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1. Inleiding
Het is bekend dat geuren de gemoedstoestand bij mensen kunnen beïnvloeden. Zouden
geuren ook kunnen zorgen voor seksuele opwinding? Reukstimuli spelen een belangrijke rol
in het seksueel gedrag van de meeste niet-menselijke zoogdieren (Bensafi, Brown, Khan,
Levenson, & Sobel, 2004). De rol die geur speelt in menselijke seksualiteit en gedrag is
minder duidelijk. Verschillende studies hebben de invloed van geuren op seksueel gedrag en
partnerkeuze bij mensen onderzocht. Parfum wordt door zowel mannen en als vrouwen veel
gebruikt omdat het schijnbaar de seksuele aantrekkelijkheid verstrekt. Er bestaat echter
vooral anekdotisch bewijs die de invloed van parfum op menselijk gedrag en seksuele
aantrekkelijkheid bevestigt. In 2000 is een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de
invloed van parfum op de seksuele reactie van vrouwen door gebruik te maken van zowel
subjectieve als fysiologische maatstaven van seksuele opwinding en stemming. Mannelijk
parfum bleek een positieve invloed te hebben op vrouwelijke seksuele opwinding, dit effect
bleek echter alleen te bestaan tijdens erotisch fantaseren en bleek alleen uit de verhoogde
genitale respons en niet uit subjectieve opwinding. De invloed van dit mannelijke parfum
bleek te fluctueren tijdens de menstruatiecyclus en het fantasie niveau van de vrouw was
van belang (Graham, Janssen, & Sanders, 2000).
In de commerciële cosmetische industrie wordt veel reclame gemaakt voor de
verleidende werking van parfums. Ongevraagd worden mensen via de e-mail bestookt met
advertenties die pleiten voor deze parfums. Recentelijk wordt veel reclame gemaakt voor
parfums die androstenone bevatten. Androstenone is een lichaamseigen stof bij mensen, die
voorkomt in onze lichaamssappen. Daarnaast is het mogelijk om androstenone kunstmatig te
vervaardigen. Androstenone zou invloed hebben op partnerkeuze en zou veranderingen in
het menselijk lichaam teweegbrengen. In reclames wordt verkondigd dat er empirisch bewijs
gevonden is voor de feromonale invloed die androstenone1 heeft op mannen en vrouwen.
Indien androstenone inderdaad een menselijke feromoon is, dan is androstenone een
chemische boodschapper. Androstenone brengt dan bij de ontvanger een
gedragsverandering op seksueel, sociaal of agressief gebied teweeg of zorgt voor een
fysiologische reactie.
In deze scriptie zal de vraag centraal staan of en op welke manier androstenone
invloed heeft op het gedrag van mensen. Met andere woorden is de vraag of androstenone
inderdaad een menselijk feromoon is. De kenmerken van androstenone zullen aan bod
komen. Vervolgens zullen de onderzoeken naar de invloed van androstenone op het
menselijk gedrag kritische besproken worden. Tevens zullen verschillende factoren aan bod

1

Het mannelijke parfum uit het onderzoek van Graham, Janssen, & Sanders (2000) bevatte echter geen
androstenone.
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komen die het effect van androstenone op mensen zouden kunnen beïnvloeden. Aan de
hand van deze bespreking zal beoordeeld worden of de commerciële cosmetische industrie
terecht de empirisch bewezen invloed van androstenone op menselijk gedrag verkondigt.

2. Feromonen
2.1 Beschrijving van feromonen
De term feromoon is geïntroduceerd door Karlson en Lüscher in 1959 (Pierce, Cohen, &
Ulrich, 2004). Het woord "feromoon" stamt uit het Grieks en betekent letterlijk "drager van
opwinding". De term feromoon wordt gebruikt om chemische boodschappen te beschrijven
die door een organisme naar buiten afgescheiden worden en deze boodschap wordt
ontvangen door een ander organisme van dezelfde soort. De boodschap brengt bij de
ontvanger een gedragsverandering op seksueel, sociaal of agressief gebied teweeg of zorgt
voor een fysiologische reactie (Cutler, Friedmann, & McCoy, 1998; Grosser, Monti-Bloch,
Jennings-White, & Berliner, 2000; Knecht, Lundstrom, Huttenbrink, Heilmann, & Hummel,
2003; Pause, 2004; Pierce et al.). Er worden twee verschillende soorten feromonen
omschreven, gebaseerd op de reactie die het desbetreffende feromoon teweegbrengt bij de
ontvanger. Een priming feromoon produceert een lange termijn endocrien of
ontwikkelingseffect bij de ontvanger. De ontvanger wordt als het ware voorbereid voor een
latere reactie. Een releaser feromoon lokt daarentegen een onmiddellijke gedragsreactie uit
(Pause; Pierce et al.).
