
Aanmeldingsformulier voor proeven met gewervelde dieren.

Secretariaat DEC

Aanvrager:
Afdeling:

Titel dierproef: Separation anxiety in dogs

Aanmeldcode / Protocol: 2009085.a
Stadia van de proef:

08-09-2009 Aangemeld
14-09-2009 Wijzigen
16-09-2009 Gekopieerd

Secretaris van de DEC

Is deze proef wetenschappelijk getoetst en goedgekeurd? Ja

onderzoek is een voortzetting van eerder vooronderzoek zoals gepresenteerd op wetenschappelijke
congressen:
Pilot study to design a behavioural test to detect separation related problems in dogs.

| Proceedings of the 12th European congress on
companion animal behavioural medicine. Ghent, Belgium, 21-24 September 2006. pp86-88.

| Behavioural test for the
diagnosis of separation related problems in dogs. Proceedings of the 40th International congress of the
ISAE. Bristol august 8th-12th, 2006. p 94.

1.a. Met dit onderzoek te beantwoorden concrete vraag:
F. Wetenschappelijke vraag m.b.t. gedrag van dieren

Veel honden hebben problemen met alleen thuis zijn, gescheiden van hun eigenaar (Appleby en
Pluijmakers, 2003; Mc Crave, 1991). Deze problemen, meestal genaamd scheidingsgerelateerde
problemen, kunnen zich uiten in bevuiling van het huis, vernielen van voorwerpen en vocaliseren (blaffen,
huilen, janken etc.) (Appleby en Pluijmakers, 2003). De gedragingen, wel of niet gezien in combinatie,
kunnen tekenen zijn van stress. Eén van de motivaties die een hond kan hebben voor het vertonen van
scheidingsgerelateerde problemen is scheidingsangst (SA), maar de signalen van scheidingsangst zijn
niet specifiek wat het vaak lastig maakt om de juiste diagnose te stellen (Appleby en Pluijmakers, 2003;
Overall et al., 2001; Schwartz 2003). In sommige gevallen zijn de tekens vrij mild en moeilijk te herkennen
wat het nog moeilijker maakt om de omvang van het probleem te schatten. Tot nu toe is er nog geen
gevalideerde gedragstest om scheidingsangst te diagnosticeren.

la. Het huidige onderzoek heeft als hoofddoel om te komen tot een praktische en gevalideerde
gedragstest om honden met scheidingsangst te diagnosticeren. Honden met en zonder verlatingsangst
(zoals gerapporteerd door de eigenaren) worden onder gecontroleerde condities kortstondig van hun
eigenaar gescheiden. Verschillen in gedrag worden verondersteld potentiële indicatoren te zijn voor
verlatingsangst.



1.b Probleemgedrag, zoals geassocieerd met verlatingsangst, kan losgekoppeld zijn van vermeende
negatieve emoties, bijvoorbeeld doordat het gedrag zich in de tijd heeft geëmancipeerd en / of onbedoeld
is beloond. Honden met 'echte verlatingsangst' zullen stress ervaren wanneer ze alleen worden gelaten,
zoals te meten via stressfysiologisch verschijnselen als een verhoogde cortisolspiegel,
lichaamstemperatuur en hartslag. De gedragskenmerken van honden die, wanneer ze onder
gecontroleerde condities kortstondig alleen worden gelaten, sterke stressfysiologische verschijnselen
vertonen, zijn aannemelijk sterk indicatief voor verlatingsangst. Door binnen het onderzoek gedrag te
koppelen aan stressfysiologische metingen wordt de interpretatie van de gedragsparameters onderbouwd.

2. Er zijn lichte aanwijzingen dat 'dog appeasing pheromone' (DAP, als verstuiver op de markt) een
rustgevend effect heeft op honden en ongewenst gedrag remt. Dit betekent dat DAP één van de mogelijk
oplossingsstrategieën voor verlatingsangst zou kunnen zijn. Binnen het onderzoek worden de gedrags- en
stressfysiologische responsen van honden op het alleen worden gelaten gemeten in aanwezigheid en
afwezigheid van DAP.

Appleby, D. and J. Pluijmakers, Separation anxiety in dogs. The function of homeostasis in its
development and treatment. Vet Clin North Am Small Anim Pract, 2003. 33(2): p. 321-44.
McCrave, E.A., Diagnostic criteria for separation anxiety in the dog. Vet Clin North Am Small Anim Pract,
1991. 21 (2): p. 247-55.
Overall, K.L, A.E. Dunham, and D. Frank, Frequency of nonspecific clinical signs in dogs with separation
anxiety, thunderstorm phobia, and noise phobia, alone or in combination. J Am Vet Med Assoc, 2001.
219(4): p. 467-73
Schwartz, S., Separation anxiety syndrome in dogs and cats. J Am Vet Med Assoc, 2003. 222(11): p.
1526-32

1.b. Het uiteindelijk doel (Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie):
Doel:
Veel honden hebben problemen met alleen thuis zijn, gescheiden van hun eigenaar (Appleby en
Pluijmakers, 2003; McCrave, 1991). Deze problemen, meestal genaamd scheidingsgerelateerde
problemen, kunnen zich uiten in bevuiling van het huis, vernielen van voorwerpen en vocaliseren (blaffen,
huilen, janken etc.) (Appleby en Pluijmakers, 2003). De gedragingen, wel of niet gezien in combinatie,
kunnen tekenen zijn van stress. Eén van de motivaties die een hond kan hebben voor het vertonen van
scheidingsgerelateerde problemen is scheidingsangst (SA), maar de signalen van scheidingsangst zijn
niet specifiek wat het vaak lastig maakt om de juiste diagnose te stellen (Appleby en Pluijmakers, 2003;
Overall et al., 2001; Schwartz 2003).

Een goede diagnosestelling draagt bij aan het selecteren van de juiste behandeling van verlatingsangst
en zo aan het verminderen angstgerelateerde gedragsproblemen bij honden. Dit heeft positieve effecten
voor het welzijn van zowel eigenaar als hond.

1.c. Lekensamenvatting:

2. Gepland vanaf: 01-10-2009 tot 01-03-2010

3. Diersoort: honden ; Totaal aantal: 70

4.a. Nadere aanduiding gebruikte dieren:
Huishonden van privé eigenaren

4.b. Motivatie waarom is gekozen voor deze diersoort:
Het onderzoek richt zich op verlatingsangst in honden en op soortspecifieke gedragsparameters.
Alternatieven voor onderzoek aan het doeldier zijn niet bruikbaar.



4.c. Toelichting voor het aantal gebruikte dieren:
Het streven is om in tot een maximum van 70 honden te testen (de beschikbaarheid kandidaten zal
bepalend). Het aantal is gebaseerd op eerder vergelijkbaar onderzoek (voor wat betreft de gedragstesten)
met honden, en realiseert voldoende statistisch power om ook bij negatieve resultaten gepubliceerd te
kunnen worden. Wanneer honden met en zonder verlatingsangst met elkaar worden vergeleken
resulteert dit in proefgroepen vergelijkbaar met een recent en vergelijk baar onderzoek : |

| Dietary tryptophan supplementation in privately-owned mildly anxious dogs: a randomised
double-blinded placebo-controlled behavioural study. Under revision for publication in Applied Animal
Behaviour Science (quality of research and methods has been approved, though the text is being
shortened). The discussion addresses the statistical power and states "To obtain an indication of the
sensitivity of the behaviour tests, scores for confidence during the open-field test and the scores for
arousal and low posture for the alone phase of the owner-separation tests were subjected to the post-hoc
statistical power analysis as described above. The minimal difference between control-diet group and
tryptophan-diet group for these parameters was between 19.6% and 31.5% from the mean score of the
control-diet group."
Blijkt dat DAP een significant effect heeft op het gedrag van de honden, dan resulteert dit in tot maximaal
twee maal het aantal dieren per groep als in een een recente gedragsstudie met (relatief homogene)
Beagles: Effect of dietary fibre type on physical activity and behaviour in kennelled dogs. |

|. Accepted for publication in Applied Animal Behaviour Science.

De samenhang tussen gedrags en fysiologische parameters wordt onderzocht door gebruik te maken van
een Principale Componenten Analyse. Bij 70 honden kunnen zo'n 20 parameters (een derde van het
aantal experimentele eenheden) op een valide manier op onderlinge samenhang worden onderzocht.
Mogelijkheden om de te verzamelen dataset te combineren met eerder verzamelde data, worden
onderzocht.

4.d. Herkomst: E. andere herkomst
Toelichting:

Betreft observaties aan huishonden van privé eigenaren

5.a. Accommodatie: Elders
De gedragstesten worden uitgevoerd in een ruimte op het terrein van het |

5.b. Huisvesting & Verzorging:
nvt

5.c. Voeding:
nvt

6.a. Proefschema / proefbehandelingen:
Hondeneigenaren zullen worden gevraagd een vragenlijst in te vullen gericht op oa. problemen bij het
alleen thuis zijn, gehoorzaamheid, agressiviteit en angstigheid van hun hond (deels gebaseerd op de
Canine Behavioural Assessment and Research Questionnaire, CBARQ, Hsu & Serpell, 2003). Op basis
van de vragenlijst zal er een selectie worden gemaakt van honden die betrokken worden bij het
onderzoek. Hondeneigenaren worden benaderd via rasverenigingen, dierenartspraktijken, verenigingen
van gedragstherapeuten voor honden, studieclubs, etc.

Een testruimte wordt ingericht als huiskamer. Gedurende ongeveer 1 uur verblijven hond en eigenaar in
deze ruimte, waarbij de hond gedurende 20 minuten alleen wordt gelaten. Voor en na het alleen zijn
worden in totaal 3 speekselmonsters verzameld (tbv van stresshormoon metingen) en (oor)temperaturen



gemeten.

Als pilot onderzoek wordt bij enkele dieren de hartslag gemeten via het door mensen gebruikte Polar sport
tester systeem (eigenaren worden gevraagd thuis de hond te wennen aan het kortdurend dragen van een
elastisch bandje om de borst).

Eigenaren wordt gevraagd om eerste ochtend urine van hun hond op te vangen op 1 tot 3 dagen voor de
testdag. Urine cortisolniveaus kunnen iets zeggen over chronische stress bij de deelnemende honden in
de thuissituatie.

Beschrijving van de test uitvoering:

Na aankomst worden de eigenaren verwelkomd in de testruimte. In een periode van 15 minuten wordt het
onderzoek uitgelegd en na 30 minuten wordt een eerste speekselmonster afgenomen. De onderzoekers
verlaten vervolgens de ruimte, de eigenaar volgt 5 minuten later (waarbij een vaste procedure wordt
gevolgd). Nadat de hond 20 minuten alleen is geweest in de testruimte, komt de eigenaar terug en wordt
de begroetingsreactie van de hond gemeten. Op 25 minuten nadat de hond alleen is gelaten wordt een
tweede speekselmonster afgenomen. De eigenaar en hond lopen hierna een rondje van 20 minuten
buiten over het terrein. Hierna wordt het derde en laatste speekselmonster genomen.
Op ieder moment dat speeksel wordt afgenomen wordt tevens de oortemperatuur gemeten.

Speeksel wordt verzameld door 2 wattenstaafjes in de wangzakken van de hond rond te draaien
(gedurende maximaal 1 minuut). Speekselvloed wordt gestimuleerd door enkele korreltjes citroenzuur op
de tong te leggen (stimuleert smakken, maar mag niet aversief zijn voor de honden).

