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SAMEN VATTING 

De sorteerproef wordt sinds het begin van deze eeuw door de politie gebruikt. In een 
sorteerproef maakt een speciaal daarvoor getrainde speurhond een vergelijking tussen de 
geur achtergelaten door een deliktpleger (op een corpus delicti) en de geur van een 
verdachte. Een positieve geurovereenkomst kan worden genoemd in de motivering van 
een vonnis. Er worden nu jaarlijks ca. 1000 sorteerproeven uitgevoerd in Nederland. In 
Denemarken, Duitsland, Hongaiije en Belgie worden ook sorteerproeven uitgevoerd, 
maar sorteerproeven worden verschillend gewaardeerd in de verschillende landen. Van 
1991 - 1996 is er een onderzoek ingesteld naar de betrouwbaarheid van de sorteerproef, 
gefinancierd door de (toenmalige) Centrale Directie Wetenschapsbeleid en 
Ontwikkeling en uitgevoerd door drs. G.A.A. Schoon van de Rijks Universiteit Leiden. 

Er liggen een drietal vooronderstellingen ten grondslag aan sorteerproeven: 
- ieder mens produceert een individueel unieke huidgeur; 
- honden zijn in staat mensen op basis van deze geur van elkaar te onderscheiden; 
- honden zijn in staat de (oudere) menselijke geur op een voorwerp (by. het corpus 

delicti) te verbinden met de (recente) geur van de persoon die dit voorwerp heeft 
vastgehouden. 

De eerste twee vooronderstellingen zijn goed te onderbouwen met bevindingen van 
eerder onderzoek. De derde vooronderstelling is weinig direkt onderzocht, maar kan wel 
door indirekte gegevens worden gestaafd. 

Het onderzoek bestond uit twee delen: een eerste deel waarin een analyse werd gemaakt 
van de situatie zoals die in 1991 en 1992 was, en een tweede deel waarin onderzoek 
werd gedaan naar een proefopzet die stabiele(re) resultaten op kon leveren. In het 
onderzoek stonden twee vragen centraal: 
- hoe efficient is de sorteerproef? Met andere woorden: hoe vaak wijst de hond in een 

sorteerproef de verdachte aan warmer die verdachte ook werkelijk de dader is? 
- hoe groot is de kans dat de hond in een sorteerproef ten onrechte de verdachte als 

dader aanwijst? 

Het onderzoek ving aan in onrustige tijden: er was net een nieuwe "Regeling 
politiespeurhonden" bekend geworden waarin een nieuwe sorteerproef en jaarlijkse 
examens voorgeschreven werden, en de reorganisatie van de politie was in voile gang 
waarbij de noodzaak van speurhonden kritisch bekeken werd. Uit het onderzoek in deze 
eerste periode bleek dat speurhonden, naar wetenschappelijke maatstaven gemeten, de 
geur van een dader op een voorwerp kunnen koppelen aan de geur van een verdachte op 
een buis. Ze doen dit namelijk beter dan op basis van het toeval verwacht wordt. 

De resultaten waren echter erg variabel en uit oogpunt van bewijsvoering vrij slecht. 
Hiervoor werden een aantal mogelijke oorzaken nader onderzocht. Het bleek dat 
sorteren in een rustige, voor de speurhond en geleider bekende omgeving, en het niet-
wassen van handen vo6r de preparatie van de proef, gunstig waren voor de resultaten. Er 
werden tevens een aantal potentiele foutenbronnen aangegeven: de (dagelijkse) variatie 
in de gevoeligheid van het reukorgaan; variatie in motivatie van de hond; een mogelijke 
verwarring tussen respons van de hond bij geurovereenkomst (buis apporteren) en 



beloning (buis nogmaals apporteren); specifieke aantrekkelijkheid (of juist specifieke 
moeilijkheid) van een geur voor een hond; verwarring tussen soms geen buis mogen 
apporteren (wanneer er geen geurovereenkomst is tussen de dader en de verdachte) en 
soms wel; en gebrek aan oefening. 

De sorteerproef zoals opgenomen in de "Regeling politiespeurhond" bleek geen 
oplossing voor deze problemen. In een tweede deel van het onderzoek werd daarom 
gezocht naar een proefopzet waarbij het aantal identificaties in feitelijke "verdachte = 
dader" situaties gemaximaliseerd werd, en het aantal foutieve aanwijzingen werd 
gerninimaliseerd. 

De meest gebruikte sorteermethode in Nederland is de buizen apporteer -methode, 
waarbij de hond zijn keuze aangeeft door de betreffende buis te apporteren. Het nadeel 
hiervan is dat er weinig verschil is tussen de respons van de hond en de beloning. Een 
tweede toegestane methode is de potten respons -methode, waarbij de hond zijn keuze 
aangeeft door een respons (liggen, blaffen) bij een geur(doek) in een pot, waarna de 
geleider de hond kan belonen. Hier is er een scheiding tussen respons (liggen, blaffen) 
en beloning (by. buis apporteren). Er is met 8 honden getraind in de buizen apporteer-
methode en 4 honden getraind in de potten respons-methode onderzocht welke van een 
viertal proefopzetten de beste resultaten opleverden. De uitkomst van dit onderzoek was 
dat in beide gevallen, de "positive check" variant van de sorteerproef het best voldeed. 

In de "positive check" variant van de sorteerproef moet de hond eerst aantonen dat hij 
goed sorteert door een vergelijking te maken tussen de geur van een "controle" persoon 
op een voorwerp en diens geur in de rij. Hiermee toont de hond aan dat er geen 
problemen zijn met zijn neus of met zijn motivatie, en dat hij geen specifieke voorkeur 
heeft voor de verdachte the in dit deel van de proef 66n van de figuranten is. Pas nadat 
dit deel van de proef goed is uitgevoerd, hug de hond de geur van de dader op het 
corpus delicti aangeboden en kan hij de vergelijking maken met de geur van de 
verdachte in de rij. 

In een vergelijkend onderzoek kregen 6 honden getraind in de buizen apporteer-methode 
en 4 honden getraind in de potten respons-methode een aantal realistische corpora 
delicti aangeboden volgens de "positive check" proefopzet. Het nut van de "positive 
check" variant was duidelijk: 66n hond toonde in de controle-rijen systematisch 
voorkeur voor een toekomstige verdachte. Het verschil tussen de twee methoden was 
ook duidelijk: de potten respons-methode leidde tot minder foutieve aanwijzingen dan 
de buizen apporteer-methode, terwijl verwacht kan worden dat beide methodes even 
vaak tot goede aanwijzingen zullen leiden. 

Een derde sorteermethode the onderzocht werd was volledig nieuw. Deze was gebaseerd 
op het gelijk-ongelijk paradigma bekend uit leer-onderzoek: wanneer twee aangeboden 
stimuli gelijk zijn (de geur van de dader op het corpus delicti en de geur van de 
verdachte) wordt de ene respons beloond, wanneer dew stimuli niet gelijk zijn wordt 
een andere respons beloond. Door de essentiele forensische vraag in te bedden in een 
serie keuzes van onregelmatig afwisselende gelijke en ongelijke stimuli (waarvan van te 
voren vast stond wat de juiste respons moest zijn, de "bekende keuzes"), ontstaat in de 



proef zelf een beeld van de betrouwbaarheid van de hond op dat moment. Er zijn 4 
honden gedurende 13-15 maanden in deze methode getraind, hetgeen te kort was om 
een volledige vergelijking met de andere twee methodes te maken. De resultaten waren 
enerzijds belovend: zo werd vastgesteld dat wanneer de "bekende keuzes" foutloos 
werden uitgevoerd de verdachte nimmer ten onrechte werd aangewezen, anderzijds 
werd duidelijk dat op deze wijze uitgevoerde sorteerproeven relatief lang duurden en dat 
de honden regelmatig alternatieve strategieen ontwilckelden. Door een aantal honden 
langer in deze methode te trainen kan bekeken worden o . voordelen opwegen tegen 
de nadelen, en kan een rale vergelijking gemaakt worden met bestaande methodes. 

De resultaten van het gehele onderzoek zijn vertaald naar adviezen voor de kortere en de 
langere termijn. 
Ten eerste: de huidige sorteerproef dient vervangen te worden door de in dit onderzoek 
beschreven "positive check" sorteerproef. Deze proef heeft een grotere 
betrouwbaarheid, de hond toont in de proef aan dat hij op het moment van de proef goed 
aan het werk is en dat hij geen voorkeur heeft voor de verdachte. De betrouvthaarheid 
van de "positive check" sorteerproef is vergelijkbaar met andere veel gebruikte 
opsporingsmethoden (bloedspoor analyse, Oslo-confrontaties). 
Ten tweede: de kwaliteit van de sorteerproef kan niet gehandhaafd worden door een 
enkel examen per jaar maar moet doorlopend bewaakt worden. Hiervoor worden een 
aantal suggesties gedaan. 
Ten derde: de gangbare buizen apporteren-methode client, na invoering van de nieuwe 
proef en de kwaliteitsbewaking, lcritisch gevolgd te worden. Het verdient aanbeveling 
deze methode te vervangen door een methode waarbij er een duidelijk verschil is tussen 
respons en beloning, en waar er controle is over de beloning. Ook hiervoor wordt in dit 
onderzoek een aanzet gegeven. 

"Geur" als invalshoek voor het opsporen en oplossen van misdrijven is potentieel zeer 
waardevol omdat deliktplegers moeilijk kunnen voorkomen dat hun geur achterblijft op 
de plaats van het delikt. Alhoewel sorteerproeven niet foutloos zijn, zijn ze in 
vergelijkbare mate betrouwbaar als andere opsporingsmethoden. Het binnen de 
politieorganisatie vergroten van het besef van de factoren die een rol spelen bij het 
vaststellen van de betrouwbaarheid van een proef is nodig om de betrouwbaarheid in 
stand te houden en te vergroten. 



Hoofdstuk 1. Inleiding 

1.1 De sorteerproef: definitie en vooronderstellingen 
Sinds het begin van deze eeuw gebruikt de politie het reukvermogen van honden om 
geuren die achtergelaten zijn door de dader op de plaats van een delikt te koppelen aan 
die van een verdachte door middel van een sorteerproef (bijlage 1, Schoon en Massop 
1995). De uitvoering van de sorteerproef is in de loop van deze eeuw enkele keren 
veranderd, maar het principe is in stand gebleven. De hond ruikt eerst aan de geur van 
de dader, achter gelaten op een voorwerp dat op de plaats van het delikt gevonden is 
(hierna het corpus delicti), en vergelijkt deze geur vervolgens met de geuren van een 
aantal mensen, waaronder de verdachte. De manier waarop deze geuren worden 
aangeboden is in de loop van de tijd veranderd. Tegenwoordig worden doorgaans de 
geuren van 12 mensen aangeboden op 12 roestvrij stalen buizen, iedere persoon heeft 
daarvoor een buis gedurende 5 minuten in de hand vastgehouden. Wanneer de hond een 
geur tegenkomt die overeenkomt met die van de dader op het corpus delicti dan 
apporteert de hond de buis met die geur. Door het apporteren van de buis met de geur 
van de verdachte geeft de hond aan dat er een geurovereenkomst is tussen de dader en 
de verdachte. 

De sorteerproef is dus een methode om een verdachte vrij direkt aan een misdrijf te 
koppelen, evenals bijvoorbeeld Oslo-confrontaties (waarbij de ooggetuige van een 
rniscirijf wordt geconfronteerd met (foto's van) een aantal mensen, waaronder de 
verdachte), vingerafdruk- en DNA-vergelijlcingen, en kan daarmee een essentiele 
schakel zijn in de bewijsvoering. De sorteerproef wordt in verschillende landen, 
waaronder Denemarken, Duitsland, Hongarije en Belgie, gebruikt maar er wordt 
verschillend met de resultaten omgegaan. In Nederland worden er jaarlijks ca. 1000 
sorteerproeven uitgevoerd. De uitslagen ervan worden in processen verbaal opgetekend 
en aan het dossier van de betreffende zaak toegevoegd. Een overeenkomst tussen de 
geur op het corpus delicti en de verdachte is een "positieve" uitslag en kan worden 
genoemd in de motivering van het vonnis (HR 1-6-79, NJ 1977, 19; HR 25-9-84, NJ 
1985,426; HR 17-12-85, NJ 1986,427; HR 27-4-92, arrest nr. 93.418, niet 
gepubliceerd). 

De 1000 sorteerproeven per jaar in Nederland zijn onevenredig gespreid over het land. 
De grote regionale verschillen hebben onder andere te maken met de beschikbaarheid 
van honden, en met de bekendheid van en vertrouwen in het middel "sorteerproef'. Het 
potentieel voor sorteerproeven is daardoor groter dan het huidige aantal. Van 1991-1996 
is er een onderzoek ingesteld naar de betrouwbaarheid van de sorteerproef, gefinancierd 
door de (toenmalige) Centrale Directie Wetenschapsbeleid en Ontwikkeling van het 
Ministerie van Justitie en uitgevoerd door drs. G.A.A. Schoon van de Rijks Universiteit 
Leiden (Juridische Faculteit afdeling criminalistiek / Instituut voor Evolutionaire en 
Ecologische Wetenschappen sectie ethologie). 

Er liggen een drietal vooronderstellingen ten grondslag aan sorteerproeven: 
- ieder mens produceert een individueel unieke huidgeur; 
- honden zijn in staat mensen op basis van deze geur van ellcaar te onderscheiden; 
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- honden zijn in staat de (oudere) menselijke geur op een voorwerp (het corpus delicti) 
te verbinden met de (recente) geur van de persoon die dit voorwerp heeft 
vastgehouden. 