Volgens de meeste biologische visies is het niet noodzakelijk dat een feromoon
bewust kan worden waargenomen. Een gedragsverandering is voldoende bewijs dat het
feromoon bestaat, zelfs bij de afwezigheid van een bewuste gedragsverandering. In 1986 is
feromonale afscheiding van klieren in de anus, urineafvoer, borsten, mond en oksels bij
verschillende diersoorten bevestigd. Chemische communicatie speelt een belangrijke rol in
de reproductieve functie en in seksueel gedrag bij insecten en zoogdieren, zoals bijvoorbeeld
tijdens het paringsritueel van varkens wat later beschreven zal worden (Bensafi et al., 2004).
Tevens wordt overwogen of de beschreven chemische communicatie ook voorkomt
bij mensen. Er is enig experimenteel bewijs voor deze vorm van communicatie.
Geurwaarneming blijkt namelijk ook bij mensen invloed te kunnen hebben op hun gedrag.
Over het algemeen is het duidelijk dat lichaamsgeuren waarneembaar zijn en dat ze een
reactie kunnen oproepen van herkenning. Vrouwen ruiken over het algemeen aangenaam,
terwijl mannen eerder een muskus geur verspreiden. De geur van vrouwen nodigt een man
uit, terwijl de mannelijke geur een vrouw domineert en voor andere mannen bedreigend
aanvoelt (Grammer, 1993). Een bekend voorbeeld van experimenteel bewijs voor chemische
communicatie tussen mensen is dat de menstruatiecyclus van studentes in een
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studentenhuis na bepaalde tijd synchroniseren, zonder voorafgaand sociaal contact. Later
bleek zelfs dat contact met zweet al genoeg was om de timing en de lengte van de
menstruatie te veranderen. Deze en andere onderzoekers beschrijven deze resultaten als
een feromonaal effect in mensen (McClintock, 1971).
In de onderzoekswereld is het momenteel geaccepteerd dat chemische
communicatie op één of andere manier een rol speelt in menselijk gedrag en functioneren.
Het benoemen van deze chemische signalen als feromonen blijft echter controversieel en
het bestaan van menselijke feromonen is duidelijk minder gefundeerd dan het bestaan van
dierlijke feromonen. Ondanks deze speculaties en twijfels over het bestaan van menselijke
feromonen zijn er ook wetenschappers die zonder slag of stoot praten over menselijke
feromonen. Aangezien deze discussie nog steeds in volle gang is, zal vervolgonderzoek
moeten uitwijzen of er wel of niet sprake is menselijke feromonen en welke stoffen dan
eventueel als feromoon bestempeld kunnen worden. Ook deze scriptie sluit zich aan bij de
onderzoekers die twijfelen over de precieze identificatie van menselijke feromonen.

3. Androstenone
3.1 Beschrijving 5 -a-Andros-16-en-3-one ofwel androstenone
De wetenschappelijke scheikundige naam van androstenone is 5-a-Andros-16-en-3-one.
Androstenone is een steroïde. Het is een organische verbinding, bestaande uit zuurstof,
waterstof en koolstof verbindingen. Het steroïde androstenone is in 1944 voor het eerst
geïsoleerd uit de testes van varkens en later tevens structureel geïdentificeerd (Filsinger,
Braun, Monte, & Linder 1984; Filsinger, Braun, & Monte, 1985). Androstenone wordt bij
varkens geprodu ceerd in de testes en via verschillende lichaamskanalen circuleert
androstenone door het lichaam en wordt het uiteindelijk opgeslagen in de speekselklieren.
Vervolgens wordt androstenone toegevoegd aan het speeksel. Bij varkens heeft
androstenone een stimu lerende functie tijdens het paringsritueel. Wanneer beren
(mannelijke varkens) overgaan tot seksueel of agressief gedrag komt er overvloedig
speeksel vrij en dan wordt de geur van androstenone waargenomen. Wanneer androstenone
is vrijgekomen neemt het vrouwtje de paringshouding aan, die ook wel lordosis genoemd
wordt. Hierbij kromt het vrouwtje haar wervelkolom voorwaarts, waarbij ze het mannetje
uitnodigt tot copuleren. Bij varkens blijkt androstenone te functioneren als een feromoon
(Araneda & Firestein, 2003; Gowler & Rupaleria, 1993; Grammer, 1993; Grosser et al.,
2000). Hetzelfde effect is gevonden bij ratten (Reed, Melrose, & Patterson, 1974).
Voordat de geur van androstenone geïdentificeerd was, is door onderzoekers
geconcludeerd dat bij het bakken van vlees van een volwassen beer een onaangename geur
vrijkomt. De resultaten van verschillende onderzoek samenvattend (Gower & Ruparelia,
4

1993; Wang et al., 2003; Wysocki & Beaucamp, 1984) blijkt dat de geur van androstenone
vooral beschreven wordt als urine-achtig en soms als muskus en fleurig. Opvallend is dat
veel onderzoekers de waarneming van androstenone beschrijven en onderzoeken als een
volledig bewust proces. Dit is ook terug te vinden in het onderzoek naar geurblindheid voor
androstenone waarbij proefpersonen rapporteren of ze wel of niet in staat zijn androstenone
waar te nemen (Bremner, Mainland, Khan, & Sobel, 2003; Verheuvel, 2001). Dit aspect zal
later in deze scriptie behandeld worden.
