten? Waarom doen de vogels dit? 

 Vele ogen zien meer roofdieren 

 Opwarmen voor nacht 

 Sociaal aspect (dominante mannetjes hebben de warmste en veiligste plekken 

na afloop 

Paragraaf 1.1. Dierenwelzijn 

Gedrag is alles wat mensen en dieren doen en laten. Gedrag is aanpassing aan de 

leefomstandigheden. Gedrag eend/beer/mens anders. 

Hoofdfunctie is het vergroten van de overlevingskans (individu/soort) 

Gedrag is een reactie op een prikkel. 

 koud dan beschutting zoeken 

 honger dan eten 

Gedrag heeft ook sociale functie (kinderen met autisme hebben moeite met sociale 

contacten. 

http://www.biologieijsselcollege.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=gOtlN4pNArk
https://vimeo.com/241007433


Gedrag verandert over de tijd. Vakantie vieren volwassen persoon niet met schep en 

emmertje op het strand. 

Gedrag is een reactie op een prikkel 

Prikkel-------zintuigen------zenuwstelsel------spieren/klieren------gedrag 

De reactie op een prikkel is een respons. 

Gedrag wordt bepaald door uitwendige en inwendige prikkels. Als prikkel boven een 

drempel waarde is leidt dit tot motivatie bepaald gedrag te vertonen. 

Langdurige zachte prikkel zoals aaien of kortdurende harde prikkel zoals klap 

Waarom gedrag van dieren bestuderen? 

 welzijn te verbeteren door inzicht in gedrag in natuurlijke leefomgeving (o.a. 

boerderij/dierentuin) 

 beter met dieren omgaan in gevaarlijke situaties (inzicht gedragsketen van 

o.a. beer, haai, slang etc.) 

 Inzicht in menselijk gedrag (gedragswetenschappers o.a. agressie, of tijdens 

corona pandemie) 

 Nieuwsgierigheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les 2 

Paragraaf 1.1 Dierenwelzijn en 1.2 Gedrag bestuderen 

Gedragsonderzoek helpt bij het verbeteren van dierenwelzijn. 

Een dier in een onnatuurlijke stressvolle situatie kan lichamelijk en psychisch 

overbelast raken. 

 vormen van gedrag: eenvoudig en complex, aangeboren en aangeleerd 

 gedragsstudies objectief 

 opbouw van gedrag (gedragselement, gedragssysteem en gedrag)  

o voedingsgedrag 

o bestaat uit gedragssystemen zoeken, eten, drinken 

o het gedragssysteem eten bestaat uit gedragselementen afbijten, 

kauwen, slikken 

 een gedragsketen is een logische opeenvolging van gedragselementen, 

bijvoorbeeld eerst afbijten, dan kauwen dan slikken.  

 ethogram is een lijst met gedragselementen in afkortingen 

 protocol is een lijst met geobserveerde gedragselementen met tijdsaanduiding 

 antropomorf is een subjectieve menselijke benadering van gedrag, dit kan 

leiden tot miscommunicatie zoals bij flamen van paard (lijkt op lachen) 

 A4tje met stekelbaarsje en dvd met Tinbergen en stekelbaarsje, opdracht lijst 

met afkortingen maken. Ook stukje met meeuwen 

Vormen van onderzoek 

 Beschrijvend: de wetenschapper neemt waar en registreert de waarnemingen 

 Experimenteel: de onderzoeker varieert zelf de variabele en meet het effect 
ervan. Bij goed onderzoek varieer je maar 1 variabele 

 

Onderzoek kan fundamenteel zijn of toegepast 

Fundamenteel onderzoek is gericht op het verwerven van kennis zonder stil te staan 
bij de mogelijke toepassing van die kennis. Het is gericht op basismechanismen en 
grondbeginselen. v.b. onderzoek naar de oorzaak van CML (leukemie). 
 