De eerste vooronderstelling kan goed onderbouwd worden. Er zijn drie soorten klieren 
waarvan de afscheiding (zweet) op de huid wordt aangetroffen. Eccrine ldieren 
produceren voomamelijk water ten behoeve van thermoregulatie en lijken niet van 
direkt belang voor geurproductie zoals hier bedoeld. Apocriene klieren zijn sterk 
gebundeld in voomamelijk de oksel- en genitaalstreek. Ze produceren o.a. steroiden, 
deze zouden een signaalfunctie tussen mensen onderling kunnen vervullen zoals dat 
voor een aantal zoogdieren is aangetoond. Talgklieren komen over het hele lichaam van 
de mens voor. De talg die zij produceren wordt door bacterien omgezet in meer dan 200 
verschillende vetzuren. De samenstelling van bacterien op de huid van mensen is 
redelijk konstant in de tijd, en de samenstelling van vetzuren op de huid eveneens. 
Aangenomen wordt dat het unieke geurbeeld van mensen door deze vetzuren gevormd 
wordt (Stoddart 1990, Stewart & Downing 1991, Green et al. 1984, Nicolaides 1974, 
1977). Recent onderzoek geeft aan dater een genetische basis is voor geurverschillen. 
Genetisch bepaalde variatie in het inunuunsysteem van mensen is gekoppeld aan 
geurverschillen in hun urine, zweet en bloed (Ferstl et al. 1992). Bij muizen is ontdekt 
dat genetische variatie van een enkel gen tot geurverschillen kan leiden (Yamazalci et al. 
1985). 

Ook de tweede vooronderstelling vindt onderbouwing in de literatuur, waarbij soms 
naar natuurlijk gedrag wordt gekeken: honden besnuffelen bekende personen op een 
andere manier dan onbekenden (Filiatre et al. 1991); en soms naar aangeleerd gedrag: 
spoorvolgen (Toner et al. 1993), de geur van de baas herkennen uit andere geuren 
(Romanes 1887, Brisbin & Austad 1991), of sorteren (Settle et al. 1994, Hepper 1988, 
Sommerville et al. 1990 en bijlage 2: Schoon & de Bruin 1994). In het geval van 
sorteren moet aangetekend worden dat het van belang is de honden goed te trainen en 
dat wanneer honden met een foutieve training getest worden, de resultaten soms te 
wensen overlaten. 

Over de derde vooronderstelling is weinig gepubliceerd. In de meeste publicaties over 
sorteerproeven (Hepper 1988, Settle 1994, and Schoon & de Bruin 1994) ging het om 
vergelijkingen tussen min of meer gelijkwaardige voorwerpen die op een min of meer 
gelijk tijdstip belucht waren: de lucht van een persoon op een T-shirt moest gekoppeld 
worden aan een ander T-shirt dat daarvoor gedragen was, of de geur van een doekje dat 
op een been was gehouden moest gekoppeld worden aan een ander vergelijkbaar doekje 
dat gelijktijdig in een hand was gehouden, of de geur van een buis die in een broelczak 
was belucht moest gekoppeld worden aan de geur op een buis die gelijktijdig in de hand 
was belucht. Wanneer de voorwerpen van aard verschilden, zoals in de proeven van 
Kalmus (1955), waren ze praktisch even oud: de geur van de handen moest gekoppeld 
worden aan doekjes die in de oksel belucht waren. 

Er zijn naar weten van de onderzoekster geen publicaties die aantonen dat honden de 
geur van een individu op voorwerpen die op verschillende momenten belucht zijn, aan 
elkaar kunnen koppelen. Er zijn wel aanwijzingen dat menselijke geur vrij konstant is in 



de tijd en dat hun geur lang op voorwerpen aanwezig blijft, waardoor honden in staat 
ouden moeten zijn deze koppeling te maken. Er is bijvoorbeeld vastgesteld dat de 
produktie van vetzuren op de huid in de tijd weliswaar licht varieert, maar dat deze 
variatie kleiner is dan verschillen tussen personen (Green et al. 1984). Tevens is 
vastgesteld dat dieetinvloeden (vasten) op de samenstelling van deze vetzuren pas na 
een week enigszins merkbaar zijn (zie Stewart & Downing 1991 voor overzicht). Over 
het algemeen is het zo dat unieke, voor soortgenoten herkenbare geursignalen van 
zoogdieren van (aangepaste) talgklieren afkomstig zijn (Halpin 1986). Doty (1986) 
noemt als voordeel van geursignalen in de vrije natuur dat deze relatief lang in de 
omgeving aanwezig blijven zonder dat er direkt gevaar bestaat voor de verzender van 
het signaal (dit in tegenstelling tot auditieve of visuele signalen die of veel energie 
kosten of het een predator (roofdier) gemakkelijk maken). Men zou dus kunnen 
verwachten dat de geur van mensen eveneens redelijk lang de boodschap van 
individualiteit blijft behouden. Dit wordt voor een klein deel ondersteund door de 
vaststelling dat honden in staat zijn om "menselijke geur" van enkele weken oud op 
voorwerpen te detecteren (King et al. '64), maar hoe volledig dit resterende "geurbeeld" 
is voor een identificatie van de geur is onbekend. 

1.2 Het onderzoek: verloop, vraagstellingen en rapport 
De algemene opdracht van het onderzoek was de betrouwbaarheid van de sorteerproef te 
onderzoeken. De twee hoofdvragen van het onderzoek waren: 
* Hoe efficient is de sorteerproef? Met andere woorden: hoe vaak wijst de hond de 

verdachte aan wanneer de verdachte in werkelijkheid de dader is? 
* Hoe groot is de kans dat de hond in een sorteerproef foutief de verdachte aanwijst? 

Met andere woorden: hoe vaak wijst de hond de verdachte aan wanneer de verdachte 
in werkelijkheid niet de dader is? 

In de lijn van de aannames werd het onderzoek in 1991 gestart met als belangrijkste 
vraag of, en hoe, verschillen in het corpus delicti tot uiting kwamen in de resultaten van 
de sorteerproef. Hierbij werd gedacht aan verschillen in materiaalsoort, in duur van 
beluchten, in omstandigheden tussen beluchten en veiligstellen door de politie, in 
hoeveelheid verstreken tijd tussen vondst van het voorwerp en uitvoering van de proef 
etcetera. Een aantal van deze vragen werd uitgewerkt in experimenten (bijlage 3). De 
analyse, en terloopse observatie van praktijk en training situaties, zijn in hoofdstuk 2 
beschreven. De evaluatie hiervan leidde ertoe dat het onderzoek eind 1992 een 
belangrijke wending nam. 
Het tweede deel van het onderzoek richtte zich vooral op het vinden van een proefopzet 
die stabiele(re) resultaten op kon leveren. Dit onderzoek naar een geschikte 
sorteermethode wordt in hoofdstuk 3 beschreven. In hoofdstuk 4 worden de 
verschillende methodes vergeleken, geevalueerd en zijn adviezen geformuleerd. 

In dit rapport worden de voor Justitie en politie relevante hoofdlijnen van het onderzoek 
samengevat. In de dilcke bijlage waar regelmatig naar wordt verwezen zijn nauwkeurige 
beschrijvingen van de experimenten te vinden in de vorm van reeds gepubliceerde 
artikelen, artikelen "in druk" en verslagen (deels engelstalig). Een volledige 
wetenschappelijke verantwoording van dit onderzoek zal volgen in een proefschrift later 
dit jaar. 
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Hoofdstuk 2. Onderzoek in 1991 en 1992: analyse toenmalige 
situatie 

2.1 Politie-organisatie en gevolgen voor het onderhavige onderzoek 
Speurhondgeleiders (met uitzondering van de Rotterdamse) zijn onderdeel van de 
Technische Recherche van de verschillende Politiekorpsen. Bij aanvang van het 
onderzoek in juli 1991 bestonden er formele richtlijnen voor sorteerproeven. Deze 
waren op 1 januari 1989 in werking getreden (hiema "oude prod" genoemd). In 
augustus 1991 werd een "Regeling politiespeurhonden" gepubliceerd the een jaar later 
van kracht zou worden (de regeling ging uiteindelijk 1 april 1994 in), en die op veel 
punten afweek van de tot dan toe gehanteerde methode. Met name het invoeren van een 
jaarlijks terugkerend examen en een nieuwe sorteerproef (hiema "12 luchten proef') 
zorgden voor veel onrust onder de geleiders. Daarnaast stonden in de algehele 
reorganisatie van de politie veel functies ter discussie, en in een aantal regio's leidde de 
discussie rondom de noodzaak van speurhonden ook tot veel onrust. In 1991 waren er 
26 speurhondgeleiders die met bun speurhonden menselijke lucht konden sorteren. 
Doordat een aantal geleiders een andere functie kreeg, en anderen er niet in slaagden 
met hun hond het sorteer-certificaat te behalen, waren er eind 1995 nog maar 14 
speurhondgeleiders die bevoegd waren met bun bond te sorteren. Bind 1995 hadden 15 
van de 25 regio's 1 tot 5 speurhondgeleiders menselijke lucht in (deeltijd) dienst 
(waarvan er dus een aantal niet mocht sorteren), en hadden enkele andere regio's 
middels convenanten afspraken gemaakt om gebruik te kunnen maken van speurhonden. 

In de loop van het onderzoek is een aantal speurhondgeleiders ontheven van bun functie 
en velen zijn (mede als gevolg van de nieuwe richtlijnen) met een nieuwe bond gaan 
werken. In het algemeen kan gesteld worden dat het onderzoek op een zeer ongunstig 
tijdstip startte: temidden van personeelsonrust en vote veranderingen in training- en 
praktijkprocedures. Dit heeft zijn weerslag gehad in de praktische uitvoering van het 
onderzoek, en op de resultaten ervan. Er hebben 24 verschillende speurhonden/- 
geleiders meegedaan aan de experimenten die in dit hoofdstuk worden besproken. 
Praktijkinzet had voorrang waardoor niet iedereen altijd even vaak mee deed. 

2.2 Experimenten 
Het onderzoek in de jaren 1991 en 1992 heeft zich in eerste instantie geconcentreerd op 
verschillen in het corpus delicti. De eerste experimenten richtten zich op verschillen in 
materiaalsoort en beluchtingsduur van deze voorwerpen. Er was een grote variatie in de 
uitslagen van deze eerste experimenten en de prestaties waren slecht. Ben mogelijke 
verklaring leek de spanning the de geleiders ervoeren: ze voelden zich "getest" door een 
nieuwsgierige wetenschapper. Experimenten daarna richtten zich op het verminderen 
van deze spanning. In deze experimenten is meestal de methode van de "oude proef' 
(zie hierboven) gevolgd omdat de honden nog niet omgeschoold waren naar de "12 
luchten prod". Ben uitgebreide beschrijving van 596 experimenten, waar 24 
speurhondgeleiders met bun honden aan meegedaan hebben, is te vinden in bijlage 3. 

Ben overzicht van de belangrulcste vragen: 



* Heeft de aard van het materiaal van het corpus delicti invloed op de resultaten van de 
proeven? 

* Heeft de duur van het beluchten van het corpus delicti door de dader invloed op de 
resultaten van de proeven? 

* Gaan proeven die door geleiders zelf zijn voorbereid en in hun eigen omgeving 
worden uitgevoerd beter dan proeven uit het onderzoek? M.a.w. speelt spanning bij 
de geleider een rol? 

* Heeft variatie in de manier waarop de proeven zijn voorbereid invloed op de resultaten 
(handen vooraf wel/niet laten wassen, buizen in plastic zakken of in glazen potten 
bewaren, wijze van reinigen van de buizen)? 

* Heeft de verwachting van de geleider t.a.v. de proef (makkelijke proef van hemzelf, 
moeilijke onderzoeksproef) invloed op de resultaten, of maken de honden zelf 
verschil tussen deze proeven? 

* Kunnen honden geuren van verschillende lichaamsdelen aan elkaar koppelen? 
* Een achterliggende vraag voor alle experimenten: beinvloedt de geleider (on)bewust 

de sorteerproef? 

De belangrijkste resultaten en conclusies worden hieronder weergegeven. 
* Noch de aard van het materiaal (6 soorten), noch de beluchtingsduur (30 sec, 5 

minuten, 1 uur) hadden een significant effect op de resultaten. 
* De variatie tussen de honden was groot (by. van 0% tot 63% goed in experiment 1, 

bijlage 3), en de prestaties van eenzelfde hond varieerden eveneens (slechts 12 van de 
24 herhalingen in datzelfde experiment leidden tot eenzelfde resultaat). 

* Proeven in omstandigheden die spanning minimaliseerden (m.n. een door de geleider 
zelf voorbereide proef in de eigen omgeving) gingen significant beter dan proeven 
waarin dit niet zo was (een door mij voorbereide proef op een andere proeflokatie). 

* Wanneer de personen die de buizen beluchtten hun handen voordien wasten waren de 
resultaten slechter dan wanneer dit met het geval was. Dit verklaart voor een deel het 
vorige resultaat. 

* Wanneer de geleiders hun sorteerproeven voorbereidden op gelijke wijze als in het 
onderzoek en tevens niet wisten of de uit te voeren proef er een van henzelf was of 
een onderzoeksproef, waren er geen verschillen in de resultaten tussen geleider-
proeven en onderzoeksproeven. 

