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Johan Bolhuisbepleit een brede visie op gedragsbiologisch
Hoogleraargedragsbiologie
zoals neurobiologieen
onderzoek.Dat onderzoekomvat ook nieuwe onderzoeksterreinen,
cognitieve psychologie.Hoe actueel is het thema gedrag nog in de biologiemethodenen
examenprogramma's?

in biologiemethoden
achterhaal
Gedrag
Ancovonlloolenbroek,
KeÍ5'tTh,Boersmsen
ArendJan Woa o
ln de jaren dertig van de vorige ee uw legden Oorzaken
Bijbeantwoording
vande vraagwelkemechanismen
lKonrad Lorenzen Nico Tinbergende basisvoor
gedragveroorzaken,
werktïinbergendrieaannames
de ethologieals wetenschap.Zij legden de nadruk
van Lorenzis hij
verderuit. In navolging
op het observerenvan dieren in hun natuurlijke vanLorenz
van meningdat dierengedrag'bezitten',net zoals
omgeving.
ze structurele
kenmerken
bezitten.
en Íysiologische
In zijn oratier bij de aanvaardingvan zijn ambt
kunnengezien
kunnengedragspatronen
van hoogleraargedragsbiologie
aan de Universiteit Daardoor
Utrecht in 2002 geeft Johan Bolhuiseen omschrij- w o r d e na l s ' o r g a n e n ' ewno r d th e to o k g e m a k k e l i j De vier
ker om de herhaalbaarheid
en herkenbaarheid
van
ving van de kern van de gedragsbiologie.
variatiesvan Tinbergenop de vraagwaarom dieren gedragte omschrijven.
Verderbeargumenteert
Tinbergen
dat gedrag,zelís
zich op deze maniergedragen,zijn wat hem betreft
is danwat we in de
vorm.complexer
nog steedsactueel.Hij bepleit echter nadrukkelijk in eenvoudige
(neuro)fysiologie
onderzoek.Hij
onderzoeken.
Hijpleitnietvoorhet
een bredevisieop gedragsbiologisch
trekkenvangrenzen
en de neuen niet over
tussende ethologie
heeft het daarbijover gedragsbiologie
rofysiologie,
meer omvatmaarjuistvooreensamenwerking
tusethologie.Dit omdat gedragsbiologie
senbeide.Eenverschil
tussendezetweetakkenvan
tend is en ook recenteterreinenvan onderzoeknaar
gedrag omvat, zoals neurobiologieen cognitieve d e ' B i o l o g i e
v a n G e d r a gi's h e t o Í g a n i s a t i e n i v e a u
psychologie
zien
waaropgewerktwordt.TotslotlaatTinbergen
dat de initiatie.coórdinatie
en het onderbreken
van
Bolhuis'standpunt over gedragsbiologieroept de
gedragspatronen
minderondercontrolestaanvan
vraagop hoe actueêlhet thema gedragis, zoalsdat
en uitgehet externemilieudan Íysiologen
op dat moment
is omschrevenin de examenprogrammas
(anno'1937)
toegeven.
werkt wordt in de huidigebiologiemethoden
Vier vragen
In 1963 schreeÍ Tinbergen ter gelegenheidvan
de 60e verjaardagvan Lorenzeen artikel2,dat in
de gedragsbiologienog steeds gezaghebbendis.
Daarbij formuleert hij de volgende vier variêties
van de vraag waarom dieren zich op deze manier
gedragen:
o DooÍ welke mechanismen
wordt het gedragveroorzaakt?
o Hoe ontwikkelt het gedrag zich gedurendehet
levenvan een individu?
o Wat draagt het gedrag bij aan de overlevingvan
het individu?
a Hoe heeÍt he1gedragzich in de loop van de evolutie ontwikkeld?
zi.jn dat vragen naar de oorzaken
Respectievelijk
(causatie)
van gedrag,de ontwikkelingof ontogenie
van gedrag, de functie van gedrag en de evolutie
van gedrag.