Toegepast onderzoek is onderzoek waarbij verkregen kennis wordt toegepast. 
Toegepast onderzoek is gericht op het oplossen van problemen of het ontwikkelen 
van een product of dienst. v.b. als de kennis van CML wordt gebruikt om een test of 
een medicijn te ontwikkelen 
 

Wetenschappelijk onderzoek verloopt via een aantal systematische stappen 

 Waarneming 

 Onderzoeksvraag 

 Hypothese 

 Voorspelling 

 Experiment 

 Resultaten 

 Conclusie 

 Discussie 



Gedrag van varkens bestuderen helpt bij het dierenwelzijn te verbeteren. Varkens in 

een stressvolle onnatuurlijke omgeving vertonen stereotiep gedrag. Ze bijten 

bijvoorbeeld elkaars staart af. 

Een varken in stress heeft een minder goed afweersysteem en zal eerder ziek 

worden. Dit heeft ook economische consequenties. 

In de natuurlijke situatie kan een varken in de grond wroeten en is een sociaal dier. 

Een varken alleen in een stal op een betonnen ondervloer is dus niet goed. 

Kennis van voortplantingsgedrag helpt bij het kunstmatig insemineren van de zeug. 

Vaak wordt een snuffelbeer gebruikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les 4 

Paragraaf 1.3 Communicatie 

Communicatie is het overbrengen van informatie 

 signalen (prikkels tussen soortgenoten) 

o geluid 

o licht (elektromagnetische straling zoals een bepaalde kleur) 

o geur (chemische stoffen o.a. feromonen) 

o elektriciteit 

Communicatie mens 

 taal 

 lichaamstaal 

 lichaamshouding 

 armgebaar 

 gezichtsuitdrukking 

o mond 

o wenkbrauwen 

Ritueel gedrag is een soort etiquette waarmee wordt aangegeven wat van een ander 

verwacht wordt; het gedrag is vaak afgeleid van gedrag dat zijn oorspronkelijke 

betekenis verloren heeft. Het zijn vaak overdreven handelingen geaccentueerd met 

kleur/tekening/geur/geluid 

 hand geven in bepaalde situaties 

 omhelzen/knuffelen  

 groep toespreken (hand omhoog, verzamelen, stil zijn, uitleg) 

 balts (leidt tot paringsgedrag) (voortplanting bestaat uit voorspel, paring en 

broedzorg)  

o aantonen soortgenoot van andere geslacht 

o aantonen geschikte partner 

o aantonen geschikte vader 

o sussen van agressie 

Bij balts is symmetrie belangrijk, dit zegt iets over gezondheid. 

Balts: 

 dreig- en imponeergedrag 

 voedselzoekgedrag/voedingsgedrag 

 (vacht)verzorgingsgedrag 

 (nest)bouwgedrag 

 



Balts mens 

 macho/sportief 

 mee uit eten/drinken 

 beleefd/zorgzaam/behulpzaam 

 hygiënisch 

 voldoende geld, huis, baan, opleiding 

 

Communicatie bijen verloopt d.m.v. signalen 

 geuren (feromonen)  

o hiermee herkennen bijen elkaar, werkbijen geven daardoor koningin 

continu voedsel 

 geluiden 

o pasgeboren koningin geeft tuut geluid en is signaal voor andere 

concurrerende jongen koninginnen die nog in de veilige cellen van de 

honingraat zitten 

o andere jonge koninginnen reageren met kwaak geluid 

 bewegingen 

o bijendans (kwispeldans) 

 loopt bij op raat naar boven dan voedsel richting zon 

 loopt bij op raat naar beneden dan voedsel van de zon vandaan 

 schuin naar boven of beneden dan is hoek met bovenkant gelijk 

aan hoek van de vliegrichting met de zon 

 de tijd van trillen met achterlijf (kwispelen) zegt iets over afstand 

tot voedselbron, elke seconde trillen komt overeen met 1km 

 na het trillen loopt de bij een rondje en begint opnieuw (in de 

vorm van een acht) 

 als voedsel binnen 50 m is loopt de bij in een cirkel heen en 

terug (bron 10) 