Om ervaring op te doen met het meten van de hartslag tijdens gedragstesten, wordt bij enkele dieren
deze gemeten met het polar sporttester systeem. Elektroden (huidcontact via de vacht, er wordt niet
geschoren) op een elastische borstband registreren de hartslag en dit betekent dat de honden aan de
meetprocedure moeten worden gewend. Hiervoor worden de eigenaren gevraagd om de honden in de
week voor het testen 5 x een halfuur een vergelijkbare band te laten dragen.

6.b. Mate van ongerief: A. Gering

6.c. Waaruit bestaat het ongerief en hoe bent u tot uw inschatting van de mate van ongerief
gekomen?
De honden worden gedurende 20 minuten alleen gelaten, wat met name bij dieren met verlatingsangst tot
acute stress kan leiden.

7. Welke maatregelen heeft u getroffen om het ongerief tot een minimum te beperken?
Anesthesie: A. Niet toegepast (geen aanleiding).
Pijnbestrijding: A. Wordt niet toegepast omdat hiertoe geen aanleiding bestaat.

Periode van alleen zijn is tot een minimum beperkt (maar nog wel zo lang dat eventuele acute stress
reacties kunnen worden gemeten).
Voor het meten van stressreacties wordt gebruik gemaakt van niet-invasieve methoden en stress als
gevolg van speekselmonsternames en (oor)temperatuurmetingen is naar verwachting minimaal.

8. Toestand van dieren na einde van de proef: Het dier is na de proef in leven gelaten.
Toelichting:
Betreft hier geen proefdieren

9. Welke alternatieven (vervanging, verfijning, vermindering) zijn voor de beschreven
experimenten overwogen en waarom zijn deze verworpen?



Het onderzoek richt zich op verlatingsangst in honden en op soortspecifieke gedragsparameters.
Alternatieven voor onderzoek aan het doeldier zijn niet bruikbaar.

10. Namen van direct betrokkenen bij de dierproef (artikel 9- en 12-functionarissen):

Tabel registratiecode opties voor aanvraag 2009085.a (K14):
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
1 21 5 70 35 2 1 01 01 1 1 1
3



Aanmeldingsformulier voor proeven met gewervelde dieren.

Secretariaat DEC

Aanvrager:
Afdeling:

Titel dierproef: Separation anxiety in dogs

Aanmeldcode / Protocol: 2009085.b
Stadia van de proef:

16-09-2009 Aangemeld
17-09-2009 Wijzigen
17-09-2009 Gekopieerd

Secretaris van de DEC

Is deze proef wetenschappelijk getoetst en goedgekeurd? Ja

onderzoek is een voortzetting van eerder vooronderzoek zoals gepresenteerd op wetenschappelijke
congressen:
Pilot study to design a behavioural test to detect separation related problems in dogs.

|. Proceedings of the 12th European congress on
companion animal behavioural medicine. Ghent, Belgium, 21-24 September 2006. pp86-88.

|. Behavioural test for the
diagnosis of separation related problems in dogs. Proceedings of the40th International congress of the
ISAE. Bristol august 8th-12th, 2006. p 94.

1.a. Met dit onderzoek te beantwoorden concrete vraag:
F. Wetenschappelijke vraag m.b.t. gedrag van dieren

Veel honden hebben problemen met alleen thuis zijn, gescheiden van hun eigenaar (Appleby en
Pluijmakers, 2003; McCrave, 1991). Deze problemen, meestal genaamd scheidingsgerelateerde
problemen, kunnen zich uiten in bevuiling van het huis, vernielen van voorwerpen en vocaliseren (blaffen,
huilen, janken etc.) (Appleby en Pluijmakers, 2003). De gedragingen, wel of niet gezien in combinatie,
kunnen tekenen zijn van stress. Eén van de motivaties die een .hond kan hebben voor het vertonen van
scheidingsgerelateerde problemen is scheidingsangst (SA), maar de signalen van scheidingsangst zijn
niet specifiek wat het vaak lastig maakt om de juiste diagnose te stellen (Appleby en Pluijmakers, 2003;
Overall et al., 2001; Schwartz 2003). In sommige gevallen zijn de tekens vrij mild en moeilijk te herkennen
wat het nog moeilijker maakt om de omvang van het probleem te schatten. Tot nu toe is er nog geen
gevalideerde gedragstest om scheidingsangst te diagnosticeren.

1.a. Het huidige onderzoek heeft als hoofddoel om te komen tot een praktische en gevalideerde
gedragstest om honden met scheidingsangst te diagnosticeren. Honden met en zonder verlatingsangst
(zoals gerapporteerd door de eigenaren) worden onder gecontroleerde condities kortstondig van hun
eigenaar gescheiden. Verschillen in gedrag worden verondersteld potentiële indicatoren te zijn voor
verlatingsangst.



1.b Probleemgedrag, zoals geassocieerd met verlatingsangst, kan losgekoppeld zijn van vermeende
negatieve emoties, bijvoorbeeld doordat het gedrag zich in de tijd heeft geëmancipeerd en / of onbedoeld
is beloond. Honden met 'echte verlatingsangst' zullen stress ervaren wanneer ze alleen worden gelaten,
zoals te meten via stressfysiologisch verschijnselen als een verhoogde cortisolspiegel,
lichaamstemperatuur en hartslag. De gedragskenmerken van honden die, wanneer ze onder
gecontroleerde condities kortstondig alleen worden gelaten, sterke stressfysiologische verschijnselen
vertonen, zijn aannemelijk sterk indicatief voor verlatingsangst. Door binnen het onderzoek gedrag te
koppelen aan stressfysiologische metingen wordt de interpretatie van de gedragsparameters onderbouwd.

Het uiteindelijke doel is honden met verlatingsangst, die gedragsmatig en fysiologisch te onderscheiden
zijn van honden zonder verlatingsangst, door middel van een praktische en gevalideerde gedragstest te
diagnosticeren door dierenartsen en gedragstherapeuten.

2. Er zijn lichte aanwijzingen dat 'dog appeasing pheromone' (DAP, als verstuiver op de markt) een
rustgevend effect heeft op honden en ongewenst gedrag remt. Dit betekent dat DAP één van de mogelijk
oplossingsstrategieën voor verlatingsangst zou kunnen zijn. Binnen het onderzoek worden de gedrags- en
stressfysiologische responsen van honden op het alleen worden gelaten gemeten in aanwezigheid en
afwezigheid van DAP.

Appleby, D. and J. Pluijmakers, Separation anxiety in dogs. The function of homeostasis in its
development and treatment. Vet Clin North Am Small Anim Pract, 2003. 33(2): p. 321-44.
McCrave, E.A., Diagnostic criteria for separation anxiety in the dog. Vet Clin North Am Small Anim Pract,
1991. 21 (2): p. 247-55.
Overall, K.L., A.E. Dunham, and D. Frank, Frequency of nonspecific clinical signs in dogs with separation
anxiety, thunderstorm phobia, and noise phobia, alone or in combination. J Am Vet Med Assoc, 2001.
219(4): p. 467-73
Schwartz, S., Separation anxiety syndrome in dogs and cats. J Am Vet Med Assoc, 2003. 222(11): p.
1526-32

1.b. Het uiteindelijk doel (Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie):
Doel:
Veel honden hebben problemen met alleen thuis zijn, gescheiden van hun eigenaar (Appleby en
Pluijmakers, 2003; Mc Crave, 1991). Deze problemen, meestal genaamd scheidingsgerelateerde
problemen, kunnen zich uiten in bevuiling van het huis, vernielen van voorwerpen en vocaliseren (blaffen,
huilen, janken etc.) (Appleby en Pluijmakers, 2003). De gedragingen, wel of niet gezien in combinatie,
kunnen tekenen zijn van stress. Eén van de motivaties die een hond kan hebben voor het vertonen van
scheidingsgerelateerde problemen is scheidingsangst (SA), maar de signalen van scheidingsangst zijn
niet specifiek wat het vaak lastig maakt om de juiste diagnose te stellen (Appleby en Pluijmakers, 2003;
Overall et al., 2001; Schwartz 2003).

Een goede diagnosestelling draagt bij aan het selecteren van de juiste behandeling van verlatingsangst
en zo aan het verminderen angstgerelateerde gedragsproblemen bij honden. Dit heeft positieve effecten
voor het welzijn van zowel eigenaar als hond.

1.c. Lekensamenvatting:

2. Gepland vanaf: 01-10-2009 tot 01-03-2010

3. Diersoort: honden ; Totaal aantal: 70

4.a. Nadere aanduiding gebruikte dieren:
Huishonden van privé eigenaren



4.b. Motivatie waarom is gekozen voor deze diersoort:
Het onderzoek richt zich op verlatingsangst in honden en op soortspecifieke gedragsparameters.
Alternatieven voor onderzoek aan het doeldier zijn niet bruikbaar.

4.c. Toelichting voor het aantal gebruikte dieren:
Het streven is om in tot een maximum van 70 honden te testen (de beschikbaarheid van kandidaten zal
bepalend zijn). Het aantal is gebaseerd op eerder vergelijkbaar onderzoek (voor wat betreft de
gedragstesten) met honden, en realiseert voldoende statistisch power om ook bij negatieve resultaten
gepubliceerd te kunnen worden. Wanneer honden met en zonder verlatingsangst met elkaar worden_
vergeleken resulteert dit in proefgroepen vergelijkbaar met een recent en vergelijk baar onderzoek

Dietary tryptophan supplementation in privately-owned mildly anxious dogs: a randomised
double-blinded placebo-controlled behavioural study. Under revision for publication in Applied Animal
Behaviour Science (quality of research and methods has been approved, though the text is being
shortened). The discussion addresses the statistical power and states "To obtain an indication of the
sensitivity of the behaviour tests, scores for confidence during the open-field test and the scores for
arousal and low posture for the alone phase of the owner-separation tests were subjected to the post-hoc
statistical power analysis as described above. The minimal difference between control-diet group and
tryptophan-diet group for these parameters was between 19.6% and 31.5% from the mean score of the
control-diet group."
Blijkt dat DAP een significant effect heeft op het gedrag van de honden, dan zullen de controle en
verlatingsangst honden alleen binnen een 'DAP conditie' (DAP verstuiver wel of niet aanwezig) met elkaar
kunnen worden vergeleken en in plaats van 30 met 30 honden te vergelijken worden 15 met 15
vergeleken. De laatste aantallen zijn relatief klein maar is meer dan het aantal dieren per groep als in een
recente (vergelijkbare) gedragsstudie met relatief homogene Beagles: Effect of dietary fibre type on
ohysical activity and behaviour in kennelled dogs.

|. Accepted for
publication in Applied Animal Behaviour Science. Dit impliceert dat ook bij 15 honden per groep een
zinvolle statistische analyse mogelijk is en de power van de studie acceptabel blijft.

De samenhang tussen gedrags en fysiologische parameters wordt door middel van statische analyse
onderzocht door gebruik te maken van een Principale Componenten Analyse. Bij 70 honden kunnen zo'n
20 parameters (een derde van het aantal experimentele eenheden) op een valide manier op onderlinge
samenhang worden onderzocht. Mogelijkheden om de te verzamelen dataset te combineren met eerder
verzamelde data, worden onderzocht: de recent gebruikte protocollen binnen de verschillende
onderzoeken zijn gebaseerd op eenzelfde ethogram wat impliceert dat veelal dezelfde gedragsparameters
op een indentieke wijze zijn gescoord.