* Nederlandse politiespeurhonden menselijke lucht zijn in staat geuren van 
verschillende lichaamsdelen van een mens met elkaar te verbinden, maar combinaties 
die vaak geoefend werden (corpus delicti in broekzak, buis in hand) gingen 
aanmerkelijk beter dan combinaties die nooit geoefend werden (by. corpus delicti in 
binnenkant elleboog, buis in hand). 

* Er was een grote variatie in de wijze van uitvoeren van de proef en de wijze van 
beloning en bestraffing tussen speurhondengeleiders onderling maar ook van 
eenzelfde geleider in de tijd. Door de variatie (bijvoorbeeld in de duur dat de geleider 
de hond liet zoeken, of hij de hond wel of met een tweede keer naar de rij toe 
stuurde) beInvloedden de geleiders de proef. 

* De honden beroken de buizen in de rij niet allemaal even vaak: de buitenste buizen 
werden significant minder vaak beroken dan de binnenste. Dit had geen gevolgen 
voor de positieve identificaties: het is met zo dat de honden beter presteerden 
wanneer de buis van de verdachte in het midden ligt. Ook bij de foutieve keuzes was 
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er geen verband tussen de frequentie waarmee de honden een buis op een bepaalde 
positie beroken hadden en de kans dat ze deze buis apporteerden. 

* Honden vertoonden van tijd tot tijd een voorkeur voor een bepaalde positie in de rij. 
Wanneer de geleider zich dit realiseerde Icon hij door aanpassing van zijn training dit 
tegengaan. 

* Honden leken de op de hand aanwezige geurinformatie over geslacht en roken niet te 
"gebruiken": wanneer het corpus delicti door een man was belucht waren fouten niet 
vaker keuzes voor geuren van mannen dan van vrouwen; wanneer het corpus delicti 
door een roker was belucht waren fouten niet vaker keuzes voor geuren van rokers 
dan van niet-rokers. 

2.3 Opmerkingen sorteren in praktijk en training 
Er zijn twee officiele sorteeropzetten opgenomen in het "Keuringsreglement 
politiespeurhond menselijke geur" uit 1991 waar een hond voor gecertificeerd kan 
worden. In praktijk wordt vooral gewerkt met de "12 luchten prod", en deze wordt hier 
besproken. In deze proef beluchten de verdachte en 11 figuranten ieder op 
voorgeschreven wijze een buis. Deze buizen worden in twee rijen van 6 uitgelegd: een 
rij bevat op een willekeurige plaats de buis van de verdachte, de andere bevat alleen 
buizen van figuranten. De hond moet "lucht nemen" van het corpus delicti, en indien de 
geur op de buis die door de verdachte is belucht overeenlcomt met de geur op het corpus 
delicti dient hij deze buis te apporteren. In de andere rij dient de hond geen enkele buis 
te apporteren. 

De richtlijnen hoe te sorteren in de praktijk zijn opgenomen als bijlage in het 
"Keuringsreglement politiespeurhond menselijke lucht". De proef moet voorbereid 
worden onder het toeziend oog van een controlerend opsporingsambtenaar: mensen 
dienen eerst hun handen te wassen, en daarna de buizen te beluchten door ze in de hand 
vast te houden. Er dienen zoveel mogelijk mensen van hetzelfde ras en geslacht als de 
verdachte(n) in de proef te worden opgenomen. De hond mag hierbij niet aanwezig zijn. 
Opmerkingen hierbij: in de praktijk is het meestal de speurhondgeleider zelf die toeziet 
op de voorbereidingen; de buizen zijn genurnmerd, en er wordt genoteerd welke buis de 
verdachte heeft vastgehouden. 

De sorteerproef dient uitgevoerd te worden op een plaats waar de hond geconcentreerd 
en zonder afleiding kan werken, en waarvan aangenomen kan worden dat de verdachte 
daar niet aanwezig is geweest. Er wordt aangeraden in een speciaal daarvoor bestemde 
ruimte met een "geschoond vloeroppervlak" te werken. Indien er geen aparte ruimte 
hiervoor is, moet men ervoor zorgen dat de vloer waarop gewerkt wordt schoon is. 
Opmerkingen hierbij: in de praktijk is er een regio met een dergelijke ruimte, verder 
wordt buiten of in een garage gesorteerd. De ondergrond wordt dan hooguit geveegd. 

Volgens de richtlijnen mag, bij het uitleggen van de buizen, de geleider noch zijn hond 
aanwezig zijn. Een helper moet de buizen in twee rijen uitleggen en ervoor zorg dragen 
dat de buis van de verdachte op de door de verdachte gekozen plaats, of op een door het 
lot bepaalde plaats, komt te liggen. Damn dient de helper weg te gaan; eventuele 
toeschouwers mogen niet op de hoogte te zijn van de positie van de buis van de 
verdachte. 



Opmerkingen hierbij: in de praktijk is de helper indien mogelijk een andere 
speurhondgeleider, aangezien het laten uitvoeren van de instructies door een niet-
ingewijde nogal eens tot vergissingen leidt. Deze helper blijft over het algemeen daarna 
in de buurt. 

De richtlijnen geven aan dat wanneer de buizen klaar liggen de geleider met zijn hond 
de proef kan uitvoeren ii waarbij hij de hond "uitsluitend de noodzakelijke commando's 
[mag] geven en [..] de hond op geen enkele wijze [mag] worden beloond". De geleider 
weet dus niet waar de buis van de verdachte zich bevindt. 
Opmerlcingen hierbij: in de praktijk is het echter zo dat de proef direkt na een fout wordt 
afgebroken: de geleider heeft toegezien op het voorbereiden van de proef, hij weet welk 
nununer buis door de verdachte is vastgehouden en kan dus aan de buis die de hond 
apporteert zien of dit de buis van de verdachte is of met. Dit kan invloed hebben op het 
verloop van de proef: als de hond de buis van de verdachte heeft geapporteerd in de 
eerste rij, weet de geleider dat er geen buis geapporteerd dient te worden in de tweede rij 
en kan hij zijn enthousiasme over een "positieve" proef aan de hond laten merken. 

De afwijkingen van de formele richtlijnen om de proef geheel "blind" uit te voeren zijn 
over het algemeen ingegeven door de gedachte dat wanneer een hond regelmatig 
geconfronteerd wordt met een rij buizen waar geen overeenkomstige geur in aanwezig 
is, dit nadelig is voor zijn training. De motivatie van de hond om dit werk te doen is de 
beloning in de vorm van 'een buis, de hond moet dus steeds een buis willen hebben en 
wanneer er te vaak "goed" gevonden wordt dat hij geen buis apporteert zou de hond we! 
eens "gemakkelijk" kunnen worden. De integriteit van de geleiders staat hiermee niet ter 
discussie, wel hun wetenschappelijk inzicht: de goed bedoelde afwijlcingen leiden 
namelijk tot essentiele veranderingen in de procedure die op hun beurt tot een 
vennindering van de waarde van de resultaten leiden. 

Wanneer een speurhondgeleider met een hond in de praktijk werkt, is hij 
verantwoordelijk voor de verdere training en het op peil houden van de prestaties van 
zijn hond. Door diverse omstandigheden (zie bijlage 3) lukt dit onvoldoende. 
Antropomorf denken overheerst in de training, waardoor er situaties ontstaan die 
volgens de leertheorie (Mackintosh 1974) voorkomen zouden moeten worden: geen 
consequente samenhang tussen prikkel en beloning/bestraffing. Sommige geleiders 
oefenen meestal "blind" omdat dat in de praktijk ook moet (een visie die ondersteund en 
gestimuleerd wordt door de onderzoekster), sommigen doen dit systematisch niet om 
vlot op de hond te kunnen reageren wanneer die een fout maakt. Wanneer een hond 
reageert ("tekent") op de buis van de verdachte in de rij maar deze met apporteert, zal de 
geleider de hond het meestal weer laten proberen, soms de hond zelfs dwingen die buis 
te apporteren. De redenatie hierachter is dat de hond "weet" dat het die buis is maar de 
geleider "provoceert" door hem met te apporteren. Maar honden kunnen ook op andere 
geuren in de rij reageren die ze niet apporteren. Het zou dus zo kunnen zijn dat een 
geleider zijn hond een buis dwingt te apporteren die de hond als niet-gelijkend heeft 
beoordeeld, hetgeen natuurlijk ook nadelig is voor het leerproces. 
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2.4 Evaluatie situatie eind 1992 
Speurhonden menselijke lucht kunnen, naar wetenschappelijke maatstaven gemeten, 
geuren van een "dader" op een corpus delicti middels de "oude sorteerproer die in dit 
deel van het onderzoek gehanteerd is, koppelen aan de geur van deze persoon op een 
buis. Ze doen dit namelijk significant beter dan op basis van het toeval verwacht wonit. 
Vanuit het oogpunt van bewijsvoering is er echter een vrij grote foutenmarge. 

De variatie in de uitslagen kon niet worden teruggevoerd op de aard van het materiaal, 
noch op de duur van beluchten van het corpus delicti door de "dader". Honden lijken in 
hun keuzes niet te worden geleid door de soort regels die mensen zouden volgen 
(geslachtsverschillen, rookgewoontes). Len ontspannen en bekende werkomgeving, en 
het 'net wassen van handen hadden een positief effect op de resultaten. Wanneer men de 
fouten nader bekijkt, dan zijn er twee verschillende soorten fouten. De eerste soon fout 
zijn de "geen herkenningen": waarom herkennen honden de overeenkomstige geur niet 
aftijd? Dit is van belang om te evalueren hoe efficient een bond is. De tweede soon fout 
is het apporteren van een geur die zeker niet goed is: waarom apporteren honden buizen 
van figuranten? Naarmate dit vaker voorkomt, zullen foutieve aanwijzingen van 
verdachten (wanneer zij niet de dader zijn) eveneens toenemen. Dit soon fout heeft een 
negatief effect op de waarde van een aanwijzing door de bond. 

2.4.1. Waarom herkennen honden de overeenkomstige geur niet altijd? 
Voor het niet-herkennen van de overeenkomstige geur zijn diverse oorzaken aan te 
voeren. an eerste oorzaak zou het handen wassen kunnen zijn. De redenering achter het 
wassen van handen voor het beluchten van de buizen voor een sorteerproef is dat de 
reeks geuren waar de bond uit moet kiezen zo gelijkend mogelijk moet zijn. Deze 
redenering is analoog aan die van Oslo-confrontaties: Wagenaar & Loftus (1990) gaven 
aan dat het de verdachte op geen enkele wijze systematisch mag afwijken van de overige 
personen in de rij. De geur van de verdachte mag niet afwijken van de overige geuren en 
mag vooral niet aantrekkelijker zijn voor de hond. Men hoopt dit te bereilcen door 
zoveel mogelijk misleidende exogene geuren van de handen af te wassen. Het handen 
wassen verslechtert de prestaties van de honden echter aanzienlijk. Waarschijnlijk komt 
dit doordat zeep naast eventuele exogene geurmolekulen ook de voor de hond relevante 
geurmolekulen verwijdert: mensenbaby's die met behulp van reuk hun moeders borst 
vinden reageren significant minder op een met zeep gewassen borst (Varendi et al. 
1994) en de vetzuren die waarschijnlijk verantwoordelijk zijn voor de unieke geur van 
een mens lossen op in zeepwater. 

Len tweede mogelijke oorzaak is de dagelijkse variatie in het reukvermogen zoals dat 
van mensen en dieren bekend is. Bij honden is aangetoond dat een ved voorkomende 
virus infectie tot een verslechtering van de reuk leidt, zelfs als er verder geen 
gebruikelijke klinische symptomen zichtbaar zijn (Myers et al. 1988). an derde 
mogelijke oorzaak is dat de geur van een bepaalde persoon voor de ene bond wellicht 
moeilijker is dan voor de andere (bijlage 3). an vierde reden is gebrek aan oefening 
zoals bleek uit de experimenten waarbij geuren van verschillende lichaamsdelen 
gekoppeld moesten worden. Len vijfde is variatie in de motivatie van de bond, die deels 
een gevolg zou kunnen zijn van de variatie in beloning en bestraffing. De geleiders 
konden niet vooraf voorspellen of hun hond goed zou werken op een bepaalde dag, en de 



motivatie kon ook in de loop van een dag veranderen alhoewel dat doorgaans niet 
binnen eenzelfde proef gebeurde. 

2.4.2 Waarom apporteren honden soms buizen van figuranten? 
Voor het apporteren van buizen van figuranten zijn ook verschillende (deel) 
verklaringen te geven. Len belangrijke oorzaak ligt in de wijze van belonen. Doordat de 
geleiders de geapporteerde buis als beloning gebruiken in een apporteerspelletje, kan het 
verschil tussen respons (buis apporteren) en de beloning (buis nogmaals apporteren) 
voor de hond vervallen. Len rij van 6 buizen door de ogen van de hond gezien is een rij 
van 6 potentiele beloningen, die een hond zichzelf op eenvoudige wijze kan toedigenen. 
De drang om dit te doen zou groter kunnen zijn dan de beheersing die nodig is om de 
overeenkomstige geur op te zoeken. Ten tweede zou er verwarring kunnen ontstaan 
doordat de sorteerproef een mengvorm is van twee experimentele principes uit het 
klassieke leeronderzoek (paradigma's). Er is zowel een "go-no go" paradigma waarbij er 
we! een / geen overeenkomstige geur in de rij is, als een "match-to-sample" paradigma 
waarbij een van de zes de overeenkomstige geur is. Zeker wanneer in trainingsituaties 
de hond voor hem niet-gelijkende buizen moet apporteren kan dit tot verwarring en 
fouten leiden. Len derde reden zijn fouten in de training waardoor by. positie-
voorkeuren ontstaan, of de honden gaan letten op -onbewuste- signalen van de geleider. 
Een laatste reden zou kunnen zijn dat de geur van een bepaalde persoon erg 
aantrekkelijk is voor een hond. Hiervoor werden enkele aanwijzingen gevonden. 