Uit onderzoek is gebleken dat ook bij mensen androstenone voorkomt in bepaald
lichaamsvocht. Evenals bij beren wordt androstenone bij mannen geproduceerd in de testes,
doordat andere steroïden via enzymen omgezet worden tot androstenone. Bij vrouwen wordt
androstenone eveneens via enzymen geproduceerd in de ovaria (Gowler & Rupaleria, 1993).
Androstenone is bij mannen en vrouwen geïdentificeerd in armzweet en het wordt
uitgescheden door de apocriene klieren. Bij andere zoogdieren dienen de apocriene klieren
als geurorganen voor afbakening van het territorium en als erotisch lokmiddel. Daarnaast is
androstenone ook geïdentificeerd in de urine van zowel mannen als vrouwen na de
puberteit. Tevens is er bewijs voor de minieme hoeveelheid androstenone in menselijk
speeksel. Bij mannen was de concentratie androstenone in okselzweet, urine en speeksel
significant hoger dan bij vrouwen (Preti et al., 1987; Gowler & Rupaleria). Uit de literatuur
wordt niet duidelijk op welke wijze androstenone vanaf de geslachtsorganen in de overige
delen van het lichaam terechtkomt. Verondersteld wordt dat dit proces tot stand komt wordt
door opname van androstenone in de bloedsomloop. De verhouding androstenone
tegenover testosteron in het bloed van mannen is gelijk aan de verhouding gevonden bij
beren (Filsinger et al., 1984, 1985). Hierdoor is de suggestie ontstaan dat aangezien
androstenone een feromonaal effect heeft bij varkens, androstenone ook een feromonale
invloed zou kunnen hebben op het gedrag van mensen. Androstenone zou invloed kunnen
hebben op de geur gemedieerde communicatie bij mensen en op hun gedrag.
3.2 Specifieke geurblindheid voor androstenone
National Geographic voerde in 1987 een groot onderzoek uit naar geurwaarneming en
gevoeligheid van geurwaarneming. Hiervoor werden verschillende geurmonsters onder de
leden verspreid. Uit de resultaten, gebaseerd op gegevens van 1,5 miljoen mensen, is
gebleken dat er een geurblindheid bestaat voor bepaalde geuren. Niet iedereen is in staat
om alle geuren om zich heen waar te nemen (Verheuvel, 2001). Gebleken is dat een derde
van de deelnemers van het onderzoek van de National Geographic niet in staat was om
androstenone waar te nemen. Specifieke geurenblindheid, anosmia in het engels, wordt
beschreven als het onvermogen om een bepaalde geur waar te nemen. Specifieke
geurblindheid voor een geur is beschreven voor meer dan 72 verschillende samenstellingen
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en geuren. Wanneer iemand een specifieke geurblindheid voor een bepaalde geur heeft,
voorspelt dit niet perse een geurblindheid voor andere geuren. Er bestaan interpersoonlijke
verschillen voor de mogelijkheid om bepaalde geuren waar te nemen (Pierce et al., 2004).
In veel onderzoeken wordt de waarneming van androstenone vergeleken met de
waarneming van een of meerdere andere geuren, samenstellingen of feromonen. Opvallend
is dat uit de onderzoeken blijkt dat vaak alleen bij androstenone door een deel van de
deelnemers wordt aangegeven dat ze geen geur kunnen waarnemen. Geurblindheid voor
androstenone wordt dan ook de meest gebruikelijke vorm van geurblindheid genoemd. Om
deze reden is veel onderzoek verricht naar de waarneming van androstenone en
geurblindheid voor androstenone (Arenada & Firestein, 2003).
Uit de verschillende onderzoeken kan geconcludeerd worden dat sommige mensen
er niet in slagen om een geurgewaarwording te rapporteren wanneer ze blootgesteld worden
aan androstenone. Een vraag hierbij is voor hoeveel procent van de bevolking dit geldt. Dit is
belangrijk om te weten aangezien dit feit een rol speelt in de discussie in hoeverre het
legitiem en empirisch bewezen is dat androstenone invloed heeft op mensen en hun gedrag.
Als blijkt dat veel mensen geurblind zijn voor androstenone zal daarmee de functie en
invloed van androstenone op de mens dus kleiner zijn. Het is echter wel de vraag in
hoeverre androstenone wellicht een op een onbewuste manier een rol speelt. Het zou
kunnen zijn dat mensen niet in staat zijn androstenone bewust waar te nemen, maar dat
androstenone wel invloed heeft op hun gedrag, stemming of fysiologische reacties. Dit
aspect omtrent de bewuste waarneming van androstenone zal later in deze scriptie
besproken worden. In de volgende paragrafen zal met behulp van verschillende
onderzoeken geurblindheid voor androstenone belicht worden.