Bij introductie van een nieuwe koningin in een korf moet de koningin eerst in contact 

komen met de geurstoffen van de kolonie. 

https://www.youtube.com/watch?v=I6C9th9rO0U bees Nova 

 

Conflictgedrag (conflict tussen gedragssystemen) ontstaat door meerdere 

tegenstrijdige prikkels. 

 oversprong gedrag (is gedrag dat niet bij de situatie past en ontstaat door 

innerlijk conflict tussen twee tegenovergestelde gedragssystemen. Vb. 

likken poot leeuw, of achter oren krabben bij moeilijke toets, of op je hoofd 

krabben als niet meer weet of lachen of huilen. Weet het even niet en gaat 

maar iets heel anders doen 

https://www.youtube.com/watch?v=I6C9th9rO0U


 ambivalent gedrag is gedrag waarbij beide gedragssystemen even sterk 

zijn en elkaar afwisselen zoals bij afwisselend aanvalsgedrag en 

vluchtgedrag (overeind en dan weer zitten bij twijfel of aanvallen of niet) 

 omgericht gedrag als agressie gericht wordt op iets anders. Deur dicht 

slaan, bal schop geven etc. 

 

Ambivalent gedrag is als Dirma de bijenkast opent en toch weer dicht doet en dan 

weer opent. 

Omgericht gedrag is zichtbaar als Dimra tegen een steen schopt als ze gestoken is. 

Overspronggedrag vertoont Dimra als ze na de derde steek maar een flesje water 

gaat drinken (haar innerlijke conflict leidt tot voedingsgedrag) 

 

 

Versieren  

met geuren 

 Mannen en vrouwen gebruiken parfums, om lekker te reuken en om eigen 

lichaamsgeur weg te moffelen 

 proef met T-shirts mannen, vrouwen kiezen voor bepaalde geur 

(afweersysteem?) 

 feromonen 

 zeug geeft geurstoffen of om aan te geven dat ze vruchtbaar is. 

 Bij KI (kunstmatige inseminatie) op niet natuurlijke manier zwanger. Boer moet 

weten wanneer zeug paringsbereid is. Spray bevat nagemaakte feromonen uit 

het speekstel van de beer (mannetje). Blijft vrouwtje stilstaan dan 

paringsbereid. Inseminatie 

met kleuren/geluiden 

 zie mensen (vrouwen), vogels, zeepaard (vissen), kikkers, walvissen etc. 

 

dvd the life of birds episode 7 finding partners 

 

 

 

 

 

 



Les 5 

 Parasieten veranderen gedrag 

 http://www.youtube.com/watch?v=Go_LIz7kTok Greenbanded broodsac 

(parasiet en slak) 

 https://www.youtube.com/watch?v=RuopJYLBvrI The mind control killer 

fungus 

Paragraaf 1.4 Aangeboren of aangeleerd 

Leren verhoogd de overlevingskans. 

Gedrag is aangeboren of aangeleerd. 

Aangeboren gedrag 

 De eenvoudigste vorm van aangeboren gedrag is de reflex. Hierbij gaat een 

prikkel van het zintuig naar het ruggenmerg en vervolgens naar de spieren of 

klieren. De hersenen spelen geen rol. 

 Instinct is aangeboren gedrag dat (iets) ingewikkelder is dan een reflex. Het is 

een vorm van gedrag dat vrij automatisch wordt uitgevoerd en waar geen 

leerproces aan te pas komt. Dit is vooral belangrijk bij dieren met een korte 

levensduur en zonder broedzorg. 

Leren is een gedragsverandering veroorzaakt door specifieke ervaringen. 

Vormen van leren 

1. Conditioneren (associatie leren) 

 Klassiek conditioneren. Bij klassiek conditioneren leert een dier twee (mens) 

losstaande prikkels te koppelen. Er is dus een associatie tussen twee prikkels. 