2.4.3. Conclusie 
Het ideaalbeeld van een sorteerproef is dat de hond altijd de buis met de geur van de 
verdachte apporteert als deze overeenkomt met de geur van de dader op het corpus 
delicti, en nooit een buis van een figurant. De "oude proef' methode leidt met tot dit 
ideaal. De praktische uitvoering van de "Regeling politiespeurhonden" kan de 
problemen zoals hierboven beschreven niet voorkomen. Een aantal van deze problemen 
kan wel ondervangen worden door veranderingen in de sorteermethode en/of 
proefopzet. De basis gedachte is het maximaliseren van herkenningen in feitelijke 
"verdachte = dader" situaties, en het minimaliseren van foutief apporteren zodat de 
aanwijzing van de verdachte in "verdachte dader" situaties minimaal is. Aan de hand 
van deze basisgedachte is een aantal altematieve methoden onderzocht. 
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Hoofdstuk 3. Onderzoek van 1993 - 1996: analyse methode en 
proefopzet 

3.1 Eisen en wensen voor een sorteerproef 
In een ideale sorteerproef wordt de verdachte altijd als de dader aangewezen wanneer zijn 
geur ook aanwezig is op het corpus delicti en maakt de hond nooit een lout. Gelet op 
algemene wetenschappelijke eisen ten aanzien van te volgen procedures, opsporingseisen, 
eisen die aan bewijsvoering gesteld zouden moeten worden, en gelet op alle bevindingen 
in hoofdstuk 2, is een aantal belangrijke eisen/wensen geformuleerd waar een sorteerproef 
aan moet voldoen: 
- men zou de zekerheid moeten hebben dat de bond op het moment van de proef (fysiek 

en "geestelijk") in staat is te sorteren; 
- men zou zeker moeten zijn dat de hond geen specifieke voorkeur heeft voor de geur van 

de verdachte, zodat de proef met ongewassen handen voorbereid zou kunnen worden; 
- men zou moeten weten dat de hond geen speciale moeilijkheden heeft met de geur van 

de verdachte; 
- de sorteerproef moet blind worden uitgevoerd en er mag geen invloed van de geleider op 

zijn hond zijn; 
- er zou minder variatie moeten zijn in uitvoering van de proef, zowel door de bond als 

door de geleider, waardoor de resultaten eenduidig zijn; 
- proeven moeten in een voor de hond bekende omgeving in een ontspannen sfeer 

uitgevoerd worden; 
- de hond zou zelf aan moeten kunnen geven dat er geen overeenkomstige geur in de rij 

aanwezig is. 

3.2 Drie methoden: inleiding 
De verwachting was, dat het aantal fouten terug te dringen zou zijn door een scheiding 
tussen respons en beloning te creeren. Dit kan relatief eenvoudig op twee manieren 
gerealiseerd worden. In plaats van de honden buizen te laten apporteren kunnen de geuren 
onbereikbaar zijn in potten, en leert de bond te reageren (blaffen, gaan liggen) op de 
overeenkomstige geur in een pot. Daama kan de geleider de bond belonen met een 
apporteerspel. De tweede manier is de buizen vast te leggen waardoor ze niet vrij 
beschikbaar zijn. De hond kan beloond worden voor zijn keuze (die hij maakt door in de 
overeenkomstige buis te bijten of eraan te lcrabben) door de buis vrij te geven nadat hij 
zijn keuze heeft bepaald. De eerste van deze twee manieren, de "potten respons-
methode", is een toegestane sorteerwijze en beschreven in de "Regeling 
politiespeurhonden menselijke lucht", en er is voor gekozen om deze sorteerwijze nader 
te onderzoeken en te vergelijken met de algemene "buizen apporteer-methode". 
Hiervoor zijn met twee groepen honden proeven gedaan: een groep van 8 honden 
opgeleid in de buizen apporteer-methode en een groep van 4 opgeleid in de potten 
respons-methode. In een eerste serie proeven werd een aantal proefopzetten geanalyseerd 
(zie ook fig. 1): 

*de "12-luchten proef', dit is de meest gebruikte officiele proef sinds 1991; 
*de "oude proef', dit was de officiele proef van 1989-1991; 
*de "positive check" proef waarbij de bond viiir de officiele proef 
"gecontroleerd" werd en bij een slechte prestatie gediskwalificeerd werd; 



*de "reverse and check" proef waarbij de geurvergelijking werd omgedraaid: de 
geur van de verdachte was het uitgangspunt voor de hond en hij moest zoeken 
naar deze geur in een rij waar de geur van het corpus delicti in aanwezig was. 

"12 luchten proef': rij 1 en rij 2 kunnen omgewisseld worden 
hond neemt lucht van: 
corp. delicti 	f a 	fi b 	I verd. 	Ifc 	f d 	if e 	rij 1: 
corp. delicti 	Iff 	f g 	flh 	iii 	iii 	ilk 	rij 2: 

"oude prod": rij 2 is een herhaling van rij 1 
hond neemt lucht van: 
corp. delicti 	f a 	fi b 	I vend. 	f  c 	II d 	lie 	rij 1: 
corp. delicti 	Ilc 	e 	f b 	lid 	I vend. II a 	rij 2: 

"positive check": alleen na correcte uitvoering in rij 1 door met rij 2 
hond neemt lucht van: 
contr.voorw.Z 	II a 	fib 	Ii verd. 	f  c 	lid 	I Z 	lie 	rij 1 
corp. delicti 	fib 	li e 	II a 	I verd. lid 	11 c 	 rij 2 

"reverse & check": alleen na correcte uitvoering in rij 1 door met rij 2 
hond neemt lucht van: 
buis verd. 	if a 	fib 
buis verd 	I corp. 1ff 

del. 

I verd. 	II c 	lid 	lie 	rij 1 

II g 	II h 	ffilii 	rij2 

Figuur 1. Overzicht verschillende proefopzetten voor analyse van "buizen apporteer-
methode" en "potten respons-methode". Vet is juiste keuze in iedere rij. 

De analyse van de proefopzetten moest aan het licht brengen met welke de beste 
resultaten werden behaald. Met deze beste proefopzet is een tweede serie proeven 
uitgevoerd waarbij uitgegaan werd van realistische corpora delicti. 

De derde sorteermethode die nader onderzocht is was ingegeven door de overweging de 
hond zelf aan te laten geven dat de geur op het corpus delicti niet overeenkwam met die 
van de verdachte. Hiervoor is gebruik gemaakt van een "gelijk-ongelijk" paradigma: 
wanneer twee aangeboden stimuli (de geur van de dader op het corpus delicti en de geur 
van de verdachte) overeenkomen, wordt de ene respons beloond, wanneer deze stimuli 
niet overeenkomen wordt een andere respons beloond. De methode wordt hierna de 
"gelijk-ongelijk methode" genoemd. Tevens werd ervoor gekozen om de buizen vast te 
leggen om zo een scheiding tussen respons en beloning te bewerkstelligen. Er zijn 4 
honden in deze methode opgeleid en ook zij hebben meegedaan met een serie proeven 
met realistische corpora delicti. 

Doordat de drie methodes erg verschillen kunnen de resultaten niet direkt met elkaar 
vergeleken worden. Er zijn twee getallen van belang voor de vergelijking. Ten eerste 
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resultaat sorteerproef 	aanwijzen verdachte 	aanwijzen figurant 	niets aanwijzen 
werkelijkheidll  
verdachte = dader 	A: correcte aanwijzing 	B: foutieve 	C: foutieve "geen 

verdachte 	aanwijzing 	 herkenning"  
verdachte # dader 	D: foutieve aanwijzing 	E: foutieve aanwijzing F: correcte "geen 

verdachte 	 herkenning" 
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moet een proef zo efficient mogelijk zijn, dat wil zeggen een zo hoog mogelijke 
opsporingskans opleveren. Dit zou bekeken kunnen worden door het percentage 
aanwijzingen in "verdachte = dader" situaties met elkaar te vergelijken (A/(A+B+C) in 
fig. 2). Tevens is het van belang dat de verdachte zo min mogelijk ten onrechte 
aangewezen wordt. Het totale percentage fouten, maar met name het percentage foutief 
aanwijzen van de verdachte in een "verdachte dader" situatie, moet dus zo laag 
mogelijk zijn (D/(D+E+F) in fig. 2). Hierbij moet worden opgemerkt dat het percentage 
foutief aanwijzen van de verdachte afhankelijk is van het aantal buizen waaruit de hond 
kan lciezen: wanneer de hond 30% foutieve aanwijzingen vertoont in "verdachte dader" 
situaties ((D+E)/(D+E+F) in fig. 2), zal de kans dat de verdachte wordt aangewezen hoger 
zijn wanneer uit 3 beluchte buizen gekozen kan worden (nl. 10%) dan wanneer er uit 6 
beluchte buizen gekozen kan worden (5%). 

Figuur 2. Schema van mogelijke resultaten van een sorteerproef. 

Een methode kan tot een hoge opsporingskans (hoog percentage aanwijzingen van 
verdachte in "verdachte = dader" situaties) leiden maar wanneer dit gepaard gaat met een 
hoog percentage fout (hoog percentage foutieve aanwijzingen van de verdachte in 
"verdachte dader" situaties) doet dit afbreuk aan de waarde van de aanwijzing. Hieruit 
volgt dat de verhouding tussen de correcte en foutieve aanwijzingen van belang is. Deze 
verhouding is de diagnostische waarde (Crombag et al. 1992), en kan berekend worden 
voor allerlei onderzoeksmethoden. De berekening van de diagnostische waarde van de 
aanwijzing van een verdachte door een sorteerproef wordt als volgt gemaakt: 

diagnostische waarde = % correcte aanwijzingen verdachte in verdachte = dader situaties 
aanwijzing hond 	% foutieve aanwijzingen verdachte in verdachte dader situaties 

In de tenninologie van fig. 2 is dit: A / (A+B+C) 
D / (D+E+F) 

Op eenzelfde wijze kan eveneens de diagnostische waarde van een niet-identificatie van 
de verdachte door een sorteerproef berekend worden, door het percentage correcte geen-
herkenningen in "verdachte dader" situaties te delen door het percentage foutieve geen-
herkenningen in "verdachte = dader" situaties (fig. 2: F / (D+E+F) ) 

C / (A+B+C) 
Voor het onderzoek naar de betrouwbaarheid van identificaties door tniddel van 
sorteerproeven is dit van minder belang. 



3.3 Buizen apporteer-methode 
Deze methode wordt sinds de zestiger jaren door de Nederlandse politie gebruikt voor 
sorteerproeven (Schoon & Massop 1995). Het principe van de methode is dat de hond 
eerst ruikt aan een corpus delicti en dan naar een rij van 6 buizen toegaat. Deze 6 buizen 
zijn door 6 verschillende mensen belucht. De hond moet de buis met de geur die ook op 
het corpus delicti aanwezig is, apporteren. Wanneer er geen buis met overeenkomende 
geur in de rij aanwezig is, dient de hond niets te apporteren. De hond kan dus de 
verdachte aanwijzen (buis met geur van de verdachte apporteren, goed in een "verdachte 
= dader" situatie, fout in een "verdachte # dader" situatie), niets aanwijzen (goed in een 
"verdachte # dader" situatie, geen herkenning in "verdachte = dader" situatie) of een fout 
maken (buis met geur van een figurant apporteren). De beloning is een 
apporteerspelletje met de door de hond geapporteerde buis. 

3.3.1. Proefopzetten. 
Er zijn met 8 honden proeven gedaan om verschillen tussen proefopzetten te analyseren. 
Deze honden waren in de praktijk werkzaam en voldeden dus aan de Regeling 
politiespeurhonden. De details van deze experimenten zijn te vinden in bijlage 4 
(Schoon, in druk). In gle proeven was het corpus delicti een door de verdachte beluchte 
buis (30 sec. in de hand gehouden): alle proeven waren dus van het "verdachte = dader" 
type. In tabel 1 staat een overzicht van de belangrijkste resultaten. 

12 luchten proef 
oude proef 
positive check 
reverse & check 

% aanwijzen 
verdachte  
31.5 
46.9 
57.9 
55.3 

% niets 
aanwijzen 
8.1 
8.2 
23.7 
22.6 

% figurant 
aanwijzen  
60.4 
44.9 
18.4 
21.1 

N proeven 

48 
49 
38* 
38** 

*: in 13 andere proeven waren de honden gediskwalificeerd 
** in 13 andere proeven waren de honden gediskwalificeerd 

Tabel 1. Overzicht resultaten proefopzettenanalyse buizen apporteer-methode. 

Zoals hierboven besproken moet men zowel op het percentage aanwijzen verdachte als 
op het percentage figurant aanwijzen letten om de verschillen tussen de proeven te 
beoordelen. Het percentage aanwijzen van de verdachte in bovenstaande "verdachte = 
dader" proeven is een direkte maat voor de efficientie van de proef (de opsporingskans) 
en moet zo hoog mogelijk zijn. Het percentage figurant aanwijzen kan gezien worden 
als een indicatie voor de kans dat een verdachte ten onrechte wordt aangewezen in een 
"verdachte # dader" situatie en moet zo laag mogelijk zijn. 