4.d. Herkomst: E. andere herkomst
Toelichting:

Betreft observaties aan huishonden van privé eigenaren

5.a. Accommodatie: Elders
De gedragstesten worden uitgevoerd in een ruimte op het terrein van het |

5.b. Huisvesting & Verzorging:
nvt

5.c. Voeding:
nvt



6.a. Proefschema / proefbehandelingen:
Hondeneigenaren zullen worden gevraagd een vragenlijst in te vullen gericht op oa. problemen bij het
alleen thuis zijn, gehoorzaamheid, agressiviteit en angstigheid van hun hond (deels gebaseerd op de
Canine Behavioural Assessment and Research Questionnaire, CBARQ, Hsu & Serpell, 2003). Op basis
van de vragenlijst zal er een selectie worden gemaakt van honden die betrokken worden bij het
onderzoek. Hondeneigenaren worden benaderd via rasverenigingen, dierenartspraktijken, verenigingen
van gedragstherapeuten voor honden, studieclubs, etc.

Een testruimte wordt ingericht als huiskamer. Gedurende ongeveer 1 uur verblijven hond en eigenaar in
deze ruimte, waarbij de hond gedurende 20 minuten alleen wordt gelaten. Voor en na het alleen zijn
worden in totaal 3 speekselmonsters verzameld (tbv van stresshormoon metingen) en (oor)temperaturen
gemeten.

Als pilot onderzoek wordt bij enkele dieren de hartslag gemeten via het door mensen gebruikte Polar sport
tester systeem (eigenaren worden gevraagd thuis de hond te wennen aan het kortdurend dragen van een
elastisch bandje om de borst).

Eigenaren wordt gevraagd om eerste ochtend urine van hun hond op te vangen op 1 tot 3 dagen voor de
testdag. Urine cortisolniveaus kunnen iets zeggen over chronische stress bij de deelnemende honden in
de thuissituatie. Voor het meten van chronische stress is een speekselmonster geen geschikte methode
(methode (vanwege episodische afgifte van cortisol). Bovendien is het niet wenselijk om
speekselmonsters zonder begeleiding af te laten nemen door eigenaren, vanwege het te grote risico op
monsters met te weinig speeksel. Bovendien dient het monster gekoeld bewaard en vervoerd te worden,
ook dat is niet praktisch voor eigenaren. Onze ervaring met vorig onderzoek is dat eigenaren goed in staat
zijn een urinemonster mee te nemen naar de testruimte.

Beschrijving van de test uitvoering:

Na aankomst worden de eigenaren verwelkomd in de testruimte. In een periode van 15 minuten wordt het
onderzoek uitgelegd en na 30 minuten wordt een eerste speekselmonster afgenomen. De onderzoekers
verlaten vervolgens de ruimte, de eigenaar volgt 5 minuten later (waarbij een vaste procedure wordt
gevolgd). Nadat de hond 20 minuten alleen is geweest in de testruimte, komt de eigenaar terug en wordt
de begroetingsreactie van de hond gemeten. Op 25 minuten nadat de hond alleen is gelaten wordt een
tweede speekselmonster afgenomen. De eigenaar en hond lopen hierna een rondje van 20 minuten
buiten over het terrein. Hierna wordt het derde en laatste speekselmonster genomen.
Op ieder moment dat speeksel wordt afgenomen wordt tevens de oortemperatuur gemeten.

Speeksel wordt verzameld door 2 wattenstaafjes in de wangzakken van de hond rond te draaien
(gedurende maximaal 1 minuut). Speekselvloed wordt gestimuleerd door enkele korreltjes citroenzuur op
de tong te leggen (stimuleert smakken, maar mag niet aversief zijn voor de honden).

Om ervaring op te doen met het meten van de hartslag tijdens gedragstesten, wordt bij enkele dieren
deze gemeten met het polar sporttester systeem. Elektroden (huidcontact via de vacht, er wordt niet
geschoren) op een elastische borstband registreren de hartslag en dit betekent dat de honden aan de
meetprocedure moeten worden gewend. Hiervoor worden de eigenaren gevraagd om de honden in de
week voor het testen 5 x een halfuur een vergelijkbare band te laten dragen.

De helft van de honden zal blootgesteld worden aan D.A.P. via een plug-in D.A.P. Verdamper (dog
appaesing pheromone, zie www.ceva.nl), d.i. een verdamper met stekker in het stopcontact dat het
hondspecifieke feromoon continue afgeeft, dat mogelijk een geruststellend effect heeft op honden met
verlatingsangst.

De resultaten (gedragsscores en cortisol concentraties) worden statistisch met een Principale
Componenten Analyse onderzocht op onderlinge samenhang,



4.b. Motivatie waarom is gekozen voor deze diersoort:
Het onderzoek richt zich op verlatingsangst in honden en op soortspecifieke gedragsparameters.
Alternatieven voor onderzoek aan het doeldier zijn niet bruikbaar.

4.c. Toelichting voor het aantal gebruikte dieren:
Het streven is om in tot een maximum van 70 honden te testen (de beschikbaarheid van kandidaten zal
bepalend zijn). Het aantal is gebaseerd op eerder vergelijkbaar onderzoek (voor wat betreft de
gedragstesten) met honden, en realiseert voldoende statistisch power om ook bij negatieve resultaten
gepubliceerd te kunnen worden. Wanneer honden met en zonder verlatingsangst met elkaar worden
vergeleken resulteert dit in proefgroepen vergelijkbaar met een recent en vergelijk baar onderzoek : |

I^^H '
Dietary tryptophan supplementation in privately-owned mildly anxious dogs: a randomised

double-blinded placebo-controlled behavioural study. Under revision for publication in Applied Animal
Behaviour Science (quality of research and methods has been approved, though the text is being
shortened). The discussion addresses the statistical power and states "To obtain an indication of the
sensitivity of the behaviour tests, scores for confidence during the open-field test and the scores for
arousal and low posture for the alone phase of the owner-separation tests were subjected to the post-hoc
statistical power analysis as described above. The minimal difference between control-diet group and
tryptophan-diet group for these parameters was between 19.6% and 31.5% from the mean score of the
control-diet group."
Blijkt dat DAP een significant effect heeft op het gedrag van de honden, dan zullen de controle en
verlatingsangst honden alleen binnen een 'DAP conditie' (DAP verstuiver wel of niet aanwezig) met elkaar
kunnen worden vergeleken en in plaats van 30 met 30 honden te vergelijken worden 15 met 15
vergeleken. De laatste aantallen zijn relatief klein maar is meer dan het aantal dieren per groep als in een
recente (vergelijkbare) gedragsstudie met relatief homogene Beagles: Effect of dietary fibre type on
Dhysical activity and behaviour in kennelled dogs. i

|. Accepted for
publication in Applied Animal Behaviour Science. Dit impliceert dat ook bij 15 honden per groep een
zinvolle statistische analyse mogelijk is en de power van de studie acceptabel blijft.

De samenhang tussen gedrags en fysiologische parameters wordt door middel van statische analyse
onderzocht door gebruik te maken van een Principale Componenten Analyse. Bij 70 honden kunnen zo'n
20 parameters (een derde van het aantal experimentele eenheden) op een valide manier op onderlinge
samenhang worden onderzocht. Mogelijkheden om de te verzamelen dataset te combineren met eerder
verzamelde data, worden onderzocht: de recent gebruikte protocollen binnen de verschillende
onderzoeken zijn gebaseerd op eenzelfde ethogram wat impliceert dat veelal dezelfde gedragsparameters
op een indentieke wijze zijn gescoord.

4.d. Herkomst: E. andere herkomst
Toelichting:

Betreft observaties aan huishonden van privé eigenaren

5.a. Accommodatie: Elders
De gedragstesten worden uitgevoerd in een ruimte op het terrein van het |

5.b. Huisvesting & Verzorging:
nvt

5.c. Voeding:
nvt



6.a. Proefschema / proefbehandelingen:
Hondeneigenaren zullen worden gevraagd een vragenlijst in te vullen gericht op oa. problemen bij het
alleen thuis zijn, gehoorzaamheid, agressiviteit en angstigheid van hun hond (deels gebaseerd op de
Canine Behavioural Assessment and Research Questionnaire, CBARQ, Hsu & Serpell, 2003). Op basis
van de vragenlijst zal er een selectie worden gemaakt van honden die betrokken worden bij het
onderzoek. Hondeneigenaren worden benaderd via rasverenigingen, dierenartspraktijken, verenigingen
van gedragstherapeuten voor honden, studieclubs, etc.

Een testruimte wordt ingericht als huiskamer. Gedurende ongeveer 1 uur verblijven hond en eigenaar in
deze ruimte, waarbij de hond gedurende 20 minuten alleen wordt gelaten. Voor en na het alleen zijn
worden in totaal 3 speekselmonsters verzameld (tbv van stresshormoon metingen) en (oor)temperaturen
gemeten.

Als pilot onderzoek wordt bij enkele dieren de hartslag gemeten via het door mensen gebruikte Polar sport
tester systeem (eigenaren worden gevraagd thuis de hond te wennen aan het kortdurend dragen van een
elastisch bandje om de borst).

Eigenaren wordt gevraagd om eerste ochtend urine van hun hond op te vangen op 1 tot 3 dagen voor de
testdag. Urine cortisolniveaus kunnen iets zeggen over chronische stress bij de deelnemende honden in
de thuissituatie. Voor het meten van chronische stress is een speekselmonster geen geschikte methode
(methode (vanwege episodische afgifte van cortisol). Bovendien is het niet wenselijk om
speekselmonsters zonder begeleiding af te laten nemen door eigenaren, vanwege het te grote risico op
monsters met te weinig speeksel. Bovendien dient het monster gekoeld bewaard en vervoerd te worden,
ook dat is niet praktisch voor eigenaren. Onze ervaring met vorig onderzoek is dat eigenaren goed in staat
zijn een urinemonster mee te nemen naar de testruimte.

Beschrijving van de test uitvoering:

Na aankomst worden de eigenaren verwelkomd in de testruimte. In een periode van 15 minuten wordt het
onderzoek uitgelegd en na 30 minuten wordt een eerste speekselmonster afgenomen. De onderzoekers
verlaten vervolgens de ruimte, de eigenaar volgt 5 minuten later (waarbij een vaste procedure wordt
gevolgd). Nadat de hond 20 minuten alleen is geweest in de testruimte, komt de eigenaar terug en wordt
de begroetingsreactie van de hond gemeten. Op 25 minuten nadat de hond alleen is gelaten wordt een
tweede speekselmonster afgenomen. De eigenaar en hond lopen hierna een rondje van 20 minuten
buiten over het terrein. Hierna wordt het derde en laatste speekselmonster genomen.
Op ieder moment dat speeksel wordt afgenomen wordt tevens de oortemperatuur gemeten.

Speeksel wordt verzameld door 2 wattenstaafjes in de wangzakken van de hond rond te draaien
(gedurende maximaal 1 minuut). Speekselvloed wordt gestimuleerd door enkele korreltjes citroenzuur op
de tong te leggen (stimuleert smakken, maar mag niet aversief zijn voor de honden).

Om ervaring op te doen met het meten van de hartslag tijdens gedragstesten, wordt bij enkele dieren
deze gemeten met het polar sporttester systeem. Elektroden (huidcontact via de vacht, er wordt niet
geschoren) op een elastische borstband registreren de hartslag en dit betekent dat de honden aan de
meetprocedure moeten worden gewend. Hiervoor worden de eigenaren gevraagd om de honden in de
week voor het testen 5 x een halfuur een vergelijkbare band te laten dragen.