Het dier (mens) koppelt een neutrale prikkel aan de prikkel die een reflex 

oproept. Bij de hond van Pavlov wordt een bel gekoppeld aan voedsel (geur 

en beeld) en leidt dus tot kwijlen (speeksel productie) 

 Operant (modern) conditioneren. Bij operant conditioneren leert een dier 

(mens) gewenst gedrag door de koppeling met een beloning of straf. Er is dus 

een associatie tussen gedrag en een gevolg. Er wordt een verband gelegd 

tussen een bepaald gedrag en het voordeel dat dit oplevert. Het effect van 

gedrag heeft invloed op de frequentie waarmee het gedrag plaatsvindt 

(Skinner box) 

Een puppy leer je goed mee te lopen aan de riem door hem te belonen met 

een aai of iets lekkers. Bij paardendressuur leer je een paard bepaalde 

stappen te maken door klopjes en snoepjes. 

o Bekrachtiging (reinforcement) is een beloning en leidt tot toename van 

een bepaald gedrag 

 Positieve bekrachting; vb geld bij een goed cijfer 

 Negatieve bekrachtiging: vb teruggeven van afgepakte telefoon 

o Straf (punishment) leidt tot een afname van een bepaald gedrag 

 Positieve straf; vb. een pak slaag 

 Negatieve straf; vb uitgaansverbod 

http://www.youtube.com/watch?v=Go_LIz7kTok
https://www.youtube.com/watch?v=RuopJYLBvrI


 

2. Proefondervindelijk leren (trial and error) is leren door uit te proberen. Bij 

proefondervindelijk leren speelt beloning en straf soms ook en rol, echter het 

dier bevind zich in een meer natuurlijke situatie dan bij conditioneren. De straf 

of beloning is niet afkomstig van de mens. Een vogel die een bepaalde vlinder 

eet die vies blijkt te smaken zal een dergelijk gekleurde vlinder niet meer eten.  

 

3. Gewenning is het leren niet meer op prikkels te reageren wanneer deze geen 

zinvolle informatie meer bevatten. Vb. kleding die je draagt voel je niet meer of 

een trein die langs een huis rijdt hoor je op den duur niet meer 

 

4. Motorisch leren is het leren je spieren te gebruiken bijvoorbeeld bij de 

ontwikkeling van de fijne motoriek of bij het leren lopen en fietsen. 

 

5. Inprenting is een leerproces dat snel verloopt in de eerste levensfase en 

gebonden is aan een gevoelige periode en niet meer is af te leren. Vb. het 

herkennen van ouders. Vogels leren bij het uit het ei komen wie hun ouders 

zijn. 

 

6. Imitatie is het leren nadoen van gedrag van soortgenoten. Vb. vogels imiteren 

de zang van soortgenoten 

 

7. Inzicht is het combineren van verschillende ervaringen in een onbekende 

situatie bij het vinden van een oplossing. Vb. aap die banaan aan het plafond 

kan pakken door dozen te stapelen. 

 

 DVD biobits leren 

 

Opdracht 

Hoe kan je aantonen dat een duif onderscheid kan maken tussen een driehoek, 

vierkant een cirkel? 

 

 

 

 

1. Leer een duif dat als het een driehoek aanpikt dat het voedsel krijgt 

2. Geef een keuze tussen de drie figuren 

3. Als steeds op de driehoek wordt gepikt dan kan de duif onderscheid maken 

tussen de figuren. 

 



Filmpje klokhuis sluipwesp 

Sluipwesp spoort landmijn op 

 sluipwespen kunnen goed reuken 

 eitje, larve, pop, sluipwesp 

 sluipwesp legt eitjes in rups van bijvoorbeeld koolwitje 

 larven vreten rups van binnenuit op 

 in de natuur komt de sluipwesp op een plant af die door rups wordt bedreigd 

(indirecte plantbescherming) 

 Klokhuis filmpje over sluipwesp training  

 http://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/1178/SLUIPWESP 

 Wat is nodig voor de training? 