Op basis van de gemiddelde resultaten van iedere proefopzet (tabel 1) en door de 
resultaten van de individuele honden in de verschillende proefopzetten te vergelijken 
kan de conclusie worden getrokken dat de "positive check" proefopzet tot een 
significant hogere opsporingskans (verdachte aanwijzen) leidt, en ook tot significant 
minder fouten in vergelijking tot de "12 luchten proef'. In 25% van de "positive check" 
proeven werden honden bij het uitvoeren van de eerste rij gediskwalificeerd, deze 
honden zouden in de "12-luchten proef' of in de "oude proef' waarschijnlijk fouten 
hebben gemaakt. Een bijkomend voordeel van de "positive check" proefopzet is dat de 
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geur van de verdachte als figurant aanwezig is in de eerste rij: wanneer de bond deze 
buis dus beroken heeft, heeft hij laten zien geen specifieke voorkeur voor de verdachte 
te hebben. In feite toont de bond met een goede keuze in de eerste rij aan dat de overige 
geuren in die rij voor hem "neutraal" zijn. Deze "neutrale" geuren komen terug in de 
tweede rij, en daarmee is aan een belangrijke voorwaarde voldaan, namelijk dat en voor 
de hond geen aantrekkelijke geuren in de rij aanwezig mogen zijn (hoofdstuk 2.4.1). In 
de "positive check" proefopzet zoals in fig. 1 beschreven was het echter mogelijk dat de 
bond al de juiste buis van de controle persoon Z apporteerde voordat hij de buis van de 
verdachte had beroken. Om de kans te vergroten dat de hond in de controle vooraf de 
buis van de verdachte beroken en genegeerd had, wend besloten tot een aanpassing van 
de proefopzet voor nader onderzoek (zie fig. 3). 

3.3.2 Nader onderzoek "positieve check" proefopzet. 
In een volgende serie proeven is getracht realistische forensische situaties na te bootsen. 
De "positieve check" proefopzet die hiervoor gebruikt is was licht aangepast na de 
bevindingen van de hierboven beschreven proefopzetten analyse (hfst. 3.3.1). Door de 
wijziging wend de kans dat de hond de buis van de verdachte in de controle rijen als 
figurant genegeerd had, gemaximaliseerd (zie fig. 3). De bond moest nu een aantal 
keuzes (maximaal 4) achter elkaar maken. De eerste twee keuzes (resp. in rij 1 en rij 2) 
dienden ter controle van het functioneren van de bond en toonden aan dat de geuren van 
de figuranten (inclusief die van de verdachte) in de rijen "neutraal" waren: de hond nam 
lucht van de geur van controle persoon Z op een voorwerp, en diende de geur van Z op 
een buis in beide rijen te apporteren. Wanneer dit goed ging was de bond 
gekwalificeerd, anders was hij gediskwalificeerd. Na de kwalificatie ging de geleider 
met zijn hond terug naar rij 1 waar nu nog de 6 buizen lagen die de bond eerder had 
genegeerd. Voor de derde keuze (in rij 1) nam de bond vervolgens lucht van het corpus 
clench. Wanneer de hond in deze rij de buis met de geur van de verdachte apporteerde, 
ging de geleider met zijn hond voor de vierde keuze naar rij 2, de hond nam weer lucht 
van het corpus delicti en bepaalde zijn keus. Wanneer de hond bij de derde keuze geen 
enlcele buis apporteerde, of een figurant aanwees, was de proef ten einde. 

"positive check": na correcte uitvoering in rijen 1 en 2, terug naar rij 1 
hond neemt lucht van: 
contr.voorw.Z 	h a 	li b 	H veal. 	lie 	Id 	I Z 	lie 	rij 1 
contr.voorw.Z 	1Z 	Ile 	ha 	I verd I b 	lie 	lid 	rii 2  
corp. deL 	11 a 	jib 	I vend 	lie 	Id 	 lie 	rii 1  
corp. del. 	 II e 	la 	herd I b 	Ic 	I d 	rij 2 

Figuur 3. Aangepaste versie "positive check" proefopzet voor nader onderzoek. Vet is 
de juiste keuze in iedere rij. 

In deze serie proeven lcregen de 6 honden (uit twee groepen) die hieraan meewerkten 5 
verschillende soorten corpora delicti aangeboden die veel in de pralctijk worden 
aangetroffen: een schroevedraaier, een steeksleutel, de kolf van een pistool, een 
sweatshirt-manchet, en een geurmonster van de zitting van een autostoel. De corpora 



delicti waren 1-2 weken eerder belucht dan de buizen die voor de proef zelf gebruikt 
werden: ruim 60% van de praktijkproeven worden eveneens binnen deze periode 
uitgevoerd. In de praktijk is het natuurlijk ook zo dat de verdachte lang niet altijd de 
dader is, en daarom werden er twee soorten proeven voorbereid: "verdachte = dader" 
proeven waarbij de verdachte (steeds persoon A) de dader was en dus ook de corpora 
delicti had belucht, en "verdachte * dader" proeven waarbij de dader (steeds persoon B) 
die corpora delicti had belucht niet dezelfde persoon was als de verdachte (steeds 
persoon C) die later de buizen beluchtte. Iedere hond kreeg 10 proeven: 5 keer 
"verdachte = dader" proeven met de 5 verschillende corpora delicti, en 5 keer 
"verdachte * dader" proeven eveneens met de 5 verschillende corpora delicti. 
In praktijksituaties is het meestal zo dat de verdachte de enige is die in een cel zit, en dat 
de figuranten politie-ambtenaren zijn. Dit werd nagebootst door daders en verdachten 
(personen A, B en C) uit een andere omgeving te lciezen clan de figuranten (steeds 
wisselende personen). De geleiders wisten vooraf alleen dat de proeven realistisch 
zouden zijn, dat de verdachte "het" wel of niet gedaan kon hebben en dat de voorwerpen 
1-2 weken eerder belucht waren. De details van de experimenten zijn terug te vinden in 
bijlage 5. 

Van de 60 proeven leidde 50% tot een diskwalificatie in de eerste of tweede rij. Een 
overzicht van de resultaten van de 30 overige komplete proeven is in tabel 2 gegeven. 

keuze hond 	% aanwijzen 	% niets 	% figurant 
werkelijkheidll 	verdachte 	aanwijzen 	aanwijzen 	N proeven 
verdachte = dader 	36.4 	 18.2 	45.4 	 11* 
verdachte * dader 	5.3 	47.4 	47.3 	 19** 

* in 19 andere proeven waren de honden gediskwalificeerd 
** in 11 andere proeven waren de honden gediskwalificeerd 

Tabel 2. Overzicht resultaten nader onderzoek "positive check" proefopzet buizen 
apporteer-methode. 

Er moet een aantal kanttekeningen bij deze resultaten geplaatst worden. Ten eerste was 
er 6en hond die een grote voorkeur voor de verdachte (persoon A) vertoonde in controle 
keuzes van de "verdachte = dader" proevenserie. Deze voorkeur was zodanig groot dat 
deze hond iedere keer in de eerste of tweede rij gediskwalificeerd werd. Het is mogelijk 
dat deze hond reageerde op de "afwijkende geur" in de rij: de verdachten kwamen 
immers uit een andere omgeving dan de overige geur-gevers om praktijksituaties na te 
bootsen. Maar aangezien dezelfde hond geen specifieke voorkeur vertoonde voor de 
verdachte (persoon C) in de controle rijen van de "verdachte * dader" experimenten 
(waar er eenzelfde verschil in omgeving was nagebootst), kon uitgesloten worden dat dit 
verschil de oorzaak van de voorkeur was. Ten tweede was er een significant verschil 
tussen de twee groepen: de sfeer in de ene groep was erg ontspannen en de het aantal 
kwalificaties was daar hoog (30%, vergelijkbaar met eerdere resultaten in tabel 1), de 
sfeer in de andere groep was gespannen en het aantal kwalificaties laag (60%). Ten 
derde viel op dat drie honden vaak in de tweede rij werden gediskwalificeerd. Deze 
honden kwamen ook langzamer tot een goede keuze in de tweede rij, terwijl de andere 
honden juist sneller waren in deze herhaling. Waarschijnlijk is dit terug te voeren op de 
massaliteit van de proeven. Alle betrokken personen moesten steeds twee series van 6 
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buizen beluchten: buizen uit de eerste serie werden gebruikt voor de eerste rij, buizen uit 
de tweede serie voor de tweede rij. Gebruikelijk was dat betroklcen personen ieder 2 
buizen beluchtten. Dit verschil heeft misschien geleid tot een te geringe hoeveelheid 
geur op de buizen in deze experimenten, waardoor een (negatief) vertekend beeld van de 
prestaties van de honden ontstaat. 

3.3.3. Schatting diagnostische waarde. 
Gezien de kanttekeningen die bij de hiervoor besproken proeven te plaatsen zijn, 
kunnen de cijfers uit tabel 2 niet direkt gebruikt worden voor de berekening van de 
diagnostische waarde. Het is daarom beter de basis voor de berekening van de 
diagnostische waarde te verbreden door ook naar eerdere proeven te lcijken, zoals die in 
tabel 1 en de vergelijkbare proeven (handen niet gewassen, ontspannen en bekende 
omgevingen) in bijlage 3. Op basis hiervan kan verwacht worden dat het percentage 
correcte aanwijzingen in verdachte = dader situaties aanzienlijk hoger zal liggen dan in 
tabel 2. Een schatting hiervoor is 60% aanwijzingen van de verdachte in "verdachte = 
dader" situaties. 
Op basis van de hierboven besproken proeven is het echter ook reeel om een hoger 
aantal foutieve aanwijzingen te verwachten in "verdachte dader" situaties. De honden 
wijzen namelijk in 53% van die gevallen een van de zes in de rij aanwezige personen 
aan (tabel 2: 5.3% foutief verdachte aanwijzen + 47.3% foutief figurant aanwijzen). 
Aangezien de verdachte eon van die zes is, volgt dat de kans dat de verdachte ten 
onrechte wordt aangewezen 53/6 is, dat is dus 8.8%. Dit leidt tot een geschatte 
diagnostische waarde van 6.8. Wanneer de aanbevelingen voor de wijziging van 
registratiemethode van de sorteerproeven (zie hoofdstuk 4) worden opgevolgd, kan 
verwacht worden dat het percentage foutieve aanwijzingen zal verminderen waardoor de 
diagnostische waarde stijgt. 

3.4 Potten respons-methode 
Deze methode is officieel ingevoerd als toegestane sorteermethode met de invoering van 
de Regeling politiespeurhonden van 1991. De wijze van uitvoering is in veel opzichten 
dezelfde als bij de buizen apporteer-methode, maar de geuren in de rij zijn nu verzameld 
op doeken (Engels plulcsel) en deze doeken zitten meestal in glazen potten. De bond 
bepaalt zijn keuze door bij de pot met de overeenlcomstige geur te gaan liggen of te 
blaffen. Daarna wordt hij beloond door de geleider, meestal weer in de vorm van een 
apporteerspelletje. De hond kan dus de verdachte aanwijzen (de pot met de geur van de 
verdachte aanwijzen, goed in een "verdachte = dader" situatie, fout in een "verdachte 
dader" situatie), niets aanwijzen (goed in een "verdachte dader" situatie, geen 
herkenning in "verdachte = dader" situatie) of een fout malcen (de pot met de geur van 
een figurant aanwijzen). Een essentieel verschil met de buizen apporteer-methode is de 
mate van controle die de geleider heeft over de beloning en bestraffing van de bond. 

3.4.1 Proefopzetten. 
Er zijn met 4 honden proeven gedaan om verschillen tussen proefopzetten te analyseren. 
Twee hiervan waren honden die in de pralctijk werkzaam waren en dus voldeden aan de 
Regeling politiespeurhonden. De andere twee waren speciaal voor dit onderzoek 
opgeleid in het op deze wijze sorteren. De details van deze experimenten zijn te vinden 
in bijlage 6. In alle proeven was het corpus delicti een geurmonster dat genomen was 



van een buis die door de verdachte 5 minuten in de handen was belucht, hieruit volgt dat 
alle proeve van het "verdachte = dader" type waren. In tabel 3 staat een overzicht van de 
belangrijkste resultaten. 

12 luchten proef 
oude proef 
positive check 
reverse & check 

% aanwijzen 
verdachte  
14.8 
18.5 
41.7 
12.5 

% niets 	% figurant 
aanwijzen 	aanwijzen  
59.2 
48.2 
41.6 
50.0 

44.4 
33.3 
16.7 
37.5 

N proeven 

27 
27 
24* 
24** 

*: in 2 andere proeven waren de honden gediskwalificeerd 
** in 3 andere proeven waren de honden gediskwalificeerd 

Tabel 3. Overzicht resultaten proefopzettenanalyse potten respons-methode. 

Doordat er relatief weinig honden waren opgeleid in deze methode en er dus maar 
weinig honden meededen aan de proeven konden de verschillen niet op hun significantie 
getoetst worden, maar de trend is dezelfde als gevonden bij de buizen apporteer-
methode. De "positive check" proefopzet leidt tot de hoogste opsporingskans (aanwijzen 
verdachte), en tot het minst aantal fouten. In 7.7% van de "positive check" proeven 
werden honden in de eerste rij gediskwalificeerd, deze honden zouden in de "12-luchten 
proef' of in de "oude proef' waarschijnlijk fouten hebben gemaakt. Door het verschil in 
corpus delicti zijn de resultaten van deze proeven niet clirekt te vergelijken met die van 
de buizen apporteer-methode. Het in vergelijking lagere percentage aanwijzen verdachte 
is niet te wijten aan gebrek van niveau van de honden (het percentage diskwalificaties is 
bijvoorbeeld veel lager bij de potten respons-methode) maar is waarschijnlijk te wijten 
aan het "moeilijkere" corpus delicti: een geurmonster van een voorwerp zal per definitie 
minder geur bevatten dan het oorspronkelijke voorwerp. 