De helft van de honden zal blootgesteld worden aan D.A.P. via een plug-in D.A.P. Verdamper (dog
appaesing pheromone, zie www.ceva.nl), d.i. een verdamper met stekker in het stopcontact dat het
hondspecifieke feromoon continue afgeeft, dat mogelijk een geruststellend effect heeft op honden met
verlatingsangst.

De resultaten (gedragsscores en cortisol concentraties) worden statistisch met een Principale
Componenten Analyse onderzocht op onderlinge samenhang,



6.b. Mate van ongerief: A. Gering

6.c. Waaruit bestaat het ongerief en hoe bent u tot uw inschatting van de mate van ongerief
gekomen?
De honden worden gedurende 20 minuten alleen gelaten, wat met name bij dieren met verlatingsangst tot
acute stress kan leiden.
Deze acute stress uit zich in het overgrote deel van de gevallen in blaffen of vernielen. Het betreft hier
vormen van conflictgedrag die een uiting zijn van kortdurende stress bij honden. De intensiteit van de
stress kan pas achteraf aan de hand van speekselcortisol responsen goed worden ingeschat. Dezelfde
acute stress reacties treden ook op als honden door hun eigenaren in de thuissituatie alleen worden
gelaten. In de thuissituatie krijgt een hond relatief goede huisvesting en verzorging, waardoor dergelijke
acute stress gecounterbalanced wordt. In de testsituatie stopt de stress met dat de eigenaar terugkeert
naar de hond, waarbij het direct buiten gaan wandelen en spelen leidt tot het counterbalancen ervan.
Vanwege de kortdurendheid van de stress en het feit dat de testsituatie een regelmatig terugkerende
gebeurtenis in het hondenleven modelleert, is de inschatting dat het ongerief dat door de test wordt
veroorzaakt gering is.

7. Welke maatregelen heeft u getroffen om het ongerief tot een minimum te beperken?
Anesthesie: A. Niet toegepast (geen aanleiding).
Pijnbestrijding: A. Wordt niet toegepast omdat hiertoe geen aanleiding bestaat.

De eerste fase van de test bevindt de eigenaar zich met de hond in de testruimte. Periode van alleen zijn
is tot een minimum beperkt (maar nog wel zo lang dat eventuele acute stress reacties kunnen worden
gemeten). Na de test wordt eigenaar en hond direct de gelegenheid gegeven om buiten een stukje te
wandelen en te spelen.
Voor het meten van stressreacties wordt gebruik gemaakt van niet-invasieve methoden en stress als
gevolg van speekselmonsternames en (oor)temperatuurmetingen is naar verwachting minimaal.

8. Toestand van dieren na einde van de proef: Het dier is na de proef in leven gelaten.
Toelichting:
Betreft hier geen proefdieren

9. Welke alternatieven (vervanging, verfijning, vermindering) zijn voor de beschreven
experimenten overwogen en waarom zijn deze verworpen?

Het onderzoek richt zich op verlatingsangst in honden en op soortspecifieke gedragsparameters.
Alternatieven voor onderzoek aan het doeldier zijn niet bruikbaar.

10. Namen van direct betrokkenen bij de dierproef (artikel 9- en 12-functionarissen):

Tabel registratiecode opties voor aanvraag 2009085.b (K14):
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
1 21 5 70 35 1 1 01 01 1 1 1
3



Aanmeldingsformulier voor proeven met gewervelde dieren.

Secretariaat DEC

Aanvrager:
Afdeling:

Titel dierproef: Separation anxiety in dogs

Aanmeldcode / Protocol: 2009085.C
Stadia van de proef:

17-09-2009 Aangemeld
21-09-2009 Wijzigen
22-09-2009 Gekopieerd

Secretaris van de DEC

Is deze proef wetenschappelijk getoetst en goedgekeurd? Ja

onderzoek is een voortzetting van eerder vooronderzoek zoals gepresenteerd op wetenschappelijke
congressen:
Pilot study to design a behavioural test to detect separation related problems in dogs.

|. Proceedings of the 12th European congress on
companion animal behavioural medicine. Ghent, Belgium, 21-24 September 2006. pp86-88.

|. Behavioural test for the
diagnosis of separation related problems in dogs. Proceedings of the 40th International congress of the
ISAE. Bristol august 8th-12th, 2006. p 94.

1.a. Met dit onderzoek te beantwoorden concrete vraag:
F. Wetenschappelijke vraag m.b.t. gedrag van dieren

Veel honden hebben problemen met alleen thuis zijn, gescheiden van hun eigenaar (Appleby en
Pluijmakers, 2003; Mc Crave, 1991). Deze problemen, meestal genaamd scheidingsgerelateerde
problemen, kunnen zich uiten in bevuiling van het huis, vernielen van voorwerpen en vocaliseren (blaffen,
huilen, janken etc.) (Appleby en Pluijmakers, 2003). De gedragingen, wel of niet gezien in combinatie,
kunnen tekenen zijn van stress. Eén van de motivaties die een hond kan hebben voor het vertonen van
scheidingsgerelateerde problemen is scheidingsangst (SA), maar de signalen van scheidingsangst zijn
niet specifiek wat het vaak lastig maakt om de juiste diagnose te stellen (Appleby en Pluijmakers, 2003;
Overall et al., 2001; Schwartz 2003). In sommige gevallen zijn de tekens vrij mild en moeilijk te herkennen
wat het nog moeilijker maakt om de omvang van het probleem te schatten. Tot nu toe is er nog geen
gevalideerde gedragstest om scheidingsangst te diagnosticeren.

1.a. Het huidige onderzoek heeft als hoofddoel om te komen tot een praktische en gevalideerde
gedragstest om honden met scheidingsangst te diagnosticeren. Honden met en zonder verlatingsangst
(zoals gerapporteerd door de eigenaren) worden onder gecontroleerde condities kortstondig van hun
eigenaar gescheiden. Verschillen in gedrag worden verondersteld potentiële indicatoren te zijn voor
verlatingsangst.



1.b Probleemgedrag, zoals geassocieerd met verlatingsangst, kan losgekoppeld zijn van vermeende
negatieve emoties, bijvoorbeeld doordat het gedrag zich in de tijd heeft geëmancipeerd en / of onbedoeld
is beloond. Honden met 'echte verlatingsangst' zullen stress ervaren wanneer ze alleen worden gelaten,
zoals te meten via stressfysiologisch verschijnselen als een verhoogde cortisolspiegel,
lichaamstemperatuur en hartslag. De gedragskenmerken van honden die, wanneer ze onder
gecontroleerde condities kortstondig alleen worden gelaten, sterke stressfysiologische verschijnselen
vertonen, zijn aannemelijk sterk indicatief voor verlatingsangst. Door binnen het onderzoek gedrag te
koppelen aan stressfysiologische metingen wordt de interpretatie van de gedragsparameters onderbouwd.

Het uiteindelijke doel is honden met verlatingsangst, die gedragsmatig en fysiologisch te onderscheiden
zijn van honden zonder verlatingsangst, door middel van een praktische en gevalideerde gedragstest te
diagnosticeren door dierenartsen en gedragstherapeuten.

2. Er zijn lichte aanwijzingen dat 'dog appeasing pheromone' (DAP, als verstuiver op de markt) een
rustgevend effect heeft op honden en ongewenst gedrag remt. Dit betekent dat DAP één van de mogelijk
oplossingsstrategieën voor verlatingsangst zou kunnen zijn. Binnen het onderzoek worden de gedrags- en
stressfysiologische responsen van honden op het alleen worden gelaten gemeten in aanwezigheid en
afwezigheid van DAP.

Appleby, D. and J. Pluijmakers, Separation anxiety in dogs. The function of homeostasis in its
development and treatment. Vet Clin North Am Small Anim Pract, 2003. 33(2): p. 321-44.
McCrave, E.A., Diagnostic criteria for separation anxiety in the dog. Vet Clin North Am Small Anim Pract,
1991. 21 (2): p. 247-55.
Overall, K.L., A.E. Dunham, and D. Frank, Frequency of nonspecific clinical signs in dogs with separation
anxiety, thunderstorm phobia, and noise phobia, alone or in combination. J Am Vet Med Assoc, 2001.
219(4): p. 467-73
Schwartz, S., Separation anxiety syndrome in dogs and cats. J Am Vet Med Assoc, 2003. 222(11): p.
1526-32

1.b. Het uiteindelijk doel (Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie):
Doel:
Veel honden hebben problemen met alleen thuis zijn, gescheiden van hun eigenaar (Appleby en
Pluijmakers, 2003; McCrave, 1991). Deze problemen, meestal genaamd scheidingsgerelateerde
problemen, kunnen zich uiten in bevuiling van het huis, vernielen van voorwerpen en vocaliseren (blaffen,
huilen, janken etc.) (Appleby en Pluijmakers, 2003). De gedragingen, wel of niet gezien in combinatie,
kunnen tekenen zijn van stress. Eén van de motivaties die een hond kan hebben voor het vertonen van
scheidingsgerelateerde problemen is scheidingsangst (SA), maar de signalen van scheidingsangst zijn
niet specifiek wat het vaak lastig maakt om de juiste diagnose te stellen (Appleby en Pluijmakers, 2003;
Overall et al., 2001; Schwartz 2003).

Een goede diagnosestelling draagt bij aan het selecteren van de juiste behandeling van verlatingsangst
en zo aan het verminderen angstgerelateerde gedragsproblemen bij honden. Dit heeft positieve effecten
voor het welzijn van zowel eigenaar als hond.

1.c. Lekensamenvatting:

2. Gepland vanaf: 01-10-2009 tot 01-03-2010

3. Diersoort: honden ; Totaal aantal: 70

4.a. Nadere aanduiding gebruikte dieren:
Huishonden van privé eigenaren



4.b. Motivatie waarom is gekozen voor deze diersoort:
Het onderzoek richt zich op verlatingsangst in honden en op soortspecifieke gedragsparameters.
Alternatieven voor onderzoek aan het doeldier zijn niet bruikbaar.

4.c. Toelichting voor het aantal gebruikte dieren:
Het streven is om in tot een maximum van 70 honden te testen (de beschikbaarheid van kandidaten zal
bepalend zijn). Het aantal is gebaseerd op eerder vergelijkbaar onderzoek (voor wat betreft de
gedragstesten) met honden, en realiseert voldoende statistisch power om ook bij negatieve resultaten
gepubliceerd te kunnen worden. Wanneer honden met en zonder verlatingsangst met elkaar wordeji_
vergeleken resulteert dit in proefgroepen vergelijkbaar met een recent en vergelijk baar onderzoek :

|. Dietary tryptophan suppleméntation in privately-owned mildly anxious dogs: a randomised
double-blinded placebo-controlled behavioural study. Under revision for publication in Applied Animal
Behaviour Science (quality of research and methods has been approved, though the text is being
shortened). The discussion addresses the statistical power and states "To obtain an indication of the
sensitivity of the behaviour tests, scores for confidence during the open-field test and the scores for
arousal and low posture for the alone phase of the owner-separation tests were subjected to the post-hoc
statistical power analysis as described above. The minimal difference between control-diet group and
tryptophan-diet group for these parameters was between 19.6% and 31.5% from the mean score of the
control-diet group."
Blijkt dat DAP een significant effect heeft op het gedrag van de honden, dan zullen de controle en
verlatingsangst honden alleen binnen een 'DAP conditie' (DAP verstuiver wel of niet aanwezig) met elkaar
kunnen worden vergeleken en in plaats van 30 met 30 honden te vergelijken worden 15 met 15
vergeleken. De laatste aantallen zijn relatief klein maar is meer dan het aantal dieren per groep als in een
recente (vergelijkbare) gedragsstudie met relatief homogene Beagles: Effect of dietary fibre type on
Dhysical activity and behaviour in kennelled dogs. |

|. Accepted for
publication in Applied Animal Behaviour Science. Dit impliceert dat ook bij 15 honden per groep een
zinvolle statistische analyse mogelijk is en de power van de studie acceptabel blijft.