Nodig is voor training: 

 de prikkel waarop de sluipwesp moet leren reageren 

 een beloning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/1178/SLUIPWESP


Les 6 

Les over extra stof namelijk ontwikkelingspsychologie zie Havo plus leuk film over 

kinderen van 4 jaar 

Ontwikkeling (lichamelijk, psychisch, sociaal) 

 Zygote 

 Embryo 

 Foetus 

 Baby 

 Peuter 

 Kleuter 

 Schoolgaand kind 

 Puber 

 Adolescent 

 Volwassen 

 Bejaard 

Ontwikkelingsgedrag (terrein van ontwikkelingspsycholoog) 

Eerste levensfase vooral reflexmatig gedrag later meer bewust gedrag 

 Baby veel reflexmatig gedrag (zuigreflex, slikreflex etc.) 

o Schrikreflex leidt tot schokken van het lichaam 

o Loopreflex leidt tot beweging van de benen 

o Grijpreflex leidt tot vastpakken 

 Na een aantal weken (ongeveer drie maanden) meer bewust gedrag 

o Volgt zijn eigen handjes 

o Maakt zijn/haar eerste geluiden 

o Reageert op stem van ander 

o Gaat kruipen (na ongeveer negen maanden) 

o Beweging en coördinatie stimuleren ontwikkeling van de hersenen 

o Zitten, staan, lopen 

 Na 8-9 maanden minder eenkennig (meer los van ouders) 

 Tussen 2-3 jaar ontdekking eigen ik, botsingen met anderen 

o Spelen en spelen (spieren/coördinatie) 

o Sociale oefeningen (immitatie van situaties uit het dagelijks leven via 

rollenspelen en rolpatronen). Meisjes spelen met poppen, jongens me 

auto’s 

o Inprenten (in gevoelige periode het herkennen van ouders, leren van 

taal gaat makkelijker ), immitatie en andere vormen van leren spelen 

een belangrijke rol 

 Later in de kleutertijd zelf nadenken over goed en kwaad, wat mag wel en wat 

mag niet. Diana (princess of Wales) zei je mag zo ondeugend zijn als je maar 

wilt, als je maar niet gesnapt wordt. Een waarde is een opvatting over wat 



belangrijk is in ons bestaan zoals eerlijkheid. Een norm is een gedragsregel. 

Bij eerlijkheid horen de normen: niet liegen, niet spieken, niet stelen etc.. 

Film the secret life of 4, 5 and 6 year olds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les 7 

Gedrag van primaten 

DVD life primates 

Primaten 

 halfapen 

 apen 

o apen van de nieuwe wereld (breedneusapen uit Noord- en Zuid 

Amerika) o.a. brulapen, kapucijnapen, doodshoofdaapjes 

o apen van de oude wereld (smalneusapen uit Afrika en Azië) o.a. 

bavianen, makaken, meerkatten 

 mensapen (smalneusapen) 

o gibbons 

o orang oetan 

o gorilla 

o bonobo 

o chimpansee 

o mens 
 

Rijk: dieren, planten, schimmels, bacteriën 

Afdeling: eencelligen, sponzen, holtedieren, wormen, weekdieren, geleedpotigen, 

stekelhuidigen, gewervelden. 

Klasse: vissen, amfibieën, reptielen, vogels, zoogdieren. 

Orde: roofdieren (carnivoren), knaagdieren, primaten, evenhoevigen, onevenhoevigen 

etc. 

 

 Cultuur is het verschijnsel dat individuen binnen een groep vergelijkbaar 

gedrag vertonen 

 Voor cultuur is het nodig dat dieren in groepen leven en imiteergedrag 

kunnen vertonen. Imitatie speelt een grote rol bij het aanleren van gedrag. 

Vaak ontstaat gedrag door proefondervindelijk leren. 

 Voorbeeld schoonmaken graan in de zee door makaken, termieten vangen 

met stokje, noten stukmaken met een steen. 

 Een aap gebruikt proefondervindelijk leren, imiteren en heeft inzicht. Een 

aap ziet het verband tussen gedrag en gevolg. Zand en graan in water 

laten vallen geeft schoon graan met weinig inspanning. 

 Makaken wassen ook zanderige aardappelen. 