Ook voor de potten respons-methode is het voordeel van de "positive check" proefopzet 
dat de geur van de verdachte als figurant aanwezig is in de eerste rij: wanneer de hond 
deze geur daar beroken heeft, heeft hij laten zien geen specifieke voorkeur voor de 
verdachte te hebben. Voor het verdere onderzoek van deze methode is gebruik gemaakt 
van dezelfde aangepaste versie van de proef als bij de buizen apporteer-methode(zie fig. 
3). 

3.4.2. Nader onderzoek "positieve check" proefopzet. 
In een volgende serie proeven is getracht realistische forensische situaties na te bootsen, 
zoals reeds beschreven voor de buizen apporteer-methode. In deze serie proeven kregen 
3 honden (1 hond viel af na 2 proeven) 5 verschillende corpora delicti aangeboden die 
veel in de praktijk worden aangetroffen: een schroevedraaier, een steeksleutel, de kolf 
van een pistool, een sweatshirt-manchet, en een geurmonster van de zitting van een 
autostoel. Iedere hond kreeg ieder voorwerp tweemaal als corpus delicti: een keer in een 
"verdachte = dader" situatie, en een keer in een "verdachte # dader" situatie. De 
voorwerpen waren 1-2 weken eerder belucht dan de buizen. De daders en de verdachten 
(steeds personen A, B en C) kwamen uit een andere omgeving dan de figuranten 
(wisselende personen), dit ter nabootsing van de normale politie praktijk waarbij de 
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verdachte de enige is die in een cel zit. De details van de experimenten zijn terug te 
vinden in bijlage 5. 

Van de 30 proeven leidden 28 tot een diskwalificatie in de eerste of tweede rij. Het grote 
verschil met de proeven uit de "proefopzetten analyse", waar een veel groter percentage 
zich kwalificeerde (24 van de 26 proeven wel kwalificatie) was de materiaalsoort van 
het controle voorwerp. In de "proefopzetten analyse" bestond de controle uit de 
vergelijlcing van de geur op een dock (controle voorwerp) en de geur op een dock in de 
pot, terwijl in het nader onderzoek de controle een vergelijlcing was tussen de geur op 
een electra-buisje (controle voorwerp) en de geur op een dock in de pot. Het niet kunnen 
koppelen van de geur van een persoon op een (hard) voorwerp met diens geur op een 
dock was een bekend probleem bij de twee honden die speciaal voor dit onderzoek 
waren opgeleid, maar het was onduidelijk waarom dit probleem zich manifesteerde. an 
belangrijke constatering was dat de honden vaak gediskwalificeerd werden door niets te 
kiezen: het percentage figurant aanwijzen bleef laag (verhouding niets paldcen: foutief 
figurant palcken was 7:3). 

3.4.3. Schatting diagnostische waarde. 
Op basis van de hierboven besproken proeven waarin veel voorkomende forensische 
situaties werden nagebootst kan geen direkte berekening gemaakt worden van de 
diagnostische waarde. Voor een schatting ervan zijn dus de resultaten van eerdere 
proeven (tabel 3) eveneens bekeken. 
De essentie van de potten respons-methode is de controle over de beloning en de 
bestraffing. Het geringe percentage herkenningen op basis van geuren van voorwerpen 
naar doeken toe zou bijvoorbeeld opgelost kunnen worden door buizen in de potten te 
doen in plaats van doeken, of door wijzigingen in de trainingsopbouw van de honden, of 
door te werken met vastliggende buizen die na een correcte respons van de bond worden 
vrijgegeven. Eerdere resultaten van dezelfde honden met een geurmonster als corpus 
delicti waren aanzienlijk beter: 42% (tabel 3). Ervaring met de potten respons-methode 
in Rotterdam waar er van tijd tot tijd honden zijn die zowel op de buizen apporteer-
methode als de potten respons-methode zijn getraind heeft tot de conclusie geleid dat er 
geen wezenlijk verschil in opsporingskans is tussen de twee methoden. Het ligt in de lijn 
der verwachting dat het percentage correct aanwijzen verdachte vergelijkbaar zal zijn 
met die van de buizen apporteer-methode, dus ca. 60% aanwijzingen van de verdachte 
in "verdachte = dader" situaties. 
Op basis van deze en eerdere proeven kan ook een schatting gemaakt worden van het 
aantal foutieve aanwijzingen van de verdachte in "verdachte * dader" situaties. Wanneer 
gekeken wordt naar het soon fouten dat de honden maken waimeer ze niet tot aanwijzen 
van de verdachte komen, vindt men een verhouding van 70% niets aanwijzen, 30% een 
figurant aanwijzen (zie hfst. 3.4.2). Wanneer deze 30% foutief een figurant aanwijzen 
wordt vertaald naar de kans dat de verdachte wordt aangewezen in een "verdachte * 
dader" situatie, waar de verdachte et van de 6 geuren waaruit gekozen kan worden is, 
volgt dat de kans dat de verdachte ten onrechte wordt aangewezen 5% is. Dit leidt tot 
een geschatte diagnostische waarde van 12. Dit lijkt veelbelovend maar er zal eerst 
uitgeprobeerd moeten worden welke methode van geurverzamelen, van geuren 
aanbieden en van respons het meest wenselijk is, en dit nadere onderzoek is opgenomen 
in de aanbevelingen (zie hoofdstuk 4). Een potentieel nadeel van de potten respons- 



methode is dat de hond, doordat de beloning van de baas afkomstig is, waarschijnlijk 
meer op zijn baas zal gaan letten en dit kan op den duur onvoorziene effecten hebben. 

3.5 Gelijk-ongelijk methode 
Voor de bewijslcracht van een sorteerproef is het belangrijk het aantal foutieve 
aanwijzingen van een verdachte te minimaliseren. De gedachte was dat dat gerealiseerd 
kon worden door de honden:ook een daadwerkelijke respons te laten maken wanneer er 
geen overeenkomstige geur in de rij aanwezig was. Een standaard leerexperiment waarin 
dit principe is opgenomen is het gelijk-ongelijk paradigma. Hierin lcrijgt een dier steeds 
2 stimuli aangeboden. Wanneer deze gelijk zijn wordt de ene respons beloond, wanneer 
ze ongelijk zijn wordt een andere, vergelijkbare respons beloond. Door een serie keuzes 
achter elkaar aan te bieden, ontstaat een beeld van de prestaties van het dier met de 
betreffende stimuli. 

Het doel was om te kijken of een sorteerproef ook op deze wijze uitgevoerd zou kunnen 
worden. De sorteerproef zou clan bestaan uit een serie keuzes van (onregelmatig) 
afwisselend gelijke en ongelijke stimuli waarvan vast stond wat het juiste antwoord zou 
moeten zijn (bekende keuzes). Ergens in deze serie kon de essentiele vergelijking tussen 
het corpus delicti en de verdachte opgenomen worden. De prestatie van de hond bij de 
bekende keuzes is dan een maat voor de betrouwbaarheid van de vergelijking corpus 
delicti - verdachte. 

Dit paradigma werd als volgt uitgevoerd. De eerste geurstimulus werd door de geleider 
aan de hond aangeboden: een voorwerp belucht door een controle "dader". De hond 
moest deze geur vergelijken met de tweede geurstimulus: de geur van een persoon 
(controle "verdachte") op een buis, vastgeklemd op een keuzeplateau. Wanneer deze 
stimuli gelijk waren (controle "dader" = controle "verdachte"), clan was de juiste respons 
een keuze voor deze tweede stimulus, de buis met de geur van de controle "verdachte". 
De hond gaf dat aan door aan deze buis te krabben, of erin te bijten, waarna de buis 
vrijgegeven werd en de hond hem mocht apporteren. Wanneer de stimuli ongelijk waren 
(controle "dader" controle "verdachte"), moest de hond doorgaan naar een tweede 
buis. Dit was een onbeluchte buis die zich op 40cm afstand naast de beluchte buis op het 
keuzeplateau beyond. De respons van de hond voor deze buis ging op dezelfde wijze als 
hiervoor: dus krabben of bijten. Ook hier werd een goede respons beloond door de buis 
vrij te geven waarna de hond hem mocht apporteren. Bij foutieve keuzes werd de buis 
niet vrijgegeven en werd de hond teruggeroepen. 

In een serie werden ongeveer even vaak gelijke en ongelijke stimuli aangeboden. In het 
eerste deel van de serie werden 6 keuzes aangeboden met bekende antwoorden. Hierin 
kon worden vastgesteld of de hond goed aan het werk was die dag, en kon worden getest 
of de hond een specifieke voorkeur had voor de verdachte. Het tweede deel van de serie 
bestond uit zowel bekende keuzes als de forensische vraag: komt de geur van de 
verdachte overeen met die op het corpus delicti. De laatste keuze diende ter controle van 
de vraag of de hond in staat was de geur van de verdachte gemalckelijk te herkennen, 
door de hond een vergelijking te laten maken tussen de geur van de verdachte op een 
voorwerp die hij had moeten beluchten, met de geur van deze verdachte op een buis. 
Deze keuze is alleen interessant wanneer de hond geen geurovereenkomst had gevonden 
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_ 	. 
Keuze- 	Uitgangs- 	Plateau: 	Geed/Pout 
nununer 	voorwerp 	 i  
1 	A 	G  
2 	B 	 B  
3 	C 	C  
4 	D 	D  
5 	E 	 verdachte  
6 	F 	 F  
7 	corp.delicti 	H  
8 	G 	 I  
9 	H 	H  
10 	corp.delicti 	verdachte  
11 	I 	 J  
12 	contr. verd. I verdachte 	I 
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tussen het corpus delicti en de verdachte: is dat dan omdat de dader niet de verdachte is, 
of omdat de hond niet met de geur van de verda.chte kan werken (zie opmerIcingen 
hoofdstuk 2.4.1)?. In fig. 4 is een voorbeeld gegeven van een registratieformulier van 
een dergelijke proef. 

In een project waar 2 geleiders gedurende resp. 15 en 13 maanden voor gedetacheerd 
waren, zijn 4 honden in dit systeem opgeleid. Hierbij moest de methode zelf ontwikkeld 
worden, de opleiding ontwikkeld worden, moesten de honden ervaring Icrijgen met 
allerlei voorwerpen, en moesten experimenten uitgevoerd worden. Een evaluatie van het 
project is te vinden als bijlage 7. 

Figuur 4. Voorbeeld van een registratieformulier van sorteerproef in "gelijk-ongelijk 
methode". Van 11 keuzes is de juiste uitslag "bekend", keuzenr. 10 is de 
essentiele forensische vraag. 

3.5.1. Realistische forensische situaties. 
Om een vergelificing met de "buizen apporteer-methode" en de "potten respons-
methode" te kunnen maken is er een aantal experimenten gedaan met realistische 
corpora delicti, zoals reeds bij deze methoden beschreven. Dew werden in zowel 
"verdachte = dader" als in "verdachte dader" situaties aangeboden. Bij de eerste 6 
keuzes van iedere proef mochten de honden maximaal een incorrecte "niet aanwijzing" 
geven en de overige keuzes moesten goed zijn. Wanneer dit niet zo was werd de bond 
gediskwalificeerd, dit gebeurde in 27.5% van de proeven (zie tabel 4). 

keuze hond 	% aanwijzen 	% niet 
werkelijkheidll 	verdachte 	aanwijzen 	N proeven 
verdachte = dader 	28.6 	71.4 	 14* 
verdachte # dader 	6.7 	 93.3 	 15** 

* in 6 andere proeven waren de honden gediskwalificeerd 
** in 5 andere proeven waren de honden gediskwalificeerd 

Tabel 4. Overzicht resultaten realistische forensische situaties in gelijk-ongelijk 
methode. 



Er waren elf proeven waarvan alle bekende keuzes (dus zowel de eerste zes 
kwalificatiekeuzes als de vijf &arm) foutloos werden uitgevoerd. Wanneer alleen naar 
deze proeven gekeken wordt, werd de verdachte in 40% van de "verdachte = dader" 
situaties aangewezen, en geen enkele keer in de "verdachte # dader situaties". Foutloze 
proeven leiden dus tot een zeer hoge diagnostische waarde (40% gedeeld door 0%). 
Meer details over de experimenten zijn opgenomen in bijlagen 5 en 7. 