3.3 Genetische component van geurblindheid voor androstenone
In het verleden werd verondersteld dat geurgevoeligheid en derhalve ook geurblindheid niet
genetisch bepaald zouden zijn. Dit veranderde in het begin van de jaren ‘ 80 na een
baanbrekend onderzoek van Wysocki en Beaucamp (1984). Zij hebben onderzocht of het
vermogen om androstenone te ruiken genetisch bepaald is. In hun artikel blijkt dat 50% van
de volwassenen geen geur rapporteert bij blootstelling aan androstenone en zij worden
beschreven als geurblind voor androstenone. Daarentegen rapporteert 15% van de mensen
een subtiele geur te onderscheiden en het zelfs een plezierige geur te vinden. De overige
35% zou zeer gevoelig zijn voor androstenone en zij beschrijven het als een vieze geur die
ruikt naar zweet of urine (Amoore & Buttery, 1978, in Wysocki & Beaucamp). Het onderzoek
bestond uit het bestuderen van het reukvermogen voor androstenone van zowel eeneiige als
twee-eiige tweelingkoppels. Voordat aan het androstenone onderzoek begonnen werd, is
met behulp van een geurtest uitgesloten dat de deelnemers algehele geurblindheid bezaten,
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aangezien dit de resultaten van het onderzoek zou beïnvloeden. Met behulp van een
gedwongen keuze test is bepaald of de deelnemers in staat waren de verschillende
concentraties van androstenone waar te nemen. Uit dit onderzoek komt o ok naar voren dat
sommige mensen niet in staat waren om androstenone waar te nemen en dat er dus een
verschil is in individuele gevoeligheid voor androstenone. De gemiddelde geurgevoeligheid
en variatie hiervan voor androstenone verschilde niet tussen de eeneiige en twee -eiige
tweelingen. Er is echter wel gebleken dat de correlatie voor het vermogen om androstenone
waar te nemen bij de twee leden van eeneiige tweeling .95 is, terwijl deze correlatie bij tweeeiige tweelingen enkel .22 is.
Uit de resultaten wordt geconcludeerd dat de detectiedrempel voor de geur van
androstenone een significant genetisch component bevat. De huidige wetenschappers gaan
dan ook uit van deze genetische component en veronderstellen dat er één of meerdere
genen bestaan, gecodeerd voor een specifieke androstenone reukreceptor (Bremner et al.,
2003).
3.4 Prevalentie van geurblindheid voor androstenone
Geurblindheid voor androstenone heeft mogelijk een genetische basis (Lancet, GrossIsseroff, Margalit, Seidemann, & Benarie, 1993). In de onderzoeksliteratuur worden
verschillende cijfers genoemd voor het percentage volwassenen met specifieke
reukblindheid voor androstenone.
In 2003 zijn de resultaten van 10 studies uitgevoerd tussen 1970 en 2000 bij in totaal
27829 deelnemers met behulp van een meta-analyse vergeleken (Bremner et al., 2003).
Hieruit blijkt dat het percentage volwassenen met geurblindheid volgens de verschillende
onderzoeksresultaten varieert van 11% tot en met 75% met een gemiddelde van 28%. Deze
variatie in percen tage van geurblindheid brengt veel onduidelijkheid met zich mee en het is
belangrijk dat hier duidelijkheid over ontstaat. Volgens Bremner en collega’s is deze grote
variatie het resultaat van de verschillende interpretaties die onderzoekers neigen te geven
aan geurblindheid en van de verschillende statistische methoden die gebruikt worden in
onderzoek. Volgens deze scriptie is geurblindheid het volledige onvermogen om een
bepaalde geur te detecteren. Ook Bremner et al. gebruiken deze definitie en de resultaten
van hun onderzoek zullen gebruikt kunnen worden bij de interpretatie van geurblindheid
mede omdat de opzet van dit onderzoek goed gefundeerd is. Zij bespreken dat het probleem
is dat in de vroegere tests mogelijk een foutief criterium gebruikt is, waardoor mensen die
wel in staat waren androstenone waar te nemen gelabeld werden als geurblind. Hierdoor zou
het percentage van mensen met geurblindheid overschat zijn. Deze overschatting ontstaat
doordat niet-waarnemers opgespoord werden met criteria voor waarnemers.
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In dit recente onderzoek hebben de onderzoekers geprobeerd mensen met
geurblindheid te detecteren volgens de oude manier en tevens een andere methode gebruikt
om zo te controleren voor de methodologische fout. Door gebruik te maken van een ja-nee
gedwongen keuze waarneemtaak zou de methodologische fout verholpen worden. Met
behulp van 74 reeksen van androstenone of een andere dierlijke geur dienden de
deelnemers aangeven of androstenone wel of niet aanwezig was. Er is gebleken dat met het
voorheen gebruikte criterium het percentage van gezonde volwassenen met geurblindheid
voor androstenone op 16% ligt en met de gedwongen keuze waarneemtaak wordt dit
percentage geschat tussen 2% en 6%. Het is methodologisch gezien een goede zaak dat
ook op deze manier het percentage geurblindheid bij volwassenen onderzocht is. Bij
interpretatie van de resultaten moet wel opgepast worden. Het onderzoek is slechts
uitgevoerd bij 55 deelnemers, dit aantal is te gering om vergaande conclusies te trekken over
het feitelijke percentage van geurblindheid voor androstenone.