 Inzicht blijkt als een aap (chimpansee) een buis met water vult om een 

pinda op de bodem van de buis te krijgen. De pinda gaat namelijk drijven. 

 Kapucijnapen hebben ook inlevingsvermogen (zie bron 18). Aap kiest meer 

voor het geblokte blikje, omdat dan ook de andere aap een stukje appel 

krijgt. 

 Inlevingsvermogen stelt mens en dier in staat om samen te werken en 

sociaal gedrag te vertonen 

 Kapucijnapen lijken ook een soort gevoel van eerlijkheid bezitten (zie 

filmpje met komkommer en druif 



 

Abstract denken van bijen? Enige vorm van inzicht? 

Hypothese: honingbijen kunnen een onderscheid maken op basis van zelfde en 

verschil. 

Cognitie is het vermogen tot kennisverwerving door waarneming en het verwerken van de daarmee 

opgedane informatie door het denken. Dit kan meer of minder ontwikkeld zijn, afhankelijk van het 

voorstellingsvermogen, geheugen, de rede, ervaring en het vermogen tot gewaarwording en 

hypothesetoetsing van ideeën of overtuigingen. Een sterke cognitie draagt bij tot het vermogen tot 

probleemoplossing en besluitvorming. 

Afhankelijk van de context kan het staan voor kennis, een overtuiging, denkvermogen, het vermogen 
om dingen te leren, onthouden en uitwisselen van kennis, enzovoort. 

In de psychologie wordt met cognitie het vermogen om kennis op te nemen en verwerken bedoeld, 
maar ook zaken als waarnemen, denken, taal, bewustzijn, geheugen, aandacht en concentratie. Het is 
dus een veelomvattend begrip. 

Cognitieve vermogens en vaardigheden 

Cognitieve vaardigheden of vermogens hebben te maken met de mate waarin je in staat bent om 
kennis en informatie op te nemen en te verwerken. Bij het verwerken van informatie spelen allerlei 
mentale processen een rol. Je hebt je geheugen nodig, maar ook taal, oriëntatie, aandacht en het 
vermogen om problemen op te lossen, concepten te vormen en dingen voor je te zien. Daarnaast zijn 
redeneren, rekenen, lezen en schrijven, plannen maken en initiatieven nemen cognitieve functies. Je 
gebruikt je cognitieve vaardigheden dus voortdurend.  

 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kennis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waarneming_(perceptie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Informatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Denken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verbeeldingskracht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geheugen_(psychologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rede
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ervaring
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gewaarwording&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Idee_(filosofie)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Overtuiging&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Probleemoplossing
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Besluitvorming&action=edit&redlink=1
https://www.gezondheidsnet.nl/graven-in-het-geheugen/artikelen/314/de-werking-van-het-geheugen


Les 8 

Toepassen stress 

 Stress hoort bij het leven, het kan je leven redden, maar het kan je ook slopen. 

 Stress zorgt voor grotere prestaties, maar kan ook verlammen en op de lange 

duur zorgen voor gezondheidsklachten 

 Stress zorgt voor staat van paraatheid. Belangrijke hormonen: adrenaline en 

cortisol 

 chronische stress leidt tot vermindering van afweersysteem waardoor je 

sneller verkouden wordt, griep krijgt en uiteindelijk tot darmklachten, hoge 

bloeddruk, suikerziekte, depressieve klachten. Hierbij leidt het ene probleem 

weer tot een ander probleem. Hoge bloeddruk bijvoorbeeld weer tot hart- en 

vaatziekten leiden. 

 Afbeelding uit Volkskrant kortdurende en langdurende stress 

 Bij dieren stereotype gedragingen: heen en weer lopen, wiegen, hoofd 

schudden, lucht zuigen. Soms overspronggedrag. Dieren worden minder oud. 

 Vermindering door inrichting stallen zodat meer natuurlijk gedrag, meer 

speeltjes, eten anders aanbieden (hoog ophangen, verstoppen, in ijs 

verpakken). Meer beweging en minder verveling. 