Er is een aantal kanttekeningen bij deze proeven te plaatsen. Het aantal aanwijzingen 
van verdachten in "verdachte = dader" situaties is erg laag en hangt samen met het 
gebrek aan goede training. Er is in de training namelijk onvoldoende tijd geweest om de 
honden te leren de koppeling te leggen tussen de geur op voorwerpen die 1-2 weken 
eerder waren belucht en de "verse" (1 dag oud) geur op een buis. Wanneer gekeken 
wordt naar de keuzes waar de honden we! uitgebreid in geoefend waren, nl. het 
koppelen van "verse" geuren op voorwerpen met de geur op een buis, is het verschil in 
resultaat opmerkelijk. De uitgangsvoorwerpen die in de bekende "verdachte dader" 
situaties in de proeven werden gebruikt en die even oud waren als de buis die erbij 
hoorde, leidden in gemiddeld 75% van de situaties tot een aanwijzing, waarbij de beste 
hond dat in 93% van de gevallen deed. Zoals eerder aangegeven is door de korte duur 
van het project de ervaring van de honden met name met "oudere" voorwerpen en 
geurmonsters onvoldoende geweest. De afwezigheid van "verwarrende" 
figurantengeuren zou een verklaring kunnen zijn voor het hogere percentage coffecte 
aanwijzingen in vergelijking tot de buizen apporteer-methode. 
Een andere kanttekening is dat het aantal foutloze proeven hoger had kunnen zijn bij een 
meer uitgebalanceerde training. In de proefopzet zelf zijn eveneens verbeteringen 
mogelijk die in de evaluatie van het project (bijlage 7) besproken zijn. De wijze van 
selectie van de honden zou ook aangescherpt kunnen worden: nu bleek een hond 
volkomen en een hond deels ongeschikt. 

Specifieke moeilijkheden van de methode zijn dat de proeven relatief lang duren: ca. 45 
minuten, de andere proefopzetten duren ca. 5-10 minuten. Dit vereist een lange periode 
van concentratie voor de hond. Sonunige honden hebben daar altijd problemen mee, 
andere met name warmer het warm was. Een andere moeilijkheid is dat sommige 
honden regelmatig altematieve strategieen leken te ontwikkelen (altemeren, voorkeur 
blanco buis, koppeling type voorwerp met specifieke keuze op plateau). Alleen 
systematische registratie van alle keuzes kan ervoor zorgen dat men deze problemen 
tijdig signaleert. Wellicht kan hier rekening mee gehouden worden bij de selectie van 
honden en het werken in een geschikte werkruimte met een constante temperatuur. 

3.5.2. Schatting diagnostische waarde 
Door uitbreiding van de training zal het aantal correcte aanwijzingen ook bij "oudere" 
voorwerpen hoger zijn. Wanneer op eenzelfde wijze als voor de buizen apporteer-
methode de bevindingen met standaardvoorwerpen geextrapoleerd worden (zie hfst. 
3.5.1 hierboven) leidt dit tot gemiddeld 75% conecte aanwijzingen in "verdachte = 
dader" situaties. Hierbij dient aangetekend te worden dat dit de gemiddelde resultaten 
waren van honden die niet expliciet geselecteerd waren: selectie van geschikte honden 
zou tot een hoger percentage kunnen leiden. 
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Voor een schatting van het percentage foutieve aanwijzingen in "verdachte # situaties", 
kan eveneens gekeken worden naar de resultaten met de standaardvoorwerpen. De 
honden beoordelen deze situaties gemiddeld 7% fout, maar de resultaten varieren tussen 
de honden (0, 6, 10 en 12% fout). Door selectie van de honden op met name dit punt en 
verdere training (de 0% fout werd gehaald door de hond die het 'angst in training was) 
zou dit percentage wellicht lager kunnen komen te liggen. Het is op dit moment niet in 
te schatten tot we& niveau -dit kan dalen, zodat een voorlopige schatting van de 
diagnostische waarde 10.7 zou zijn (75% goede aanwijzingen /7% foutieve 
aanwijzingen). 

3.6 Vergelijking methodes 
Om de drie methodes met elkaar te vergelijken -inoet gekeken worden in hoeverre ze 
voldoen aan de eisen en wensen zoals deze eerder geformuleerd (punt 3.1) zijn, wat de 
diagnostische waanie van de proeven is, en naar de randvoorwaarden voor de praktische 
uitvoerbaarheid ervan. 

De "positive check" variant van de "buizen apporteer-methode" en de "potten respons-
methode" voldoet aan de meeste van de in hoofdstuk 3.1 geformuleerde eisen. Het na 
een "niets aanwijzen" resultaat van de hond controleren of de hond speciale 
moeilijkheden met de geur van de verdachte heeft zou toegevoegd kunnen worden als 
derde stap in de proef. De eerste stap is dan de controle op het functioneren van de hond 
en het aantonen dat de hond geen specifieke belangstelling voor de verdachte heeft, de 
tweede stap is de vraag of de geur op het corpus delicti overeenkomt met die van de 
verdachte, bij een "niets aanwijzen" zou de hond in de derde stap een koppeling moeten 
leggen tussen een voorwerp dat door de verdachte belucht is en diens geur op de buis. 
De waarde van deze toevoeging zou nader onderzocht moeten worden. De hond kan in 
deze twee methodes echter niet door een specifieke respons zelfstandig aangeven dat er 
geen overeenkomst is tussen de geur op het corpus delicti en de verdachte. De geleider 
heeft invloed op de proef door zijn keuze van het moment de hond terug te roepen van 
de rij geuren. De "gelijk-ongelijk methode" voldoet wel aan alle eisen. 

Uit de schattingen van de diagnostische waarde van de proeven zoals ze nu zijn 
uitgevoerd blijkt dat de "potten respons-methode" de hoogste diagnostische waarde zou 
hebben. Er zijn echter onvoldoende honden in deze methode getraind om dit volledig 
hard te kunnen maken. De "gelijk-ongelijk methode" zou ook betere resultaten kunnen 
opleveren wanneer er met meer honden gedurende langere tijd getraind is. an groot 
voordeel van de "gelijk-ongelijk methode" is dat men in de proef zelf een vrij goed 
beeld heeft van de prestaties van de hond op dat moment, en dat het erop lijkt dat 
wanneer de bekende keuzes foutloos worden uitgevoerd de waarde van een aanwijzing 
van de verdachte erg hoog is. 

Voor de "positive check" variant van de "buizen apporteer-methode" en de "potten 
respons-methode" zijn voor de voorbereidingen 6 personen nodig naast de verdachte, 
voor de "gelijk-ongelijk methode" zijn er 10 andere personen nodig. In alle drie de 
gevallen zijn dater minder clan de 11 figuranten die nodig zijn bij de huidige "12 
luchten proef'. Gelet op de conclusies in hoofdstuldcen 2.2 en 3.3.2 hoeft geen rekening 
gehouden met het ras en geslacht van de verdachte voor de keuze van figuranten, en 



hoeven de handen niet vooraf gewassen te worden. Voor alle proeven is een rustige, 
bekende werkomgeving van belang, en moet de "helper" kundig zijn ter voorkoming 
van fouten. Proeven volgens de "positive check" variant van de "buizen apporteer-
methode" en de "potten respons-methode" zijn relatief vlot uit te voeren: gemiddeld 
duurt een proef ca. 10 minuten. Een proef volgens de "gelijk-ongelijk methode" duurt 
ca. 45 minuten. De methodes verschillen daannee ook sterk in de duur van 
trainingsessies en dit heeft gevolgen voor de overige inzetbaarheid van hond en geleider. 
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Hoofdstuk 4. Evaluatie betrouwbaarheid sorteerproeven en 
adviezen. 

In het begin van het onderzoek was de centrale vraag "hoe komen verschillen in het 
corpus delicti tot uiting in de resultaten van de sorteerproer, met andere woorden kan er 
een koppeling gemaakt worden tussen bepaalde karakteristieken van het corpus delicti 
en de betrouwbaarheid van de uitslag. Deze vraag kon niet beantwoord worden omdat er 
te veel variatie in de uitslagen van vrij normale sorteerproeven was; daarom is er in 
tweede instantie gezocht naar een methode die meer stabiele resultaten zou opleveren. 
De drie sorteerproeven die nader onderzocht zijn blijken alien een marge van 5 tot 9% 
foutieve aanwijzingen te blijven behouden, terwij1 ze naar schatting in 60-75% tot goede 
aanwijzingen leiden. 

Voor een evaluatie van de betrouwbaarheid van de sorteerproeven zou een vergelijking 
met andere opsporingsmethoden gemaakt moeten warden. Len vergelijking met "harde" 
opsporingsmethodes zoals deze door Technische Recherches en het Gerechtelijk 
Laboratorium warden uitgevoerd is moeilijk te maken doordat er geen cijfers bekend 
zijn uit vergelijkbaar onderzoek en er geen obligate test-procedures zijn. Uit recente 
publicaties van de Amerikaanse "Collaborative Testing Services" (waar forensische 
laboratoria op vrijwillige aan basis meewerken en weten welke de test-monsters zijn) 
blijkt dat er bij ballistisch onderzoek in ongeveer 5% van de "kogel uit wapen" een 
foutieve positieve koppeling gelegd wordt. Correcte uitslagen bij "kogel = uit wapen" 
situaties werden in ca. 95% van de gevallen gegeven (diagnostische waarde: 19). Bij 
recent bloedspoor analyse onderzoek wordt in ca. 7% van de "bloedspoor # verdachte" 
gevallen foutief een positieve overeenkomst geconcludeerd. In "bloedspoor = verdachte" 
situaties werd in 99% van de gevallen de juiste conclusie getrokken (diagnostische 
waarde: 14.1). Peterson en Markham (1995) analyseerden testresultaten van de 
"Collaborative Testing Services" tussen 1978 en 1991. In een deel van hun analyse 
keken ze met name naar onderzoek waarbij de vraag was of de monsters een 
gemeenschappelijke oorsprong konden hebben, of niet. Deze bevindingen warden in 
tabel 5 gegeven. 

% correct 	 % foutief 
gemeensch. oorsprong 	gemeensch. oorsprong 

bloedvlekken 	 92.0 	 9.2 
biol. vloeistoffen/bloedvlekken mix 	84.0 	 10.8 
metaal 	 89.9 	 1.7 
schoensporen 	 80.4 	 0.5 
glas 	 89.4 	 18.4 
vuurwapens 	 93.8 	 1.1 
automobielverf 	 83.0 	 26.5 
huishoudverf 	 82.8 	 19.0 
vezels 	 83.0 	 13.4 
haar 	 67.1 	 6.3 
werktuigsporen 	 85.2 	 2.9 
document  analyse  	 77.4 	 3.5  
Tabel 5. Resultaten bevindingen CTS-rapporten van Peterson en Markham (1995). 



Vergelijkbaar "ringonderzoek" (vrijwillig meewerken, weten welke de test-monsters 
zijn) is in Nederland opgestart met schoenspoor analyse maar deze gegevens zijn niet 
openbaar. 

Er is meer onderzoek over psychologisch-getinte opsporingsmethoden. Ooggetuige 
identificaties in correct uitgevoerde Oslo-confrontaties (Wagenaar & Veefkind 1992, 
Cutler et al. '87) leiden in 5-7% van de "dader verdachte" situaties tot foutieve 
aanwijzingen, en het aantal correcte aanwijzingen in "dader = verdachte" situaties 
varieert van 45 tot 75% (diagnostische waardes van 15 tot 6.4). "Statement Validity 
Analysis" (Crombag et al. '92) waarbij geanalyseerd wordt of een verhaal waar of 
onwaar is leidt in 20% van de "verhaal waar" verhalen tot de incorrecte conclusie dat 
het verhaal waar is, en 80% van de "verhaal = waar" verhalen wordt als "waar" 
geevalueerd (diagnostische waarde: 4). 

De conclusie kan getrokken worden dat alle in hoofdstuk 3 besproken nieuwe 
sorteerproeven zich kunnen meten met andere vaak toegepaste opsporingsmethoden. 
Misdadigers kunnen moeilijk voorkomen dat hun geur achterblijft op de plaats van het 
delikt. Dit maakt de invalshoek "geur" potentieel zeer waardevol in de oplossing van 
een misdaad, temeer daar het tot de essentiele koppeling dader-delikt kan leiden. Uit het 
onderzoek is tevens gebleken dat de huidige sorteerproef niet voldoet, en er wordt 
geadviseerd de "Regeling politiespeurhond" voor menselijke lucht te herzien. Hieronder 
volgen aanbevelingen voor de korte en langere termijn. 

4.1. Korte termijn 
Het is voor alle betrokkenen van belang dat de huidige sorteerproeven vervangen 
worden door een sorteerproef volgens de "positive check"-formule. In eerste instantie 
moet er een breed gedragen goed beschreven pralctische uitvoering van de "positive 
check" proefopzet voor de buizen apporteer- en potten respons-methodes komen. 
Hierbij moet vastgelegd worden hoe te handelen in vaak in de praktijk voorkomende 
situaties zoals het aanwezig zijn van meerdere verdachten voor een proef. Dit moet in 
overleg met de speurhondgeleiders die in de praktijk werkzaam zijn opgesteld worden. 
Tevens moeten de geleiders (en hun direkte superieuren) ervan doordrongen worden dat 
het aanwijzen van figuranten in proeven te allen tijde voorkomen moet worden, omdat 
een laag percentage figuranten aanwijzen een groot gunstig effect heeft op de 
betrouwbaarheid van de aanwijzingen. Een hulpmiddel daarvoor zou de wijze van 
registreren van de uitkomst van een proef kunnen zijn. De wijze van registreren zou 
uitgebreid moeten worden, en opgenomen moeten worden in de beschrijving van de 
sorteerproef. Voor iedere sorteerproef dient te worden vastgesteld of de hond zich 
kwalificeert of niet (kwalificatie/diskwalificatie), en wanneer hij zich wel kwalificeert of 
hij daarna een koppeling legt tussen het corpus delicti en de verdachte (positieve 
uitslag), of een foutieve koppeling door het aanwijzen van een figurant (incorrecte 
uitvoering), of dat de hond geen enkele koppeling legt (negatieve uitslag) hetgeen 
eventueel aangevuld kan worden met de bevinding of de hond al dan Met een 
herkenning kan maken van de geur van de verdachte. Nu is het zo dat een proef 
"positief' of "negatief' is. In "negatief' is alles behalve het aanwijzen van de verdachte 
ondergebracht. Daardoor is bijvoorbeeld de verleiding groot de hond lang te laten 
zoeken naar een mogelijke overeenkomstige geur, zeker als de geleider de hond heeft 
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zien reageren op een geur in de rij. De kans op het aanwijzen van een figurant (of het 
foutief aanwijzen van de verdachte) wordt daardoor groter. Wanneer het aanwijzen van 
een figurant een expliciet negatieve uitstraling gegeven wordt, door het "inconecte 
uitvoering" te noemen, kan worden voorkomen dat de geleider te grote risico's neemt. 
Len belangrijk neveneffect van deze vorm van registratie is dat de rechter hierdoor ook 
meer inzicht krijgt in sorteerproeven. 

