
Honden in opleiding om paardenvlees in kant- en klaarmaaltijden op te 
sporen 
 
Honden kunnen tegenwoordig heel wat 
opsporen, van drugs tot kanker of 
zwangerschappen. Maar voor het eerst in 
de geschiedenis kunnen ze binnenkort 
misschien ook paardenvlees in uw 
lasagne detecteren bij voedselcontroles. 
 
An Raeymaekers, een student dierenzorg 
van de Hogeschool Vives in Roeselare is met 
een onderzoek begonnen om het 
paardenvleesschandaal van 2013 in de 
toekomst te vermijden. 
Zij onderzoekt of het mogelijk is om honden 
in te zetten bij voedselcontroles. Nadat er in 
februari 2013 paardenvlees werd 
aangetroffen in onder andere voorverpakte 
lasagne, werden heel wat stalen genomen 
om via DNA-onderzoek aan te tonen dat er 
paardenvlees aanwezig was in het voedsel. 
Deze tests zijn erg kostelijk en het kan enkele 
dagen duren voor de uitslag bekend is.  
Er wordt nu onderzocht of het mogelijk is om 
honden in te zetten om de voedselcontroles 
efficiënter te laten verlopen.  
Het is de bedoeling dat de hond bij de 
voedselcontrole stalen aanduidt die 
paardenvlees bevatten. Deze stalen kunnen 
dan onderzocht worden en dan kan de hele 
lading afgekeurd worden voor menselijke 
consumptie.  
 
Thuis heeft An met haar eigen honden, Siba 
en Bolt, de proef uitgeprobeerd. In de 
literatuurstudie vond ze twee technieken die 
haar geholpen hebben om een eigen 
techniek te ontwikkelen, nl. de techniek om 
truffelhonden en explosievenhonden te 
trainen.  
 
In een eerste fase leerden de honden om een 
snoepje te zoeken onder een van drie bekers. 
De moeilijkheid was dat ze het snoepje pas 
mochten opeten op bevel van de student. 
Daarom moesten de honden dus aangeven 
waar ze dachten dat het snoepje verstopt ligt. 
Dat teken gaven ze door voor het juiste 
bekertje te gaan liggen. Daarna draaide de 
begeleider de beker om. Na een tijdje 
snapten de honden de oefening en kon de 
student overgaan naar de volgende fase.  
 
In fase twee werd er een stukje paardenvlees 
onder een bekertje gelegd. De honden gaven 
aan onder welk bekertje het paardenvlees 

lag. Een probleem dat hier optrad was dat de 
honden te wild met de bekers omgingen en 
zo het paardenvlees opaten. De proef werd 
dan aangepast. Er werd een stukje snoep en 
een stukje paardenvlees onder de beker 
gelegd. Zo leerden de honden al om de 
associatie tussen de geur van het snoep en 
de geur van het vlees beter te maken. Verder 
werd er dan beloond met een ander snoepje 
als de honden voor de juiste beker lagen. Pas 
daarna werd de beker omgedraaid en het 
paardenvlees weggenomen. Zo konden de 
honden het paardenvlees niet meer opeten, 
omdat ze op dat moment bezig waren met 
het opeten van hun beloning. Later werd het 
snoepje onder de beker weggelaten. 

 
Na deze fase werd er voor een hele tijd niet 
getraind, doordat de student bijna 
ononderbroken in het buitenland was voor de  
studie. Door tijdgebrek kon het onderzoek 
niet afgerond worden voor het indienen van 
het eindwerk. Toch gelooft de student wel dat 
het experiment kan lukken indien er meer tijd 
zou zijn. An heeft zelfs de volgende stappen 
in het onderzoek uitgedacht.  
In de volgende fase word rundvlees 
geïntroduceerd. Men legt onder twee bekers 
rundvlees en onder de derde beker 
paardenvlees. De honden moeten het 
rundvlees negeren en voor de beker met 
paardenvlees gaan liggen. Indien dit goed 
lukt, kan men de proef moeilijker maken. Men 
legt onder de drie bekers rundvlees. Onder 
een van de drie stopt men ook nog een stukje 
paardenvlees. Als de honden nu het bekertje 
kiezen waaronder het paardenvlees samen 
met het rundvlees ligt, werd het bewijs 
geleverd dat de honden het verschil kunnen 
ruiken.  
 

Figuur 1: Bolt heeft het juiste bekertje 
gevonden en gaat liggen. 



Na deze fase volgt een fase waarin de latere 
werkstuatie nagebootst wordt. Men laat de 
bekers weg en verpakt het rundvlees zoals in 
de winkel. Vervolgens loopt de begeleider 
samen met de hond aangelijnd naast de 
stalen. De hond ruikt aan de stalen en moet 
gaan liggen voor stalen waar paardenvlees in 
zit. Als de honden deze fase voltooid hebben, 
kan er een testfase in een echt laboratorium 
opgestart worden.  
 
Zoals eerder gezegd kost zo’n onderzoek 
veel tijd. De eerste fase nam enkele 
maanden in beslag. Dit kwam deels omdat de 
student nog niet voldoende met het 
onderzoek bezig was. De tweede fase werd 
lange tijd onderbroken. Verder kan het ook 
zijn dat het onderzoek langer duurt bij 
huishonden dan bij werkhonden.  
 
De student gelooft wel in de slaagkansen van 
het experiment, maar er zijn ook bewijzen uit 
de praktijk nodig. En die werden haar 
gegeven op stage.  
Miriam, de directeur van Dogcentre Holland, 
een opleidingscentrum voor politie-, leger- en 
douanehonden, is van mening dat een 
werkhond kan leren om paardenvlees te 
ontdekken in voedsel. 

“De honden ruiken hier het verschil tussen 
een rode en een zwarte Kong®. Er blijkt een 
miniem verschil in geur te zijn tussen de twee 
kleuren. Dit bewijst dat honden minieme 
verschillen kunnen ruiken en dat het mogelijk 
is om hen een van de twee te laten opsporen 
en de andere geur te negeren. Als een hond 
dus moet zoeken naar paardenvlees in 
rundergehakt, moet hij daartoe in staat zijn.” 
 
Wat zouden nu de gevolgen van dergelijke 
hondentraingen voor u als consument? Wel, 
er verandert niet veel. U kan alleen maar 
geruster zijn dat er geen paardenvlees meer 
zal aanwezig zijn in uw voedsel.  
 
Voorlopig lijken er dus alleen maar voordelen 
te zijn. De dure DNA-technieken kunnen 
worden verminderd. De tests verlopen 
efficiënter en de consument kan geruster zijn 
dat er geen paardenvlees in het voedsel zit. 
Een win-win-situatie lijkt het zo.  
 
Een filmpje van het onderzoek kan met deze 
link geraadpleegd worden:  
https://www.youtube.com/watch?v=nQNvVPk
AByY

 