Sommige onderzoekers suggereren dat er een sekseverschil is in het aantal
personen dat geurblind is voor androstenone. Volgens deze onderzoekers zouden meer
mannen dan vrouwen een specifieke geurblindheid voor androstenone ontwikkeld hebben
(Dorries, Schmidt, Beauchamp, & Wysocki, 1989 ; Filsinger et al., 1984). Deze
sekseverschillen in de waarneming van androstenone zijn echter controversieel aangezien
andere onderzoekers geen sekseverschillen hebben gevonden in de waarneming van
androstenone (Bremner et al., 2003; Mainland et al., 2002)
Er bestaat nog steeds veel onduidelijkheid over het precieze percentage van mensen
met een specifieke geurblindheid voor androstenone. Een belangrijk feit voor deze scriptie
dat uit alle onderzoeken duidelijk naar voren komt, is dat er mensen zijn die een specifieke
geurblindheid voor androstenone hebben, maar wel in staat zijn andere geuren te
detecteren. Later in deze scriptie zal ook het verband tussen onbewuste waarneming en
geurblindheid voor androstenone besproken worden. Onafhankelijk van de grootte van dit
percentage dient rekening gehouden te worden met het bestaan van mensen met
geurblindheid voor androstenone, als er wordt gepleit voor de invloed van de parfums die
onder andere androstenone bevatten.
3.5 Sensitisatie voor androstenone
Zoals eerder is beschreven, blijkt dat de detectiedrempel voor de geur van androstenone een
significant genetisch component bevat. Tevens blijkt ook dat geurblindheid een genetisch
component bevat. Op basis hiervan werd verwacht dat de geurblindheid voor androstenone
stabiel is over tijd, zoals bijvoorbeeld ook het geval is met kleurenblindheid. Deze opvatting is
veranderd toen Charles Wysocki die geurblind was voor androstenone het volgende
meemaakte. Toevalligerwijze kwam deze onderzoeker erachter dat hij, nadat hij veel

8

onderzoek gedaan had naar androstenone en veel blootgesteld was aan deze geur, opeens
wel in staat was een geur waar te nemen. Deze toevallige ontdekking eind van de jaren ’80
is het begin geweest voor verschillende onderzoeken naar het gevoelig maken (sensitisatie)
van mensen voor de waarneming van androstenone.
In 1989 werd het eerste onderzoek (Wysocki, Dorries, & Beauchamp, 1989) naar het
trainen van mensen met een geurblindheid voor androstenone uitgevoerd. De 36
deelnemers, allen met een geurblindheid voor androstenone werden ingedeeld in een
experimentele en in een controlegroep. De experimentele groep kreeg de opdracht om drie
keer per dag 3 minuten lang voor een periode van 6 weken te ruiken aan androstenone en
aan amyl acetaat en pyridine. Dit zijn beide organische stoffen. De deelnemers uit de
controlegroep kregen geen verdere opdrachten. Voor amyl acetaat en pyridine bleven de
detectiedrempels en de gevoeligheid voor de geuren bij de proefpersonen hetzelfde. De helft
van de deelnemers uit de experimentele groep bleek een gevoeligheid voor androstenone
ontwikkeld te hebben. De andere helft van de deelnemers uit de experimentele groep
verschilde wat betreft de resultaten niet met de deelnemers uit de controlegroep, die geen
kunstmatige blootstelling aan androstenone ervaren hadden. De resultaten van dit
gecontroleerde onderzoek wijzen uit dat mensen met een geurblindheid voor androstenone
door frequente b lootstelling aan androstenone een gevoeligheid voor androstenone kunnen
ontwikkelen. Opvallend is dat slechts de helft van de geurblinde mensen uit de
experimentele groep deze gevoeligheid heeft ontwikkeld, terwijl de deelnemers uit deze
groep op de voorte sts niet van elkaar verschilden. Het is de vraag waarom niet alle
deelnemers gesensitiseerd kunnen worden voor androstenone. Er wordt gesuggereerd dat
er twee groepen geurblinde mensen bestaan, de ene groep kan gesensitiseerd worden voor
androstenone en de andere groep niet (Wang, Chen, & Jacob, 2003).
Al eerder bleek dat geurblindheid voor androstenone minder stabiel is over tijd dan
voorheen verwacht werd. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen tijdens adolescentie
gevoeligheid voor androstenone verliezen en het niet meer kunnen waarnemen. Het
percentage geurblindheid stijgt volgens deze onderzoekers tijdens de ontwikkeling tot
adolescent (Dorries et al., 1989).
Een opvallend feit is dat onderzoek naar sensitisatie voor androstenone tot op heden
niet gerepliceerd is en alle onderzoekers enkel refereren aan het onderzoek uit 1989
wanneer er gesproken wordt over het gevoelig maken voor androstenone. Enkel uit het
onderzoek van Mainland et al. (2002) blijkt eveneens dat het mogelijk is mensen gevoelig te
maken voor androstenone. De focus van dit onderzoek is echter het onderliggende
mechanisme dat ten grondslag ligt aan het gevoelig maken voor androstenone.