Het invoeren van een dergelijke proef zou snel kunnen gebeuren: er behoeft hiervoor 
waarschijnlijk geen wijziging van de "Regeling politiespeurhond" te komen aangezien 
hierin verwezen wordt naar het "Keuringsreglement politiespeurhond menselijke geur" 
waar de praktijk-werkwijze als bijlage in opgenomen is. Men zou kunnen volstaan met 
het wijzigen van deze bijlage. 

Len belangrijke doelstelling van de Regeling politiespeurhonden is het bevorderen en 
handhaven van de kwaliteit van de politiespeurhonden. Ten aanzien van het sorteren 
lijkt een jaarlijks examen onvoldoende om dit te bewerkstelligen. De kwaliteit van de 
honden kan op de volgende wijze beter bewaakt worden: 
- als "afronding opleiding sorteren" zouden in het Keuringsreglement minimumeisen 

opgenomen moeten worden waar de hond in een serie "standaardproeven" aan moet 
voldoen - bijvoorbeeld 10 proeven (5 "verdachte = dader" proeven, 5 "verdachte 
dader" proeven) waarvan maximaal 3 diskwalificaties; van de gekwalificeerde 
"verdachte = dader" proeven rninirnaal 50% correcte "positieve uitslag"; van de 
gekwalificeerde "verdachte * dader" proeven minimaal 70% correct "negatieve 
uitslag" (diagnostische waarde ligt dan boven de 10). 

- als "jaarlijkse evaluatie" zou gekeken kunnen worden naar de resultaten van -in 
proces-verbaal vastgelegde- pralctijkproeven: 
a) een minimum aantal proeven, 
b) het percentage kwalificaties (by. minimaal 70%, dit is een maat voor de efficientie 
van de hond), 
c) de verhouding tussen de uitslagen "negatieve uitslag" en "incorrecte uitvoering" 
(door deze niet hoger te laten worden dan ca. 7:3, is de kans dat de hond foutief de 
verdachte aanwijst in "verdachte * dader" situaties rond 5% hetgeen in het licht van 
ander forensisch onderzoek acceptabel genoemd kan worden). 

Hiervoor dient de Regeling politiespeurhonden wel aangepast te worden (met name 
artikel 8b, lid 4). 

Het verdient aanbeveling de resultaten van de praktijkproeven doorlopend te volgen op 
ongewenste ontwiklcelingen. Dit kan op verschillende manieren gebeuren; het 
onderstaande voorstel sluit zoveel mogelijk aan bij de huidige organisatie-struktuur en 
ontwiklcelingen die reeds in gang zijn. De huidige "oefengroepen" zouden over een (of 
twee) sorteerruimte(s) moeten kunnen beschilcken, gezien het belang van een 
ontspannen, vertrouwde omgeving. Rust, een zo leeg mogelijke nrimte met een vloer the 
gereinigd kan worden en de mogelijkheid tot reguleren van de temperatuur zijn de 
belangrijkste kenmerken waar een dergelijke ruimte aan moet voldoen. De functie 
"oefengroepleider" zou uitgebreid kunnen worden met het volgen van de resultaten van 
de praktijkproeven en de verantwoordelijkheid voor het ingrijpen wanneer dat nodig is. 
Hij zou bijvoorbeeld een hond tijdelijk uit de dienst kunnen nemen wanneer de hond te 



veel fouten maakt. Regelmatige (tweemaandelijkse) evaluatie van de cijfers met het 
opleidingsinstituut waar de hond vandaan komt (doorgaans de Speurhondenschool van 
het Korps Landelijke Politie Diensten, in Rotterdam het eigen opleidingsinstituut) kan 
ertoe leiden dat tijdig deskundige hulp gegeven kan worden bij problemen. Tevens heeft 
het instituut hierdoor doorlopend inzicht in de kwaliteit van de honden waardoor ze haar 
opleidingsplannen kan afstemmen op de vervanging van oude/slechte honden. 
Gestructureerd kontakt tussen opleidingsinstituten en praktijk kan op deze wijze 
wederzijds begrip in het algemeen bevorderen en escalaties (acuut hondentekort 
bijvoorbeeld) voorkomen. 

In de huidige richtlijnen is het uitgangspunt dat een "Politiespeurhond menselijke geur" 
het gehele takenpaldcet beheerst zoals dat omschreven is, dus zowel speur- en zoekwerk 
als sorteren. Er is voor de examens een tweedeling gemaakt in een "plaats delikt-
module" waarin het speur- en zoekwerk is opgenomen, en een "sorteer-module"; 
wanneer de hond beide modules bezit is het certificaat 15 maanden geldig, wanneer de 
hond den van deze twee bezit is hij tijdelijk (6 maanden) gecertificeerd voor die 
deeltaak. Uit organisatorisch oogpunt verdient het wellicht aanbeveling om over te 
stappen op twee aparte certificaten ("speurhond menselijke lucht I" en "II") waarvan er 
den zich op het speuren concentreert en de ander op sorteren. De combinatie van I en II 
is uiteraard mogelijk maar dan niet meer noodzakelijk, waardoor beter op specifieke 
wensen uit de verschillende regio's kan worden ingespeeld en het speur- en 
sorteerpotentieel van de op te leiden honden beter benut kan worden. 

4.2 Lange termijn 
Ten eerste moet geevalueerd worden of het verhoogde bewustzijn over de gevolgen van 
foutieve aanwijzingen van de hond door de nieuwe wijze van registreren van de 
uitkomsten van de sorteerproeven ertoe leidt dat er minder fouten ("inconrecte 
uitvoering") worden gemaakt. Deze gegevens kunnen vergeleken worden met 
bevindingen van dit onderzoek. 

Uit het onderzoek is gebleken dat de controle over de bestraffing en de beloning in de 
potten respons-methode en de gelijk-ongelijk methode waarschijnlijk tot hogere 
diagnostische waarden leidt dan de buizen apporteer-methode, maar dat er nog een 
aantal zaken nader bekeken moet worden. Voor de langere tennijn zijn de adviezen dan 
ook gericht op het nader onderzoeken en evalueren van een aantal zaken, zodat 
eventuele verdere wijzigingen in de methode goed onderbouwd zijn. 

De controle over de bestraffing en de beloning van de hond kan niet alleen via de in dit 
onderzoek beschreven potten respons-methode bereikt worden, maar tevens op een 
"sorteerbank" waar men wel buizen gebruikt, maar waarbij de buizen vastliggen en pas 
vrijgegeven worden wanneer de hond de juiste keuze heeft gemaakt. Deze sorteerbank-
methode wordt in Denemarken al sinds enige jaren met groot succes gebruikt, de 
ervaringen in Duitsland zijn echter veel minder goed. Het verdient aanbeveling om een 
aantal honden in de potten respons-methode en in de sorteerbank-methode op te leiden, 
en ter vergelijlcing te onderwerpen aan een serie proeven. Bij de potten respons-methode 
zouden de honden op de lange duur meer op de baas kunnen gaan letten omdat de 
beloning daarvan afkomstig is, waardoor de invloed van de geleider op de proef groot is. 
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Tevens zou de hond wellicht minder snel tot een respons komen doordat de beloning 
zelf niet in de rij aanwezig is. Enerzijds is dit goed: het aantal foutieve aanwijzingen is 
daardoor tninimaal; anderzijds zou dit de efficientie van de proef niet ten goede komen 
als het percentage correct aanwijzen verdachte in "verdachte = dader" proeven daardoor 
laag is. Bij de sorteerbank-methode hoeft de hond niet op zijn baas te letten want daar 
komt de beloning niet vandaan, waardoor de invloed van de geleider op de proef minder 
is. Doordat de beloning in de rij ligt, zou de bond wel weer gemaldrelijker geprikkeld 
kunnen worden tot een respons waardoor het aantal fouten (ma.ar misschien ook het 
percentage goede aanwijzingen) rnisschien hoger zal zijn. Hoe zwaar deze mogelijke 
voor- en nadelen doorwerken in de resultaten kan onvoldoende beredeneerd worden en 
zal empirisch moeten worden vastgesteld. Hierbij dient rekening gehouden te worden 
met verschillen in "apporteer- en buitdrift" (tot nu toe helaas niet-kwantificeerbare 
eigenschappen) van de honden. 

De gelijk-ongelijk methode verdient tevens nader onderzoek. Ten eerste zouden de 
honden die reeds zijn opgeleid verder getraind moeten worden waarbij verder 
geexperimenteerd wordt met verschillende trainingsmethoden, standaard 
uitgangsvoorwerpen, en de ervaring van de honden met "oudere" voorwerpen en 
geurmonsters wordt uitgebreid. Dan kan bekeken worden hoe stabiel de honden gaan 
presteren, en kan methode getvalueerd worden op bruikbaarheid voor de praktijk. 
Doordat de keuze in deze methode beperkt is tot aanwijzen of niet moet de prestatie van 
de honden erg hoog zijn in vergelijking met een methode waarbij en een keuze uit 
meerdere geuren is. De fout in een tweekeuze systeem is direkt de foutieve aanwijzing 
van de verdachte, een fout in een meerkeuze systeem wordt "verdeeld" over de 
aanwezige geuren waarvan er den van de verdachte is. Het zou daarom aan te raden zijn 
te onderzoeken of de methode uit te breiden is naar een keuze uit meerdere, waarbij de 
laatste buis in de rij de "blanco" buis is waannee de hond aangeeft dat er geen 
overeenkomende geur in de rij aanwezig is. 

Bij iedere nieuwe ontwildceling zal door een serie vergelijkende proeven empirisch 
vastgesteld moeten worden of deze nieuwe ontwilckefing beter is, en wanneer deze 
wordt doorgevoerd zullen regelmatige evaluaties mogelijke verborgen gebreken van de 
methode moeten identificeren. Vastgesteld zal moeten worden, hoe dit onderzoek het 
best uitgevoerd en begeleid kan worden, en wiens verantwoordelijkheid dit is. Naast de 
genoemde aspecten zijn er meer (fundamentele) zaken waar onderzoek-aandacht aan 
besteed dient te worden. Voorbeelden zijn het ontwikkelen van (puppy)testen die een 
voorspellende waarde hebben voor het succes van de opleiding, het ontwikkelen van een 
socialisatie-programma voor puppies en jonge honden die de kansen op succes van de 
opleiding vergroten, en de vraag waarom het zo is dat de prestaties van honden bij 
sorteerproeven meer varieren dan bij geur-aanwijs taken. Intemationaal gezien wordt er 
versnipperd over verschillende landen aan diverse punten gewerkt. Daamaast is en 
momenteel e,en storma.chtige ontwikkeling in het begrip over de waking van het 
reukorgaan. Er moet gestreefd worden naar het coardineren en benutten van deze 
inzichten, en ook hiervoor moeten strukturele oplossingen gevonden worden. 



4.3. Samenvatting. 
De sorteerproef zoals beschreven in het Keuringsreglement politiespeurhond menselijke 
geur uit 1991 dient vervangen te worden door de in dit onderzoek beschreven "positive 
check" sorteerproef. Deze proef heeft een grotere betrouwbaarheid dan de huidige 
sorteerproef, de hond toont in de proef aan dat hij op het moment van de proef goed aan 
het werk is en dat hij geen voorkeur heeft voor de verdachte. De betrouwbaarheid van 
een sorteerproef volgens de "positive check" methode is vergelijkbaar met andere veel 
gebruikte opsporingsmethoden. 

De kwaliteit van de sorteerproef kan niet gehandhaafd worden door een enkel examen 
per jaar maar moet doorlopend bewaakt worden. De momenteel gangbare methode 
waarbij de honden sorteren door losliggende buizen te apporteren en daarmee zichzelf 
kunnen belonen zonder dat de geleider er controle over heeft moet zeer kritisch gevolgd 
worden. Het verdient aanbeveling deze methode te vervangen door (een) methode(n) 
waarbij er wel controle is over de beloning. Nader onderzoek moet uitwijzen welke van 
de verschillende methodes hiervoor het meest geschikt zijn. In dit onderzoek is hiervoor 
een aanzet gegeven. 

"Geur" als invalshoek voor het opsporen en oplossen van misdrijven is potentieel zeer 
waardevol omdat deliktplegers moeilijk kunnen voorkomen dat hun geur achterblijft op 
de plaats van het delikt. Alhoewel sorteerproeven niet foutloos zijn, zijn ze in 
vergelijkbare mate betrouwbaar als andere opsporingsmethoden. Het binnen de 
politieorganisatie vergroten van het besef van de factoren die een rol spelen bij het 
vaststellen van de betrouwbaarheid van een proef is nodig om de betrouwbaarheid in 
stand te houden en te vergroten. 
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