ontwikkeling
Tinbergen
is nadrukkelijk
vanmeningdat eenvolledig inzichtin gedraginzichtvereistin zijnontogenie.
Bijbeantwoording
vandevraagnaardeontwikkeling
vangedragstuitenwe op de discussie
of gedragis
(de nature- nurtureconaangeboren
oÍ aangeleerd
troverse).
Tinbergen
bespreekt
diversestudiesnaar
de ontwikkeling
van gedrag.Daaruitblijktdat veel
gedragspatronen
tegelijkertijd
aangeboren
en aangeleerd
zijn,oÍ gedeeltelijk
aangeleerd
en gedeeltelijkaangeboren.
van
Ook recenttweelingonderzoek
de UvAlaatziendat er meestalgeensprakeis van
Leerprocessen
óÍ... óÍ, maarvan een combinatie3.
spelenin iedergevaleenbelangrijke
rol, omdatze
leidentot veranderingen
in het gedragsrepertoire.
De vraagdaarbijis wel in hoeverredezeverandegecontroleerd
ringen(ontwikkeling)
worden door
interneen externefactoren.
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Gedragsondenoek
dooÍ leerlingên
Foto:Anco van Moolenbroêk

Functie
soortente vergelijken.
Bijbeantwoording
vande vraagnaarde functievan Voorde ontrafeling
van de dynamiekvan evolutie
gedragstaatde overlevingswaarde
van een orga- is vanbelangdat we meerte wetenkomenoverde
nismeof soort centraal.Onderzoek
naarde over- genetische
controlevan soortspecifiek
gedragen
levingswaarde
van eengedragselement
is niet een- overde invloedvanselectie
op evolutievangedrag.
voudig;een antwooÍdop de vraagnaarde functie Bolhuis
(causatie)
steltdat oorzaken
vangedragniet
vangedragis danook langnietaltijdte geven.Toch te verklarenzijn uit functioneleen evolutionaire
is onderzoeknaar de overlevingswaarde
volgens overwegrngen.
Tinbergen
nodig.In andeÍetakkenvanwetenschap,
zoalsdierfysiologie,
is kennisvanoverlevingswaardeSmallevisieof brede blik?
richlinggevend
voor het onderzoek.
Daarnaast
kan De eersteethologenhieldenzichvooralbezigmet
onderzoeknaar natuurlijke
selectienatuurlijkniet de oorzakenvan gedrag.In de jaren '70 van de
plaatsvinden
zondergoedonderzoek
naarde over- vorigeeeuwwerdde gedragsbiologie
echtergedolevingswêarde.
mineerddoorde vraagnaarde Íunctievangedrag.
Daarbijis jarenlang
de functionele
vraag(het,hoe')
Evolutie
geweestaande vraagnaarde evoluondergeschikt
Het probleembij onderzoeknaar het ontstaan tionaireverklaring
van gedrag.De laatstetien jaar
van gedragis uiteraard
dat er geeníossielgedrag maaktmenweereenduidelijker
onderscheid
lussen
bestaat.Onderzoek
naarde evolutievan gedÍagis beidevragen.
dan ook alleenmogelijkdoorgedragvanverwante TinbergenconstateeÍtin het eerdergenoemde
artikeldat het'niemandsland'
tussenethologieên
neurofysiologie
inmiddels
van beidekantenwordt
:elingenonderzoek
gekoloniseerd
en dat er wederzijdse
beïnvloeding
(kortwegNTR)werd
Nederlands
Tweelingen
Register
ontstaat;vooralop het terreinvan de causatie.
Hij
| Íebruari1987aande VrijeUniversiteit
te Amsterdam
betoogtdat alle takkenvan wetenschap
die zich
erichtvoor wetenschappelÍk
onderzoek.
Onderzoek
met eenof anderaspectvangedragbezighouden.
:weelingen
en hun Íamilieleden
kan namelijkinzicht
ondergebracht
zoudenmoetenwordenonder de
-.n in hoeverreerÍelijkeoÍ omgevingsinvloeden
vernoemerBiologievan Gedrag.Anno 2OO4constallentussenmensenbepalen.Doorde continuehulp
teren we dat verschillende
universiteiten
studies
de tweelingen
en hun familiesdie bij het NTRstaan
aanbieden
waarinbiologieen psychologie
zijngeïnrschreven,
is onderzoek
mogelijknaarde invloedvan
tegreerd.
en en omgevingop een aantalthemas.Het gaat
Na een langeperiodewaarinde functionele
vraag
o.a. om de ontwikkeling
van de hersenen,
inteloverheerste,
staatmomenteelhet onoerzoernaar
rtie, probleemgedrag
van kinderen,gezondheid
en
de oorzaken
van gedragopnieuwin de belangstelgewoonten,
persoonlijkheid
angsten depressie,
en
ling.In eenrecentartikelbeschrijft
Bateson4
dat er
,uderin9.
dankzijnieuwe,met namemoleculaire,
technieken
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ook nieuwe mogelijkhedenontstaanvoor een gerntegreerdeonderzoeksaanpak
in de gedragsbiologie.
De papers van een themamiddagover de relatie
tussenBiologieen Psychologies
biedeneen actueel
overzichtvan de stand van het onderzoekop het
qrensvlakvan deze gebieden. De schríverszien
duidelijk dat de ontwikkelingenin de moleculaire
biologie en de genetica meer
"Altruïsmekom je
in en meer een bastsvormenvoor
de biologiemethoden het inzicht in het gedrag van
niet tegen"
organismen.In het tweelingonderzoekvan de afdeling Biologische Psychologieprobeert men bijvoorbeeldom
verschillenin gedrag te relaterenaan verschillenin
erfelijkeaanleg(ziekaderop pagina 17).
Ook in de publicatiepubliekskennis
Geneticabena_
dÍukt men dat burgersmoetenweten dat het effect
van genenvrijwelaltijdbeïnvloedwordt door andere
factoren,zoalsvoedingen levensstijl6.