De samenhang tussen gedrags en fysiologische parameters wordt door middel van statische analyse
onderzocht door gebruik te maken van een Principale Componenten Analyse. Bij 70 honden kunnen zo'n
20 parameters (een derde van het aantal experimentele eenheden) op een valide manier op onderlinge
samenhang worden onderzocht. Mogelijkheden om de te verzamelen dataset te combineren met eerder
verzamelde data, worden onderzocht: de recent gebruikte protocollen binnen de verschillende
onderzoeken zijn gebaseerd op eenzelfde ethogram wat impliceert dat veelal dezelfde gedragsparameters
op een indentieke wijze zijn gescoord.

4.d. Herkomst: E. andere herkomst
Toelichting:

Betreft observaties aan huishonden van privé eigenaren

5.a. Accommodatie: Elders
De gedragstesten worden uitgevoerd in een ruimte op het terrein van het |

5.b. Huisvesting & Verzorging:
nvt

S.c. Voeding:
nvt



6.a. Proefschema / proefbehandelingen:
Hondeneigenaren zullen worden gevraagd een vragenlijst in te vullen gericht op oa. problemen bij het
alleen thuis zijn, gehoorzaamheid, agressiviteit en angstigheid van hun hond (deels gebaseerd op de
Canine Behavioural Assessment and Research Questionnaire, CBARQ, Hsu & Serpell, 2003). Op basis
van de vragenlijst zal er een selectie worden gemaakt van honden die betrokken worden bij het
onderzoek. Hondeneigenaren worden benaderd via rasverenigingen, dierenartspraktijken, verenigingen
van gedragstherapeuten voor honden, studieclubs, etc.

Een testruimte wordt ingericht als huiskamer. Gedurende ongeveer 1 uur verblijven hond en eigenaar in
deze ruimte, waarbij de hond gedurende 20 minuten alleen wordt gelaten. Voor en na het alleen zijn
worden in totaal 3 speekselmonsters verzameld (tbv van stresshormoon metingen) en (oor)temperaturen
gemeten.

Als pilot onderzoek wordt bij enkele dieren de hartslag gemeten via het door mensen gebruikte Polar sport
tester systeem (eigenaren worden gevraagd thuis de hond te wennen aan het kortdurend dragen van een
elastisch bandje om de borst).

Eigenaren wordt gevraagd om eerste ochtend urine van hun hond op te vangen op 1 tot 3 dagen voor de
testdag. Urine cortisolniveaus kunnen iets zeggen over chronische stress bij de deelnemende honden in
de thuissituatie. Voor het meten van chronische stress is een speekselmonster geen geschikte methode
(methode (vanwege episodische afgifte van cortisol). Bovendien is het niet wenselijk om
speekselmonsters zonder begeleiding af te laten nemen door eigenaren, vanwege het te grote risico op
monsters met te weinig speeksel. Bovendien dient het monster gekoeld bewaard en vervoerd te worden,
ook dat is niet praktisch voor eigenaren. Onze ervaring met vorig onderzoek is dat eigenaren goed in staat
zijn een urinemonster mee te nemen naar de testruimte.

Beschrijving van de test uitvoering:

Na aankomst worden de eigenaren verwelkomd in de testruimte. In een periode van 15 minuten wordt het
onderzoek uitgelegd en na 30 minuten wordt een eerste speekselmonster afgenomen. De onderzoekers
verlaten vervolgens de ruimte, de eigenaar volgt 5 minuten later (waarbij een vaste procedure wordt
gevolgd). Nadat de hond 20 minuten alleen is geweest in de testruimte, komt de eigenaar terug en wordt
de begroetingsreactie van de hond gemeten. Op 25 minuten nadat de hond alleen is gelaten wordt een
tweede speekselmonster afgenomen. De eigenaar en hond lopen hierna een rondje van 20 minuten
buiten over het terrein. Hierna wordt het derde en laatste speekselmonster genomen.
Op ieder moment dat speeksel wordt afgenomen wordt tevens de oortemperatuur gemeten.

Speeksel wordt verzameld door 2 wattenstaafjes in de wangzakken van de hond rond te draaien
(gedurende maximaal 1 minuut). Speekselvloed wordt gestimuleerd door enkele korreltjes citroenzuur op
de tong te leggen (stimuleert smakken, maar mag niet aversief zijn voor de honden).

Om ervaring op te doen met het meten van de hartslag tijdens gedragstesten, wordt bij enkele dieren
deze gemeten met het polar sporttester systeem. Elektroden (huidcontact via de vacht, er wordt niet
geschoren) op een elastische borstband registreren de hartslag en dit betekent dat de honden aan de
meetprocedure moeten worden gewend. Hiervoor worden de eigenaren gevraagd om de honden in de
week voor het testen 5 x een halfuur een vergelijkbare band te laten dragen.

De helft van de honden zal blootgesteld worden aan D.A.P. via een plug-in D.A.P. Verdamper (dog
appaesing pheromone, zie www.ceva.nl), d.i. een verdamper met stekker in het stopcontact dat het
hondspecifieke feromoon continue afgeeft, dat mogelijk een geruststellend effect heeft op honden met
verlatingsangst.

De resultaten (gedragsscores en cortisol concentraties) worden statistisch met een Principale
Componenten Analyse onderzocht op onderlinge samenhang,



6.b. Mate van ongerief: A. Gering

6.c. Waaruit bestaat het ongerief en hoe bent u tot uw inschatting van de mate van ongerief
gekomen?
De honden worden gedurende 20 minuten alleen gelaten, wat met name bij dieren met verlatingsangst tot
acute stress kan leiden.
Deze acute stress uit zich in het overgrote deel van de gevallen in blaffen of vernielen. Het betreft hier
vormen van conflictgedrag die een uiting zijn van kortdurende stress bij honden. De intensiteit van de
stress kan pas achteraf aan de hand van speekselcortisol responsen goed worden ingeschat. Dezelfde
acute stress reacties treden ook op als honden door hun eigenaren in de thuissituatie alleen worden
gelaten. In de thuissituatie krijgt een hond relatief goede huisvesting en verzorging, waardoor dergelijke
acute stress gecounterbalanced wordt. In de testsituatie stopt de stress met dat de eigenaar terugkeert
naar de hond, waarbij het direct buiten gaan wandelen en spelen leidt tot het counterbalancen ervan.
Vanwege de kortdurendheid van de stress en het feit dat de testsituatie een regelmatig terugkerende
gebeurtenis in het hondenleven modelleert, is de inschatting dat het ongerief dat door de test wordt
veroorzaakt gering is.

7. Welke maatregelen heeft u getroffen om het ongerief tot een minimum te beperken?
Anesthesie: A. Niet toegepast (geen aanleiding).
Pijnbestrijding: A. Wordt niet toegepast omdat hiertoe geen aanleiding bestaat.

De eerste fase van de test bevindt de eigenaar zich met de hond in de testruimte. Periode van alleen zijn
is tot een minimum beperkt (maar nog wel zo lang dat eventuele acute stress reacties kunnen worden
gemeten). Na de test wordt eigenaar en hond direct de gelegenheid gegeven om buiten een stukje te
wandelen en te spelen.
Voor het meten van stressreacties wordt gebruik gemaakt van niet-invasieve methoden en stress als
gevolg van speekselmonsternames en (oor)temperatuurmetingen is naar verwachting minimaal.

8. Toestand van dieren na einde van de proef: Het dier is na de proef in leven gelaten.
Toelichting:
Betreft hier geen proefdieren

9. Welke alternatieven (vervanging, verfijning, vermindering) zijn voor de beschreven
experimenten overwogen en waarom zijn deze verworpen?

Het onderzoek richt zich op verlatingsangst in honden en op soortspecifieke gedragsparameters.
Alternatieven voor onderzoek aan het doeldier zijn niet bruikbaar.

10. Namen van direct betrokkenen bij de dierproef (artikel 9- en 12-functionarissen):

Tabel registratiecode opties voor aanvraag 2009085.c (K14):
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 1 1 12
13
1 21 5 70 35 1 1 01 01 1 1 1
3



Aanmeldingsformulier voor proeven met gewervelde dieren.

Secretariaat DEC

Aanvrager:
Afdeling:

Titel dierproef: Separation anxiety in dogs

Aanmeldcode / Protocol: 2009085.d
Stadia van de proef:

22-09-2009 Aangemeld
22-09-2009 Wijzigen
22-09-2009 Gekopieerd

Secretaris van de DEC

Is deze proef wetenschappelijk getoetst en goedgekeurd? Ja

onderzoek is een voortzetting van eerder vooronderzoek zoals gepresenteerd op wetenschappelijke
congressen:
Pilot study to design a behavioural test to detect separation related problems in dogs.

|. Proceedings of the 12th European congress on
companion animal behavioural medicine. Ghent, Belgium, 21-24 September 2006. pp86-88.

|. Behavioural test for the
diagnosis of separation related problems in dogs. Proceedings of the 40th International congress of the
ISAE. Bristol august 8th-12th, 2006. p 94.

1.a. Met dit onderzoek te beantwoorden concrete vraag:
F. Wetenschappelijke vraag m.b.t. gedrag van dieren

Veel honden hebben problemen met alleen thuis zijn, gescheiden van hun eigenaar (Appleby en
Pluijmakers, 2003; McCrave, 1991). Deze problemen, meestal genaamd scheidingsgerelateerde
problemen, kunnen zich uiten in bevuiling van het huis, vernielen van voorwerpen en vocaliseren (blaffen,
huilen, janken etc.) (Appleby en Pluijmakers, 2003). De gedragingen, wel of niet gezien in combinatie,
kunnen tekenen zijn van stress. Eén van de motivaties die een hond kan hebben voor het vertonen van
scheidingsgerelateerde problemen is scheidingsangst (SA), maar de signalen van scheidingsangst zijn
niet specifiek wat het vaak lastig maakt om de juiste diagnose te stellen (Appleby en Pluijmakers, 2003;
Overall et al., 2001; Schwartz 2003). In sommige gevallen zijn de tekens vrij mild en moeilijk te herkennen
wat het nog moeilijker maakt om de omvang van het probleem te schatten. Tot nu toe is er nog geen
gevalideerde gedragstest om scheidingsangst te diagnosticeren.

1.a. Het huidige onderzoek heeft als hoofddoel om te komen tot een praktische en gevalideerde
gedragstest om honden met scheidingsangst te diagnosticeren. Honden met en zonder verlatingsangst
(zoals gerapporteerd door de eigenaren) worden onder gecontroleerde condities kortstondig van hun
eigenaar gescheiden. Verschillen in gedrag worden verondersteld potentiële indicatoren te zijn voor
verlatingsangst.



1.b Probleemgedrag, zoals geassocieerd met verlatingsangst, kan losgekoppeld zijn van vermeende
negatieve emoties, bijvoorbeeld doordat het gedrag zich in de tijd heeft geëmancipeerd en / of onbedoeld
is beloond. Honden met 'echte verlatingsangst' zullen stress ervaren wanneer ze alleen worden gelaten,
zoals te meten via stressfysiologisch verschijnselen als een verhoogde cortisolspiegel,
lichaamstemperatuur en hartslag. De gedragskenmerken van honden die, wanneer ze onder
gecontroleerde condities kortstondig alleen worden gelaten, sterke stressfysiologische verschijnselen
vertonen, zijn aannemelijk sterk indicatief voor verlatingsangst. Door binnen het onderzoek gedrag te
koppelen aan stressfysiologische metingen wordt de interpretatie van de gedragsparameters onderbouwd.