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3.6 Het mechanisme achter sensitisatie voor androstenone
De theorie over het mechanisme achter het gevoelig worden voor androstenone van
oorspronkelijk geurblinde mensen is zeer medisch en theoretisch. De belangrijkste
bevindingen tot nu toe zullen kort besproken worden. Er wordt verondersteld dat mensen
met een geurblindheid voor androstenone een defecte receptor hebben of de receptor
missen die het mogelijk maakt deze geur waar te nemen (Wysocki et al., 1989; Bremner et
al., 2003). Het sensitisatie proces voor androstenone zou op dezelfde manier kunnen werken
als het immuunsysteem, waarbij een specifieke receptor pas ontstaat na gevoelig te zijn
geworden door blootstelling aan een antigen. De receptor voor androstenone zou ook op
deze manier kunnen ontstaan (Wysocki et al.). Recenter onderzoek pleit voor centrale
processen in het brein dan wel perifere processen van het geursysteem, die een rol zouden
spelen bij sensitisatie.
Mainland en collega’s (2002) hebben het mechanisme dat ten grondslag ligt aan het
sensitisatie proces voor androstenone onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat wanneer bij
mensen met geurblindheid voor androstenone slechts één neusgat aan androstenone wordt
blootgesteld, zowel het blootgestelde neusgat als het naïeve en kunstmatig geblokkeerde
neusgat kunnen leren om androstenone te herkennen. Dit leerproces lijkt plaats te vinden in
een centraal gedeelte van ons brein doordat informatie van beide neusgaten wordt
ontvangen en wordt gecombineerd. Daarnaast is het ook mogelijk dat een centraal signaal
de plasticiteit en gevoeligheid van receptoren in perifere delen van het brein aanstuurt.
Bestaande receptoren voor androstenone zouden in het ‘sensitivatie’ proces
vermenigvuldigen per neuron of deze receptoren zouden gevormd worden uit stamcellen.
Deze veronderstelling wordt tevens ondersteund door de resultaten van ander onderzoek
(Wang et al., 2003).
Wang et al. (2003) demonstreren in navolging van Pause, Rogalski, Sojka en Ferst
(1999) dat het tevens mogelijk is de detectiedrempel voor de waarneming van androstenone
te verlagen bij mensen die wel in staat zijn om androstenone waar te nemen. De
detectiedrempel voor androstenone was verlaagd bij de 15 proefpersonen, nadat ze
gedurende drie weken drie keer per dag 3 minuten lang aan een flesje met androstenone
hadden geroken. De detectiedrempel van de controlegroep, die gedurende drie weken
nergens aan had hoeven ruiken, bleek niet te zijn veranderd. Tevens bleek dat het niet
mogelijk is om de detectiedrempel te verlagen voor amyl acetaat, evenals het onmogelijk
was om mensen gevoelig te maken voor de waarneming van amyl acetaat.
Samengevat is gebleken dat het mogelijk is om een deel van de mensen met
geurblindheid voor androstenone gevoelig te maken voor androstenone met behulp van
frequente blootstelling aan androstenone. Daarnaast is het ook mogelijk om
detectiedrempels voor androstenone te verlagen door frequente blootstelling. Interessant
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voor deze scriptie is om te weten in hoeverre deze mechanismen gegeneraliseerd kunnen
worden naar de dagelijkse praktijk. Gelden deze resultaten ook wanneer mensen in het
dagelijks leven door lichaamsgeuren en parfums van anderen frequent aan androstenone
blootgesteld worden? Tot op heden is nog geen onderzoek verricht op dit gebied en is er
geen uitsluitsel of het, voor het gevoelig maken voor androstenone, noodzakelijk is om
gedurende een aantal weken frequent blootgesteld te worden aan androstenone.
3.7 Invloed van de menstruatiecyclus op de waarneming van androstenone
Zoals uit bovenstaande paragrafen gebleken is, fluctueert de bewuste waarneming van
androstenone. Zowel leeftijd als sekse lijken invloed te hebben op de waarneming van
androstenone en ook is de sensitisatie voor androstenone besproken. Tevens is onderzoek
verricht naar de kwestie of tijdens de menstruatiecyclus de waarneming van androstenone
verandert. Er zijn inderdaad aanwijzingen dat ook hier de waarneming en waardering van
androstenone niet stabiel zijn.
De fluctuaties van hormonen tijdens de menstruatiecyclus blijken bij vrouwen invloed
te hebben op geurwaarneming en mogelijk op de werking van geuren op gedrag (Doty,
Snyder, Huggins, & Lowry, 1981; Dalton, Doolittle, & Breslin, 2002). Het is een algemeen
bekend anekdotisch verschijnsel dat het reukzintuig van vrouwen gedurende de ovulatie
beter functioneert. Aan de hand van anekdotisch en empirisch bewijs wordt door de meeste
onderzoekers ook vermeld dat het reukzintuig van vrouwen gedurende de ovulatie beter
functioneert en ook deze scriptie sluit zich hierbij aan. Opgemerkt dient te worden dat dit
gegeven niet door al het wetenschappelijk onderzoek ondersteund wordt (Gower &
Reparelia, 1993; Grammer, 1993).