examensvan de aÍgelopenvier jaar maakt duideliik
dat Gedrag niet het onderwerp is waar leerlingen
goed in thuis hoevente zijn. Maximaal5 puntenvan
heï totaal (ongeveer80 puntên)zijn te behalenmet
dit onderwerp.Van die 5 punten krijqt de leerling
er een aantalals hij oÍ zij goed is in het ontwerpen
van een experimentof in het aflezenvan graíieken
en tabellen.Gedrag is dus vooral een thema dat
gebruikt wordt om vaardighedenop te toetsen.
Voor beêntwoordingvan deze vragen hoevenleer_
lingen niet veel kennisvan Gedragte hebben!
Als we nu zien welke vragenvan Tinbergenwe in
de examenskunnen onderscheiden,
ztenwe dat de
helft van de examenvragen
gaat over de functie en
dê anderehelft over causatieen ontwikkeling.

De geanalyseerde
methodenzijn de vwo-versies
van
Nectar, Biologie voor jou, Biologie Actief en Biologie
Overal.De eerstetwee zijn het meest gangbaarin
Het huidigeonderzoeklaatziên dat onderzoeknaar
het onderwijs.Daarnaastis ook Campbel/geanalygedrag inmiddelsaanzienlijkbreder is dan onder- seerd,omdat dat
boek als een adequatebasisvoor
zoek naar de functievan gedragen dat de grenzen de biologie wordt gezien
en op veel opleidingen
tussende verschillende
takken van gedragsbiologie Biologiein Nederlandwordt gebrujkt.
steedsmeer op elkaaraansluiten

Gedrag in het biologieonderwiis
Om te bepalenhoe actueelhet thema gedrag is in
de huidigeexamenprogramma,s,
de examensen de
biologiemethoden.
moeten we - uitgaandevan de
opvatting van Bolhuis- de volgendetwee vragen
beantwoorden:
o In hoeverrekomen de vier vragenvan Tinbergen
a a nd e o r d e ?
o In hoeverrewerkt men een bredeoÍ een smalle
opvattingover gedragsbiologie
uit?
Daarmeerijstde vraagwat er van dezebredevisiein
de biologiemethodeterug te vjndenis. Hoe actueel
is ons biologieonderwijs
van gedrag?
Wat in een methode êan de orde komt moeten
we vooral opvatten als een jnterpretatievan het
examenprogramma.
De eindtermenvan de examenprogrammasvoor havo en vwo in het subdomein
'Ethologie'
hebbenzowel betrekkingop de functie,
causatie,als op de ontwikkelingvan gedrag. De
eindtermenhebbengéén betrekkingop de evolutie
van gedrag, terwijl er slêchtsbeperkte expliciete
aandachtis voor het gedragvan de mens.Eenbrede
opvatting van de gedragsbiologiekomen we niet
tegen, terwijl 'kennis van het onderzoekaan het
gedrag van de stekelbaars'voorgeschreven
wordt.
Eenzelfdebeeld kunnenwe verwachtenvan de examensen de methoden.Eenanalysevan de biologie-