Het uiteindelijke doel is honden met verlatingsangst, die gedragsmatig en fysiologisch te onderscheiden
zijn van honden zonder verlatingsangst, door middel van een praktische en gevalideerde gedragstest te
diagnosticeren door dierenartsen en gedragstherapeuten.

2. Er zijn lichte aanwijzingen dat 'dog appeasing pheromone' (DAP, als verstuiver op de markt) een
rustgevend effect heeft op honden en ongewenst gedrag remt. Dit betekent dat DAP één van de mogelijk
oplossingsstrategieën voor verlatingsangst zou kunnen zijn. Binnen het onderzoek worden de gedrags- en
stressfysiologische responsen van honden op het alleen worden gelaten gemeten in aanwezigheid en
afwezigheid van DAP.

Appleby, D. and J. Pluijmakers, Separation anxiety in dogs. The function of homeostasis in its
development and treatment. Vet Clin North Am Small Anim Pract, 2003. 33(2): p. 321-44.
McCrave, E.A., Diagnostic criteria for separation anxiety in the dog. Vet Glin North Am Small Anim Pract,
1991. 21 (2): p. 247-55.
Overall, K.L., A.E. Dunham, and D. Frank, Frequency of nonspecific clinical signs in dogs with separation
anxiety, thunderstorm phobia, and noise phobia, alone or in combination. J Am Vet Med Assoc, 2001.
219(4): p. 467-73
Schwartz, S., Separation anxiety syndrome in dogs and cats. J Am Vet Med Assoc, 2003. 222(11): p.
1526-32

1.b. Het uiteindelijk doel (Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie):
Doel:
Veel honden hebben problemen met alleen thuis zijn, gescheiden van hun eigenaar (Appleby en
Pluijmakers, 2003; Mc Crave, 1991). Deze problemen, meestal genaamd scheidingsgerelateerde
problemen, kunnen zich uiten in bevuiling van het huis, vernielen van voorwerpen en vocaliseren (blaffen,
huilen, janken etc.) (Appleby en Pluijmakers, 2003). De gedragingen, wel of niet gezien in combinatie,
kunnen tekenen zijn van stress. Eén van de motivaties die een hond kan hebben voor het vertonen van
scheidingsgerelateerde problemen is scheidingsangst (SA), maar de signalen van scheidingsangst zijn
niet specifiek wat het vaak lastig maakt om de juiste diagnose te stellen (Appleby en Pluijmakers, 2003;
Overall et al., 2001; Schwartz 2003).

Een goede diagnosestelling draagt bij aan het selecteren van de juiste behandeling van verlatingsangst
en zo aan het verminderen angstgerelateerde gedragsproblemen bij honden. Dit heeft positieve effecten
voor het welzijn van zowel eigenaar als hond.

1.c. Lekensamenvatting:

2. Gepland vanaf: 01-10-2009 tot 01-03-2010

3. Diersoort: honden ; Totaal aantal: 70

4.a. Nadere aanduiding gebruikte dieren:
Huishonden van privé eigenaren



4.b. Motivatie waarom is gekozen voor deze diersoort:
Het onderzoek richt zich op verlatingsangst in honden en op soortspecifieke gedragsparameters.
Alternatieven voor onderzoek aan het doeldier zijn niet bruikbaar.

4.c. Toelichting voor het aantal gebruikte dieren:
Het streven is om in tot een maximum van 70 honden te testen (de beschikbaarheid van kandidaten zal
bepalend zijn). Het aantal is gebaseerd op eerder vergelijkbaar onderzoek (voor wat betreft de
gedragstesten) met honden, en realiseert voldoende statistisch power om ook bij negatieve resultaten
gepubliceerd te kunnen worden. Wanneer honden met en zonder verlatingsangst met elkaar worden
vergeleken resulteert dit in proefgroepen vergelijkbaar met een recent en vergelijk baar onderzoek : i

|ded placebo-controlled behavioural study. Under revision for publication in Applied Animal
Behaviour Science (quality of research and methods has been approved, though the text is being
shortened). The discussion addresses the statistical power and states "To obtain an indication of the
sensitivity of the behaviour tests, scores for confidence during the open-field test and the scores for
arousal and low posture for the alone phase of the owner-separation tests were subjected to the post-hoc
statistical power analysis as described above. The minimal difference between control-diet group and
tryptophan-diet group for these parameters was between 19.6% and 31.5% from the mean score of the
control-diet group."
Blijkt dat DAP een significant effect heeft op het gedrag van de honden, dan zullen de controle en
verlatingsangst honden alleen binnen een 'DAP conditie' (DAP verstuiver wel of niet aanwezig) met elkaar
kunnen worden vergeleken en in plaats van 30 met 30 honden te vergelijken worden 15 met 15
vergeleken. De laatste aantallen zijn relatief klein maar is meer dan het aantal dieren per groep als in een
recente (vergelijkbare) gedragsstudie met relatief homogene Beagles: Effect of dietary fibre type on
ahvsical activitv and behaviour in kennelled dogs.

|. Accepted for
publication in Applied Animal Behaviour Science. Dit impliceert dat ook bij 15 honden per groep een
zinvolle statistische analyse mogelijk is en de power van de studie acceptabel blijft.

4.d. Herkomst: E. andere herkomst
Toelichting:

Betreft observaties aan huishonden van privé eigenaren

5.a. Accommodatie: Elders
De gedragstesten worden uitgevoerd in een ruimte op het terrein van het |

5.b. Huisvesting & Verzorging:
nvt

5.c. Voeding:
nvt

6.a. Proefschema / proefbehandelingen:
Hondeneigenaren zullen worden gevraagd een vragenlijst in te vullen gericht op oa. problemen bij het
alleen thuis zijn, gehoorzaamheid, agressiviteit en angstigheid van hun hond (deels gebaseerd op de
Canine Behavioural Assessment and Research Questionnaire, CBARQ, Hsu & Serpell, 2003). Op basis
van de vragenlijst zal er een selectie worden gemaakt van honden die betrokken worden bij het
onderzoek. Hondeneigenaren worden benaderd via rasverenigingen, dierenartspraktijken, verenigingen



van gedragstherapeuten voor honden, studieclubs, etc.

Een testruimte wordt ingericht als huiskamer. Gedurende ongeveer 1 uur verblijven hond en eigenaar in
deze ruimte, waarbij de hond gedurende 20 minuten alleen wordt gelaten. Voor en na het alleen zijn
worden in totaal 3 speekselmonsters verzameld (tbv van stresshormoon metingen) en (oor)temperaturen
gemeten.

Als pilot onderzoek wordt bij enkele dieren de hartslag gemeten via het door mensen gebruikte Polar sport
tester systeem (eigenaren worden gevraagd thuis de hond te wennen aan het kortdurend dragen van een
elastisch bandje om de borst).

Eigenaren wordt gevraagd om eerste ochtend urine van hun hond op te vangen op 1 tot 3 dagen voor de
testdag. Urine cortisolniveaus kunnen iets zeggen over chronische stress bij de deelnemende honden in
de thuissituatie. Voor het meten van chronische stress is een speekselmonster geen geschikte methode
(methode (vanwege episodische afgifte van cortisol). Bovendien is het niet wenselijk om
speekselmonsters zonder begeleiding af te laten nemen door eigenaren, vanwege het te grote risico op
monsters met te weinig speeksel. Bovendien dient het monster gekoeld bewaard en vervoerd te worden,
ook dat is niet praktisch voor eigenaren. Onze ervaring met vorig onderzoek is dat eigenaren goed in staat
zijn een urinemonster mee te nemen naar de testruimte.

Beschrijving van de test uitvoering:

Na aankomst worden de eigenaren verwelkomd in de testruimte. In een periode van 15 minuten wordt het
onderzoek uitgelegd en na 30 minuten wordt een eerste speekselmonster afgenomen. De onderzoekers
verlaten vervolgens de ruimte, de eigenaar volgt 5 minuten later (waarbij een vaste procedure wordt
gevolgd). Nadat de hond 20 minuten alleen is geweest in de testruimte, komt de eigenaar terug en wordt
de begroetingsreactie van de hond gemeten. Op 25 minuten nadat de hond alleen is gelaten wordt een
tweede speekselmonster afgenomen. De eigenaar en hond lopen hierna een rondje van 20 minuten
buiten over het terrein. Hierna wordt het derde en laatste speekselmonster genomen.
Op ieder moment dat speeksel wordt afgenomen wordt tevens de oortemperatuur gemeten.

Speeksel wordt verzameld door 2 wattenstaafjes in de wangzakken van de hond rond te draaien
(gedurende maximaal 1 minuut). Speekselvloed wordt gestimuleerd door enkele korreltjes citroenzuur op
de tong te leggen (stimuleert smakken, maar mag niet aversief zijn voor de honden).

Om ervaring op te doen met het meten van de hartslag tijdens gedragstesten, wordt bij enkele dieren
deze gemeten met het polar sporttester systeem. Elektroden (huidcontact via de vacht, er wordt niet
geschoren) op een elastische borstband registreren de hartslag en dit betekent dat de honden aan de
meetprocedure moeten worden gewend. Hiervoor worden de eigenaren gevraagd om de honden in de
week voor het testen 5 x een halfuur een vergelijkbare band te laten dragen.

De helft van de honden zal blootgesteld worden aan D.A.P. via een plug-in D.A.P. Verdamper (dog
appaesing pheromone, zie www.ceva.nl), d.i. een verdamper met stekker in het stopcontact dat het
hondspecifieke feromoon continue afgeeft, dat mogelijk een geruststellend effect heeft op honden met
verlatingsangst.

De resultaten (gedragsscores en cortisol concentraties) worden statistisch met een Principale
Componenten Analyse onderzocht op onderlinge samenhang,

6.b. Mate van ongerief: A. Gering

6.c. Waaruit bestaat het ongerief en hoe bent u tot uw inschatting van de mate van ongerief
gekomen?
De honden worden gedurende 20 minuten alleen gelaten, wat met name bij dieren met verlatingsangst tot
acute stress kan leiden.



Deze acute stress uit zich in het overgrote deel van de gevallen in blaffen of vernielen. Het betreft hier
vormen van conflictgedrag die een uiting zijn van kortdurende stress bij honden. De intensiteit van de
stress kan pas achteraf aan de hand van speekselcortisol responsen goed worden ingeschat. Dezelfde
acute stress reacties treden ook op als honden door hun eigenaren in de thuissituatie alleen worden
gelaten. In de thuissituatie krijgt een hond relatief goede huisvesting en verzorging, waardoor dergelijke
acute stress gecounterbalanced wordt. In de testsituatie stopt de stress met dat de eigenaar terugkeert
naar de hond, waarbij het direct buiten gaan wandelen en spelen leidt tot het counterbalancen ervan.
Vanwege de kortdurendheid van de stress en het feit dat de testsituatie een regelmatig terugkerende
gebeurtenis in het hondenleven modelleert, is de inschatting dat het ongerief dat door de test wordt
veroorzaakt gering is.

7. Welke maatregelen heeft u getroffen om het ongerief tot een minimum te beperken?
Anesthesie: A. Niet toegepast (geen aanleiding).
Pijnbestrijding: A. Wordt niet toegepast omdat hiertoe geen aanleiding bestaat.