Uit onderzoek van Filsinger en Monte (1986) blijkt dat het vermogen om
androstenone waar te nemen direct verbonden was aan het stadium van de
menstruatiecyclus van vrouwen. Rond de ovulatie, wanneer de mogelijkheid bestaat tot
reproductie, waren vrouwen minder gevoelig om androstenone waar te nemen in vergelijking
met de andere stadia van de ovulatie. Dit resultaat is in tegenstelling met de verwachting dat
vrouwen gedurende de ovulatie juist een beter functionerend reukzin tuig zouden hebben. In
dit onderzoek is echter geen rekening gehouden met de Pil, die de hormonale niveaus van
de vrouw kunstmatig regelt en op deze manier mogelijk het effect van androstenone
beïnvloedt. Uit de resultaten van een recenter onderzoek blijkt echter dat er geen
verandering van geurgevoeligheid voor androstenone gevonden is gedurende de
menstruatiecyclus (Pause, 2004). In beide onderzoeken is er sprake van een meting van de
bewuste waarneming van androstenone bij vrouwen.
Ook in het volgende onderzoek gaat men ervan uit dat de menstruatiecyclus
geurwaarneming beïnvloedt en in dit onderzoek wordt de invloed van de menstruatiecyclus

11

op de beoordeling van androstenone nader onderzocht (Grammer, 1993). Aan dit onderzoek
hebben 184 vrouwen deelgenomen waarvan een deel hormonale anticonceptiemiddelen
gebruikte (de Pil), bij wie de ovulatie door gebruik van de Pil uitbleef. De beoordeling van
androstenone geschiedde op een 14 puntsschaal, die aangaf hoe plezierig en aantrekkelijk
de vrouwen androstenone beoordeelden. Alle vrouwen beoordeelden androstenone als
onaantrekkelijk en onplezierig, voor vrouwen die de Pil gebruikten bleek de beoordeling voor
androstenone significant lager dan voor vrouwen die de Pil niet gebruikten. Voor vrouwen die
de Pil niet gebruikten, bleek dat ze androstenone als significant minder onplezierig en
onaantrekkelijk beoordeelden tijdens de ovulatie in vergelijking met de rest van hun cyclus.
De beoordeling van androstenone door vrouwen die de Pil wel gebruikten bleek niet
significant te verschillen gedurende hun cyclus. Uit de resultaten van dit onderzoek is de
suggestie ontstaan dat mannelijke evaluatie wellicht beïnvloed wordt door androstenone en
deze beoordeling tevens beïnvloed wordt door de menstruatiecyclus.
Het vermogen om androstenone waar te nemen lijkt niet helemaal stabiel gedurende
de menstruatiecyclus. Daarnaast is het opvallend dat het stadium van de menstruatiecyclus
van de vrouw invloed heeft op de bewuste beoordeling van androstenone. Het is zeer
waarschijnlijk dat de fluctuaties van hormonen tijdens de menstruatiecyclus hieraan
bijdragen, mede aangezien bij vrouwen die de Pil slikten de beoordeling gelijk bleef
gedurende hun cyclus. De ovulatie is het moment waarop conceptie mogelijk is, opvallend is
dat vrouwen met een natuurlijke menstruatiecyclus in dat stadium de positiefste bewuste
geurwaardering aan androstenone geven. Mannelijke lichaamsgeur wordt door vrouwen over
het algemeen beoordeeld als onaantrekkelijk en onplezierig, maar deze evaluatie verandert
tijden het moment van de menstruatie wanneer conceptie het meest aannemelijk is. Dit
resultaat wordt benadrukt door het feit dat geurblindheid voor androstenone ook varieert
gedurende de cyclus, bij het conceptie optimum blijken minder vrouwen geurblind te zijn voor
androstenone. Men kan veronderstellen dat geur een basismechanisme is dat aanleiding
geeft voor een bepaalde gemoedstoestand. Dus een verandering van de vrouwelijke houding
tegenover een mannelijke geur kan invloed hebben op partnerkeuze en wellicht op het
nemen van initiatief door vrouwen voor copulatie (Grammer, 1993). Indien androstenone een
rol speelt bij partnerkeuze en interpersoonlijke relaties zoals door verschillende industrieën
beweerd wordt, is het interessant dat juist tijdens de ovu latie de vooral mannelijke geur van
androstenone als meest positief beoordeeld wordt door vrouwen.
3.8 Androstenone ook aangedragen als mogelijk menselijk feromoon
Al eerder is beschreven dat androstenone een voorname feromonale rol speelt in het
seksue le gedrag van varkens en dat androstenone tevens aanwezig is in menselijk zweet,
urine en speeksel. Dit leidde onvermijdelijk tot de speculatie dat androstenone mogelijk een
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menselijk feromoon is. Hierdoor is in verschillende onderzoeken de mogelijke bijdrage van
androstenone aan menselijke interpersoonlijke relaties, gedrag, beoordeling en keuzes
onderzocht. In de volgende paragrafen zullen verschillende onderzoeken besproken worden
die de invloed van androstenone op menselijk gedrag onderzoeken. Aan de hand van de
bespreking van deze onderzoeken zal dan uiteindelijk geconcludeerd kunnen worden of
androstenone inderdaad functioneert als menselijk feromoon. De belangrijkste vraag hierbij
is of inderdaad empirisch bewezen is dat androstenone invloed heeft op het gedrag van
mensen.