Om een beeld te krijgen, hebben we niet alleen
geanalyseerdin hoeverrede vier vragen van Tinbergênworden beantwoord,maar hebbenwe ook
gekekennaar de plaatsdie Gedrag in de methode
heeftT.Daarmeekan de visievan de aureursop het

Sleutelprikkels
Causatie

Supernormale
prikkel
Drempelwaarde
Endogene
en exogene
timers
Rajping

ontwikkeling

Inprenting
Inzicht
Trialand error/ Proefondervindelijk
Communicatie

Functie

Ritueel
gedrag
Territoriumgedrag
Voortplantingsgedrag
Natuurlijke
selectie

Evolutie

Ërfelijke
variatie
Adaptatie

Cultuur/ Normenen waarden
Tabelí : VooÍbeêldenvan begdppenper categorie
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Biologievoor jou - vwo
Evolutio3%

Nectar HAVOên Vl lO

Causatio
21%

Figuur1
Relatieve verdeling
begdppen p€Í Gt€goÍie

Evolutê0%

Functio 36%

Functiê42%

Biologiè ActieÍ

BiologieOveral

Causatis
Evolulis 7%

Êvoluti€6%

Functie42
Func{iê
48%

onderwerp zichtbaarworden In Campbel/is het
hooÍdstuk'Behavior'het laatstehoofdstukvan het
boek. Evolutie neemt daarbinnen een voorname
plaats in: in acht van de veertienparagrafenkomt
de evolutie van gedrag aan de orde. De indeling
van het hooÍdstuk is gebaseerdop diversetakken
van gedragsbiologie:gedragsecologie.cognitieve
ethologie en sociobiologie,geheel in lijn met de
heersendeopvattingenin de jaren '70 van de vorige
EEUW

vanïinbergenwordenbeantwoord.
hebbenwe van
de vet oÍ cursieígedruktebegrippen
voor Gedrag
in de Nederlandse
(dusexclusieÍ
biologiemethoden
Campbe) eenverzamellijst
gemaakt.De begrippen
hebbenwe gekoppeld
aan de vragenvan Tinbergen.In totaalhebbenwe 59 begrippen
ingedeeld.
In tabel1 zjjnenkelevoorbeelden
van dezebegrippenopgenomen.
Hetblijktdat Campbel/
veelmeer
begrippen
kentdaner in de methodengehanteerd
worden.Altruismekomje in de biologiemethoden
Het
hoofdstuk
Gedrag
niet tegen. Overigensworden begrippenin de
xamenprogramma's
en
heeít
in
alle
methomethodenniet altijdeenduidiggehanteerd.
ls een
oden qevànin ' hoofdzaak
'-- --. -d e n e e na Í g e z o n d e r d eprikkelnu supranormaal
of supernormaal?
'n opsommlng
wat
plaats. De ene keeÍ
.van
?ltig iaar geleden over
lan het beginvan het Figuur1 geeftde relatieve
verdeling
van de begriplhologie bekend was."
i-oer, maa*eestat
penoverde categorieën
weer.Wat directopvalt,is
aan het einde.ln het dat in drievande viermethoden
de meestebegriphoofdstuk
Gedragwordt nietverwezen
naarandere pen betrekking
hebbenop ontwikkeling
en Íunctie
hoofdstukken
van het boek,waardoorde stof oD van gedrag.Slechts
in beperktematebesteden
ze
zichzelfstaat.Nectarbesteedtaandachtaan sek- aandacht
aanevolutie
vangedrag.Alleenin Biologie
sueleselectie,
en daaraangekoppeldaan gedrag, Áctleíverwjjstmênexpliciet
naar(tweevande vier)
in het hoofdstukovervoortplanting.
Deerfelijkheid vra9envanTinbergen.
vangedragkomtaanbod bij genetica.
In hoeverre
besteedt
menin de methoden
aandacht
Omnu te kunnenbepalen
in hoeverre
deviervragen aanrecentere
ontwikkelingen
in degedragsbiologie?
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Alleen in BiologleOverallegl men de relatietussen
ethologieen psychologie.Ook Campbellheeft niet
veel meer dan dat Maatschappelijke
consequenties
van gedragsonderzoek
of dierwelzijnkomen maar
zeerbeperkïaan de orde. De erÍelijkheidvan Gedrag
wordt meestalwel aangehaaldbij de besprekingvan
het thema aangeboren/aangeleerd.
De samenhang
tussengeneticaen gedrag en tussenhormonenen
gedragwordt niet uitgewerkt.