De eerste fase van de test bevindt de eigenaar zich met de hond in de testruimte. Periode van alleen zijn
is tot een minimum beperkt (maar nog wel zo lang dat eventuele acute stress reacties kunnen worden
gemeten). Na de test wordt eigenaar en hond direct de gelegenheid gegeven om buiten een stukje te
wandelen en te spelen.
Voor het meten van stressreacties wordt gebruik gemaakt van niet-invasieve methoden en stress als
gevolg van speekselmonsternames en (oor)temperatuurmetingen is naar verwachting minimaal.

8. Toestand van dieren na einde van de proef: Het dier is na de proef in leven gelaten.
Toelichting:
Betreft hier geen proefdieren

9. Welke alternatieven (vervanging, verfijning, vermindering) zijn voor de beschreven
experimenten overwogen en waarom zijn deze verworpen?

Het onderzoek richt zich op verlatingsangst in honden en op soortspecifieke gedragsparameters.
Alternatieven voor onderzoek aan het doeldier zijn niet bruikbaar.

10. Namen van direct betrokkenen bij de dierproef (artikel 9- en 12-functionarissen):

Tabel registratiecode opties voor aanvraag 2009085.d (K14):
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
1 21 5 70 35 1 1 01 01 1 1 1
3



Aanmeldingsformulier voor proeven met gewervelde dieren.

Secretariaat DEC

Aanvrager:
Afdeling:

Titel dierproef: Separation anxiety in dogs

2009085.6Aanmeldcode/ Protocol:
Stadia van de proef:

22-09-2009
22-09-2009

Aangemeld
Positief advies Secretaris van de DEC

Is deze proef wetenschappelijk getoetst en goedgekeurd? Ja

onderzoek is een voortzetting van eerder vooronderzoek zoals gepresenteerd op wetenschappelijke
congressen:
Pilot study to design a behavioural test to detect separation related problems in dogs.

Proceedings of the 12th European congress on
companion animal behavioural medicine. Ghent, Belgium, 21-24 September 2006. pp86-88.

|. Behavioural test for the
diagnosis of separation related problems in dogs. Proceedings of the 40th International congress of the
ISAE. Bristol august 8th-12th, 2006. p 94.

1.a. Met dit onderzoek te beantwoorden concrete vraag:
F. Wetenschappelijke vraag m.b.t. gedrag van dieren

Veel honden hebben problemen met alleen thuis zijn, gescheiden van hun eigenaar (Appleby en
Pluijmakers, 2003; Mc Crave, 1991). Deze problemen, meestal genaamd scheidingsgerelateerde
problemen, kunnen zich uiten in bevuiling van het huis, vernielen van voorwerpen en vocaliseren (blaffen,
huilen, janken etc.) (Appleby en Pluijmakers, 2003). De gedragingen, wel of niet gezien in combinatie,
kunnen tekenen zijn van stress. Eén van de motivaties die een hond kan hebben voor het vertonen van
scheidingsgerelateerde problemen is scheidingsangst (SA), maar de signalen van scheidingsangst zijn
niet specifiek wat het vaak lastig maakt om de juiste diagnose te stellen (Appleby en Pluijmakers, 2003;
Overall et al., 2001; Schwartz 2003). In sommige gevallen zijn de tekens vrij mild en moeilijk te herkennen
wat het nog moeilijker maakt om de omvang van het probleem te schatten. Tot nu toe is er nog geen
gevalideerde gedragstest om scheidingsangst te diagnosticeren.

1.a. Het huidige onderzoek heeft als hoofddoel om te komen tot een praktische en gevalideerde
gedragstest om honden met scheidingsangst te diagnosticeren. Honden met en zonder verlatingsangst
(zoals gerapporteerd door de eigenaren) worden onder gecontroleerde condities kortstondig van hun
eigenaar gescheiden. Verschillen in gedrag worden verondersteld potentiële indicatoren te zijn voor
verlatingsangst.

1.b Probleemgedrag, zoals geassocieerd met verlatingsangst, kan losgekoppeld zijn van vermeende



negatieve emoties, bijvoorbeeld doordat het gedrag zich in de tijd heeft geëmancipeerd en / of onbedoeld
is beloond. Honden met 'echte verlatingsangst' zullen stress ervaren wanneer ze alleen worden gelaten,
zoals te meten via stressfysiologisch verschijnselen als een verhoogde cortisolspiegel,
lichaamstemperatuur en hartslag. De gedragskenmerken van honden die, wanneer ze onder
gecontroleerde condities kortstondig alleen worden gelaten, sterke stressfysiologische verschijnselen
vertonen, zijn aannemelijk sterk indicatief voor verlatingsangst. Door binnen het onderzoek gedrag te
koppelen aan stressfysiologische metingen wordt de interpretatie van de gedragsparameters onderbouwd.

Het uiteindelijke doel is honden met verlatingsangst, die gedragsmatig en fysiologisch te onderscheiden
zijn van honden zonder verlatingsangst, door middel van een praktische en gevalideerde gedragstest te
diagnosticeren door dierenartsen en gedragstherapeuten.

2. Er zijn lichte aanwijzingen dat 'dog appeasing pheromone' (DAP, als verstuiver op de markt) een
rustgevend effect heeft op honden en ongewenst gedrag remt. Dit betekent dat DAP één van de mogelijk
oplossingsstrategieën voor verlatingsangst zou kunnen zijn. Binnen het onderzoek worden de gedrags- en
stressfysiologische responsen van honden op het alleen worden gelaten gemeten in aanwezigheid en
afwezigheid van DAP.

Appleby, D. and J. Pluijmakers, Separation anxiety in dogs. The function of homeostasis in its
development and treatment. Vet Clin North Am Small Anim Pract, 2003. 33(2): p. 321-44.
McCrave, E.A., Diagnostic criteria for separation anxiety in the dog. Vet Clin North Am Small Anim Pract,
1991. 21 (2): p. 247-55.
Overall, K.L., A.E. Dunham, and D. Frank, Frequency of nonspecific clinical signs in dogs with separation
anxiety, thunderstorm phobia, and noise phobia, alone or in combination. J Am Vet Med Assoc, 2001.
219(4): p. 467-73
Schwartz, S., Separation anxiety syndrome in dogs and cats. J Am Vet Med Assoc, 2003. 222(11): p.
1526-32

1.b. Het uiteindelijk doel (Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie):
Doel:
Veel honden hebben problemen met alleen thuis zijn, gescheiden van hun eigenaar (Appleby en
Pluijmakers, 2003; Mc Crave, 1991). Deze problemen, meestal genaamd scheidingsgerelateerde
problemen, kunnen zich uiten in bevuiling van het huis, vernielen van voorwerpen en vocaliseren (blaffen,
huilen, janken etc.) (Appleby en Pluijmakers, 2003). De gedragingen, wel of niet gezien in combinatie,
kunnen tekenen zijn van stress. Eén van de motivaties die een hond kan hebben voor het vertonen van
scheidingsgerelateerde problemen is scheidingsangst (SA), maar de signalen van scheidingsangst zijn
niet specifiek wat het vaak lastig maakt om de juiste diagnose te stellen (Appleby en Pluijmakers, 2003;
Overall et al., 2001; Schwartz 2003).

Een goede diagnosestelling draagt bij aan het selecteren van de juiste behandeling van verlatingsangst
en zo aan het verminderen angstgerelateerde gedragsproblemen bij honden. Dit heeft positieve effecten
voor het welzijn van zowel eigenaar als hond.

1.c. Lekensamenvatting:

2. Gepland vanaf: 01-10-2009 tot 01-03-2010

3. Diersoort: honden ; Totaal aantal: 70

4.a. Nadere aanduiding gebruikte dieren:
Huishonden van privé eigenaren

4.b. Motivatie waarom is gekozen voor deze diersoort:



Het onderzoek richt zich op verlatingsangst in honden en op soortspecifieke gedragsparameters.
Alternatieven voor onderzoek aan het doeldier zijn niet bruikbaar.

4.c. Toelichting voor het aantal gebruikte dieren:
Het streven is om in tot een maximum van 70 honden te testen (de beschikbaarheid van kandidaten zal
bepalend zijn). Het aantal is gebaseerd op eerder vergelijkbaar onderzoek (voor wat betreft de
gedragstesten) met honden, en realiseert voldoende statistisch power om ook bij negatieve resultaten
gepubliceerd te kunnen worden. Wanneer honden met en zonder verlatingsangst met elkaar worden_
vergeleken resulteert dit in proefgroepen vergelijkbaar met een recent en vergelijk baar onderzoek :

|. Dietary tryptophan supplementation in privately-owned mildly anxious dogs: a randomised
double-blinded placebo-controlled behavioural study. Under revision for publication in Applied Animal
Behaviour Science (quality of research and methods has been approved, though the text is being
shortened). The discussion addresses the statistical power and states "To obtain an indication of the
sensitivity of the behaviour tests, scores for confidence during the open-field test and the scores for
arousal and low posture for the alone phase of the owner-separation tests were subjected to the post-hoc
statistical power analysis as described above. The minimal difference between control-diet group and
tryptophan-diet group for these parameters was between 19.6% and 31.5% from the mean score of the
control-diet group."
Blijkt dat DAP een significant effect heeft op het gedrag van de honden, dan zullen de controle en
verlatingsangst honden alleen binnen een 'DAP conditie' (DAP verstuiver wel of niet aanwezig) met elkaar
kunnen worden vergeleken en in plaats van 30 met 30 honden te vergelijken worden 15 met 15
vergeleken. De laatste aantallen zijn relatief klein maar is meer dan het aantal dieren per groep als in een
recente (vergelijkbare) gedragsstudie met relatief homogene Beagles: Effect of dietary fibre type on
jhysical activity and behaviour in kennelled dogs. | ~

|. Accepted for
publication in Applied Animal Behaviour Science. Dit impliceert dat ook bij 15 honden per groep een
zinvolle statistische analyse mogelijk is en de power van de studie acceptabel blijft.

De samenhang tussen gedrags en fysiologische parameters wordt door middel van statistische analyse
onderzocht door gebruik te maken van een Principale Componenten Analyse. Bij 70 honden kunnen zo'n
20 parameters (een derde van het aantal experimentele eenheden) op een valide manier op onderlinge
samenhang worden onderzocht. Mogelijkheden om de te verzamelen dataset te combineren met eerder
verzamelde data, worden onderzocht: de recent gebruikte protocollen binnen de verschillende
onderzoeken zijn gebaseerd op eenzelfde ethogram wat impliceert dat veelal dezelfde gedragsparameters
op een indentieke wijze zijn gescoord.

4.d. Herkomst: E. andere herkomst
Toelichting:

Betreft observaties aan huishonden van privé eigenaren

5.a. Accommodatie: Elders
De gedragstesten worden uitgevoerd in een ruimte op het terrein van het |

5.b. Huisvesting & Verzorging:
nvt

5.c. Voeding:
nvt

6.a. Proefschema / proefbehandelingen:



Hondeneigenaren zullen worden gevraagd een vragenlijst in te vullen gericht op oa. problemen bij het
alleen thuis zijn, gehoorzaamheid, agressiviteit en angstigheid van hun hond (deels gebaseerd op de
Canine Behavioural Assessment and Research Questionnaire, CBARQ, Hsu & Serpell, 2003). Op basis
van de vragenlijst zal er een selectie worden gemaakt van honden die betrokken worden bij het
onderzoek. Hondeneigenaren worden benaderd via rasverenigingen, dierenartspraktijken, verenigingen
van gedragstherapeuten voor honden, studieclubs, etc.