 

Opdracht hond 

Situatie: 

 hond 

o ongeluk met auto 

o half onder de auto 

o lijkt gebroken poot 

o niet buiten bewustzijn 

o jankt zacht  

o kijkt voortdurend weg 

o oren plat langs de kop 

o opgezette haren 

 ziekenbroeder en ambulance 

 omstanders 

Wat doe jij als ziekenbroeder? 

1. Omstanders achteruit, hierdoor wordt de stress situatie voor de hond 

verminderd. (kortdurende stress is OK, echter langdurende stress niet) 

2. Rustig knielen (klein maken) en rustig toespreken, waardoor de hond verder 

kalmeert 

3. Hartslagfrequentie bepalen, bloeddruk meten, ademhaling tellen, doorbloeding 

rand van de ogen en tandvlees controleren. 

4. Indien na tijdje doorbloeding OK dan geen shock en kan de poot gespalkt 

worden en de hond naar het ziekenhuis worden vervoerd. 



Later zie je dat de hond vaak drukke wegen mijdt, dit is een vorm van klassiek 

conditioneren (koppeling van twee losstaande prikkels)(koppeling van een 

neutrale prikkel aan de prikkel die een reflex oproept) 

Shock is een levensbedreigende toestand waarbij de bloeddruk in de bloedvaten 

te laag is om vitale lichaamsfuncties in stand te houden. 

De doorbloeding en zuurstofvoorziening van hart, hersenen etc. komt in gevaar 

waardoor cellen kunnen afsterven. 

Shocksymptomen: 

 hart pompt sneller 

 ademhaling gaat omhoog 

 huid bevat minder bloed 

 huid voelt klam en zweterig aan 

 rusteloos en angstig gedrag 

Shock ontstaat door: 

 uitwendig of inwendig bloedverlies 

 hartproblemen o.a. door hartinfarct 

 onjuiste verdeling van het bloed in het lichaam doordat sommige 

bloedvaten verwijden 

o anafylactische shock (door allergische reactie komen histaminen vrij 

en treedt vaatverwijding op) 

o septische shock door bacteriën die in de bloedbaan zijn terecht 

gekomen, gifstoffen produceren die de vaatwand prikkelen en er 

vaatverwijding optreedt 

o obstructieve shock o.a. door longembolie waardoor op andere 

plaatsen te weinig bloed is. 

Deze vorm van shock is niet het zelfde als psychologische shock.  

 

Bij de hond komen situaties van conflictgedrag voor: 

Ambivalent gedrag vechten en vluchten 

Vluchten bij auto, omstanders en stress situatie vandaan. Aanwezigheid stress zie je 

door verhoogde bloeddruk, hartslag, spierspanning o.i.v. adrenaline) plus wegkijken 

van auto alsof vluchtroute te bepalen. 

Verdedigen/vechten aanvalsgedrag zie je aan platte oren en opgezette nekharen 

Naast ambivalent gedrag heb je ook omgericht gedrag en overspronggedrag (hond 

begint te likken; verzorgingsgedrag) 

 

 

 



Les 9 

Toepassen Gedrag van planten 

Vleesetende planten met een klapvalmechanisme zoals venusvliegenvanger en een 

niet vleesetende plant als kruidje-roer-me-niet kunnen de bladeren snel laten 

bewegen. 

O.i.v beweging van een insect verplaatsen ionen zich in de cellen van het blad, 

hierdoor ontstaat een elektrisch signaal en vindt waterverplaatsing plaats. 

Bij de venusvliegenvanger wordt een insect na twee maal een tasthaar aangeraakt te 

hebben gevangen doordat het blad dichtklapt. Enzymen breken het insect af. De 

plant lokt een insect met nectar. De plant gebruikt het insect om aan extra mineralen 

zoals nitraat te komen. 

Kruidje-roer-me-niet laat na contact de steel met het blad naar beneden vallen. De 

bladeren vouwen samen zodat insecten niet meer aan het blad gaan eten. 

 

 