conclusiemoet dan ook zijn dat Gedrag,zoalshet in
de examenprogramma's
en de methodenstaat,aan
h e r z i e n i ntgo e i s .

Wat nu?
In het katern Gedragsonderwijssdoen Maurits
Dijkstraen BramJanseneen poging om de examendoeien te herschrijvenen er een hanteerbareen
logischebegrippenlijstvan te maken. Deze poging
heeft de examendoelen
nog niet gehaald.Maar het
Conclusies
rs wei een mooie aanzettot een herzienjng,waarin
Op grond van de analysevan de methodenkunnen
onderscheidwordt gemaakt tussen de Íunctie, de
we de volgendeconclusies
trekken:
oorzaaken de regulatievan gedrag
a De plaatsvan het hoofdstukGedragin de metho_ AllerleivÍagenzijn nog
niet beantwoord.Wat begrij_
den staatop zichzelfVansamenhangmet andere pen leerlingenvan het onderwerp
Gedrag? Daar
hoofdstukkenin de methodenis nagenoeggeen
blijkt ook internationaalnauwelijksonoerzoeknaar
sprake.
te zijn gedaan.Hoe kunnenwe relatjesvan Gedrag
a De vier vragen worden in de meeste methomet andereonderwerpenuit het biologiecurriculum
den niet expiicietgenoemd en de bijbehorende zichtbaarmaken? Op grond
waarvan moeten we
begrippenzijn verspreidover verschillende
paraeen onderscheidmakentussende stoÍ voor vwo en
graÍen.
havo?Wellichtzoudenwe in het vwo meer de aane Aan evolutievan gedrag wordt hooguit beperkt dacht kunnenrichten gedrag
op
in onderzoeksprak_
aandachtbesteed.
tijken, en dus ingaanop de vier vragen Voor havo
@ Relatiesmet andere takken van gedragsonder- zou de nadruk moeten
liggen op de maatschapzoek, zoals de neurofysiologie,
geneticaen psypelijkebetekenisvan gedragen gedragsonderzoek.
chologie,ontbrekenveelal.
Zou het onderzoeknaar de beheersingvan geweld
(rellen)aansprekendkunnen zijn? Of ,waarom een
De belangrijksteconclusie,en dat is nauwelijksverheer in het verkeervaak een dame is,?
rassend,is wellicht dat de methoden een goede
De inhoudvan de gedragsbiologie
in havoen vwo zal
interpretatiegeven van het huidige examenpro- in iedergevaiopnieuw moeten
worden bepaald.{F
g r a m m a .E x a m e n p r o g r a m mean, sm e t h o d e ng e v e n
in hooÍdzaakeen opsommlngvan wat dertig jaar
DEscHRUVERs
zJNVÉRBONDEN
AANDDACIEK
vaNDEBloLoGE,
geledenover ethologiebekendwas Wat ontbreekt, CEMRUI,,
vooRD DACTTEK
vaNDEWEKUNDE
ENNAïuuRWmN-. ljNtvERstrEtt
is een visie op de gedragsbiologie
tlREcHr.CoNIACTADRE5:
1rr1,q,1,,,1
die zich baseert scHAppEN,
r. ' ri (l)t_rr.; . Lr Í r ri iii-r I i
LrliLi.,
op een bredeopvattingover gedragsonderzoek.
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