Een testruimte wordt ingericht als huiskamer. Gedurende ongeveer 1 uur verblijven hond en eigenaar in
deze ruimte, waarbij de hond gedurende 20 minuten alleen wordt gelaten. Voor en na het alleen zijn
worden in totaal 3 speekselmonsters verzameld (tbv van stresshormoon metingen) en (oor)temperaturen
gemeten.

Als pilot onderzoek wordt bij enkele dieren de hartslag gemeten via het door mensen gebruikte Polar sport
tester systeem (eigenaren worden gevraagd thuis de hond te wennen aan het kortdurend dragen van een
elastisch bandje om de borst).

Eigenaren wordt gevraagd om eerste ochtend urine van hun hond op te vangen op 1 tot 3 dagen voor de
testdag. Urine cortisolniveaus kunnen iets zeggen over chronische stress bij de deelnemende honden in
de thuissituatie. Voor het meten van chronische stress is een speekselmonster geen geschikte methode
(methode (vanwege episodische afgifte van cortisol). Bovendien is het niet wenselijk om
speekselmonsters zonder begeleiding af te laten nemen door eigenaren, vanwege het te grote risico op
monsters met te weinig speeksel. Bovendien dient het monster gekoeld bewaard en vervoerd te worden,
ook dat is niet praktisch voor eigenaren. Onze ervaring met vorig onderzoek is dat eigenaren goed in staat
zijn een urinemonster mee te nemen naar de testruimte.

Beschrijving van de test uitvoering:

Na aankomst worden de eigenaren verwelkomd in de testruimte. In een periode van 15 minuten wordt het
onderzoek uitgelegd en na 30 minuten wordt een eerste speekselmonster afgenomen. De onderzoekers
verlaten vervolgens de ruimte, de eigenaar volgt 5 minuten later (waarbij een vaste procedure wordt
gevolgd). Nadat de hond 20 minuten alleen is geweest in de testruimte, komt de eigenaar terug en wordt
de begroetingsreactie van de hond gemeten. Op 25 minuten nadat de hond alleen is gelaten wordt een
tweede speekselmonster afgenomen. De eigenaar en hond lopen hierna een rondje van 20 minuten
buiten over het terrein. Hierna wordt het derde en laatste speekselmonster genomen.
Op ieder moment dat speeksel wordt afgenomen wordt tevens de oortemperatuur gemeten.

Speeksel wordt verzameld door 2 wattenstaafjes in de wangzakken van de hond rond te draaien
(gedurende maximaal 1 minuut). Speekselvloed wordt gestimuleerd door enkele korreltjes citroenzuur op
de tong te leggen (stimuleert smakken, maar mag niet aversief zijn voor de honden).

Om ervaring op te doen met het meten van de hartslag tijdens gedragstesten, wordt bij enkele dieren
deze gemeten met het polar sporttester systeem. Elektroden (huidcontact via de vacht, er wordt niet
geschoren) op een elastische borstband registreren de hartslag en dit betekent dat de honden aan de
meetprocedure moeten worden gewend. Hiervoor worden de eigenaren gevraagd om de honden in de
week voor het testen 5 x een halfuur een vergelijkbare band te laten dragen.

De helft van de honden zal blootgesteld worden aan D.A.P. via een plug-in D.A.P. Verdamper (dog
appaesing pheromone, zie www.ceva.nl), d.i. een verdamper met stekker in het stopcontact dat het
hondspecifieke feromoon continue afgeeft, dat mogelijk een geruststellend effect heeft op honden met
verlatingsangst.

De resultaten (gedragsscores en cortisol concentraties) worden statistisch met een Principale
Componenten Analyse onderzocht op onderlinge samenhang,

6.b. Mate van ongerief: A. Gering



6.c. Waaruit bestaat het ongerief en hoe bent u tot uw inschatting van de mate van ongerief
gekomen?
De honden worden gedurende 20 minuten alleen gelaten, wat met name bij dieren met verlatingsangst tot
acute stress kan leiden.
Deze acute stress uit zich in het overgrote deel van de gevallen in blaffen of vernielen. Het betreft hier
vormen van conflictgedrag die een uiting zijn van kortdurende stress bij honden. De intensiteit van de
stress kan pas achteraf aan de hand van speekselcortisol responsen goed worden ingeschat. Dezelfde
acute stress reacties treden ook op als honden door hun eigenaren in de thuissituatie alleen worden
gelaten. In de thuissituatie krijgt een hond relatief goede huisvesting en verzorging, waardoor dergelijke
acute stress gecounterbalanced wordt. In de testsituatie stopt de stress met dat de eigenaar terugkeert
naar de hond, waarbij het direct buiten gaan wandelen en spelen leidt tot het counterbalancen ervan.
Vanwege de kortdurendheid van de stress en het feit dat de testsituatie een regelmatig terugkerende
gebeurtenis in het hondenleven modelleert, is de inschatting dat het ongerief dat door de test wordt
veroorzaakt gering is.

7. Welke maatregelen heeft u getroffen om het ongerief tot een minimum te beperken?
Anesthesie: A. Niet toegepast (geen aanleiding).
Pijnbestrijding: A. Wordt niet toegepast omdat hiertoe geen aanleiding bestaat.

De eerste fase van de test bevindt de eigenaar zich met de hond in de testruimte. Periode van alleen zijn
is tot een minimum beperkt (maar nog wel zo lang dat eventuele acute stress reacties kunnen worden
gemeten). Na de test wordt eigenaar en hond direct de gelegenheid gegeven om buiten een stukje te
wandelen en te spelen.
Voor het meten van stressreacties wordt gebruik gemaakt van niet-invasieve methoden en stress als
gevolg van speekselmonsternames en (oor)temperatuurmetingen is naar verwachting minimaal.

8. Toestand van dieren na einde van de proef: Het dier is na de proef in leven gelaten.
Toelichting:
Betreft hier geen proefdieren

9. Welke alternatieven (vervanging, verfijning, vermindering) zijn voor de beschreven
experimenten overwogen en waarom zijn deze verworpen?

Het onderzoek richt zich op verlatingsangst in honden en op soortspecifieke gedragsparameters.
Alternatieven voor onderzoek aan het doeldier zijn niet bruikbaar.

10. Namen van direct betrokkenen bij de dierproef (artikel 9- en 12-functionarissen):

Tabel registratiecode opties voor aanvraag 2009085.e (K14):
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
1 21 5 70 35 1 1 01 01 1 1 1
3



Uw aanvraag 2009085.a, door u aangemeld vanuit DRS heeft van de KC de status: 'Wijzigen' gekregen.

De DEC is van mening dat het doel van de proef opweegt tegen het te verwachten ongerief dat de dieren
ondergaan. Voorafgaand aan een definitief advies heeft de DEC de volgende vragen en opmerkingen:
De DEC vraagt zich af, het te verwachten ongerief inderdaad gering is. Wanneer dit daadwerkelijk
honden betreft met verlatingsangst, kan de 20 minutenperiode zonder de baas een stressvolle
aangelegenheid zijn. Dit zou kunnen betekenen, dat het ongerief gering/ matig kan zijn. De DEC
verzoekt u hierop uw visie te geven. Ingeval er sprake blijkt te zijn van gering/ matig ongerief, zal dit in
de naregistratie moeten worden aangegeven.
Daarnaast is het de DEC niet helemaal duidelijk, wat de focus is van het voorliggende onderzoek. De
suggestie wordt gewekt, dat er bepaalde stressfactoren worden bekeken in samenhang met vele
gedragswaarnemingen, in de hoop, dat er een verband kan worden gelegd. De DEC verzoekt u dit aan te
scherpen.
Bovendien verzoekt de DEC u duidelijker aan te geven, of de gedragswaarnemingen in de voorliggende
proef hetzelfde zijn als die in eerder onderzoek van bv. HÜHHIH, waar naar gerefereerd wordt of een
combinatie daarvan.
Tevens verzoekt de DEC u bij 6.a. (Proefbehandelingen) de DAP-behandeling en de Principale Compo-
nenten Analyse toe te voegen, aangezien u fysiologische parameters wilt koppelen aan gedragswaar-
nemingen.
Daarnaast verzoekt de DEC u aan te geven, of urinemonstername aan het begin van de proef in de
thuissituatie ook te vervangen is door speekselmonsters met een wattenstaafje ter bepaling van
stressfactoren, aangezien dat praktischer is.
Tenslotte verzoekt de DEC u bij 4.c. (toelichting aantal dieren) toe te lichten, wat u bedoelt met "Blijkt
dat DAP een significant effect heeft op het gedrag van de honden, dan resulteert dit in tot maximaal
twee maal het aantal dieren per groep als in een een recente gedragsstudie met (relatief homogene)
Beagles: Effect of dietary fibre type on physical activity and behaviour in kennelled dogs. |

| Accepted for publication in Applied Animal Behaviour Science".

Na aanpassing zal de proef door de secretaris van de DEC worden afgehandeld.

Uw aanvraag 2009085.b, door u aangemeld vanuit DRS heeft van de Secretaris DEC de status: 'Wijzigen'
gekregen.

Zij verzoekt u bij 4.c. (Toelichting voor het aantal gebruikte dieren) de volgende passage aan te passen,
aangezien ze ervan uitgaat, dat het gaat om een statistische analyse: "De samenhang tussen gedrags en
fysiologische parameters wordt door middel van statische analyse onderzocht door gebruik te maken van
een Principale Componenten Analyse".

Na wijziging zal de proef door de secretaris van de DEC worden afgehandeld.

Indien de status op 'wijzigen' is gezet en u wilt deze aanvraag gaan wijzigen, dan selecteert u deze
aanvraag en kiest u vanuit het menu 'bewerken aanvraag', en dan de optie 'wijzigen'. Er wordt dan een
kopie van de originele aanvraag gemaakt. Deze kopie kunt u vervolgens wijzigen, en opnieuw
aanmelden.

Met vriendelijke groet,

Secretaris DEC



Uw aanvraag 2009085.c, door u aangemeld vanuit DRS heeft van de Secretaris DEC de status: 'Wijzigen'
gekregen.

Indien de status op 'wijzigen' is gezet en u wilt deze aanvraag gaan wijzigen, dan selecteert u deze
aanvraag en kiest u vanuit het menu 'bewerken aanvraag', en dan de optie 'wijzigen'. Er wordt dan een
kopie van de originele aanvraag gemaakt. Deze kopie kunt u vervolgens wijzigen, en opnieuw
aanmelden.

Met vriendelijke groet,

Secretaris DEC

Uw aanvraag 2009085.d, door u aangemeld vanuit DRS heeft van de Secretaris DEC de status: 'Wijzigen'
gekregen.

Indien de status op 'wijzigen' is gezet en u wilt deze aanvraag gaan wijzigen, dan selecteert u deze
aanvraag en kiest u vanuit het menu 'bewerken aanvraag', en dan de optie 'wijzigen'. Er wordt dan een
kopie van de originele aanvraag gemaakt. Deze kopie kunt u vervolgens wijzigen, en opnieuw
aanmelden.

Met vriendelijke groet,

Secretaris DEC

Uw aanvraag 2009085.e, door u aangemeld vanuit DRS heeft van de KC de status: 'Positief advies'
gekregen.

De DEC is van mening dat het doel van de proef opweegt tegen het te verwachten geringe ongerief dat
de dieren ondergaan en dat de vraag m.b.t. alternatieven voldoende is beantwoord.

Met vriendelijke groet,

Secretaris DEC