4. De psychologische invloed van androstenone op de mens
Vanaf 1980 tot op heden zijn er verschillende onderzoeken geweest die de invloed van
androstenone op het gedrag van mensen in kaart hebben gebracht. Deze onderzoeken
zullen in de volgende paragrafen besproken worden.
4.1 Het onderzoek van Kirk-Smith & Booth (1980) waaraan veel onderzoekers refereren
kritisch besproken
In 1980 werd het eerste onderzoek uitgevoerd dat de invloed van androstenone op het
werkelijke gedrag van mensen onderzocht (Kirk-Smith & Booth). In de wachtkamer van een
tandartspraktijk werd bij 840 patiënten geobserveerd op welke stoel ze zouden plaatsnemen
in de wachtkamer. Eén van de twaalf stoelen werd bespoten met androstenone. Er is
gekozen voor een sto el die tijdens de controle metingen door vrouwen minder vaak gekozen
werd dan verwacht op basis van kans. Vrouwen bleken op de experimentele dag vaker op de
bespoten stoel te gaan zitten dan op controle dagen wanneer geen enkele stoel bespoten
was. De voorkeur voor deze stoel kwam niet naar voren tijdens de controle metingen.
Mannen bleken juist minder vaak te kiezen voor de stoel die bespoten was met
androstenone. Met deze resultaten pleiten de onderzoekers voor de invloed van
androstenone op het gedrag van mensen. De onderzoekers vermelden dat vrouwen door de
associatie met mannen aangetrokken zouden worden door de geur van androstenone.
Mannen zouden zich niet op hun gemak voelen wanneer een andere man te dichtbij komt en
zouden daarom de bespoten stoel vermijden.
Tot op heden verwijzen veel onderzoekers met enthousiasme naar dit onderzoek.
Hoewel dit onderzoek er in eerste instantie veel belovend uitziet, zijn enkele kritische
kanttekening op zijn plaats. Het is namelijk een mooi gegeven dat vrouwen vaker en mannen
minder vaak op de bespoten stoel plaatsnemen tijdens de experimentele conditie in
vergelijking met de controle conditie. De resultaten wijzen echter niet op een grote voorkeur
of afkeur voor de bespoten stoelen in vergelijking met de onbespo ten stoelen. Na opnieuw
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met de gegevens berekeningen uit te voeren, blijkt dat het aantal proefpersonen dat tijdens
de experimentele conditie voor de bespoten stoel koos bijna overeenkomt met het aantal
proefpersonen dat voor die stoel zou kiezen op basis van kans. Daarnaast waren er tijdens
de controle conditie meer dan twee keer zoveel patiënten aanwezig dan tijdens de
experimentele conditie. Dit kan invloed hebben op stoelkeuze en tevens op de vergelijking
van stoelkeuze op de controle en experimentele dag. Tevens is een zwak gegeven van deze
studie dat de stoelkeuze op baseline niveau sterk varieerde per stoel. De stoel die in de
experimentele conditie bespoten was, werd in de controle conditie namelijk door de vrouwen
zeer weinig gekozen.
Ook methodologisch gezien zijn er enkele factoren die invloed hebben op de
resultaten en de interpretatie. Het blijkt dat sommige proefpersonen mogelijk vaker dan één
keer geregistreerd zijn, wat invloed heeft op de betrouwbaarheid van de resultaten. Ook is
het niet uitgesloten dan de stoelkeuze beïnvloed wordt door factoren anders dan het
inspuiten van de stoel met androstenone. De stoelen waren namelijk niet altijd allemaal vrij,
waardoor proefpersonen beperkt werden in stoelkeuze en daarbij komt dat de aanwezigheid
van andere personen in de wachtkamer invloed kan hebben op iemands stoelkeuze. Tevens
zouden de proefpersonen bij eerder tandartsbezoek een voorkeur voor een bepaalde stoel
ontwikkeld kunnen hebben.
Hoewel dit artikel in het verleden maar ook door huidige auteurs en onderzoekers
vaak veelbelovend wordt aangehaald, blijken de resultaten na deze kritische analyse niet
overeind te blijven. Enkel Pause (2004) uitte in haar artikel twijfels over de interpretatie van
de resultaten van het onderzoek van Kirk-Smith en Booth op basis van de eerder genoemde
methodologische tekortkomingen van dit onderzoek. Zij heeft recent een poging gedaan dit
onderzoek te verbeteren en ze heeft onderzocht of de resultaten gerepliceerd konden
worden. Om de tekortkomingen van het geb ruik van een drukke en reeds bekende
wachtkamer te verbeteren, werd in dit onderzoek de wachtkamer nagebootst in een
experimentele setting. Zij veronderstelde dat de mogelijke effecten van androstenone het
sterkst zouden wanneer de proefpersonen al seksuee l opgewonden zijn. In een
vooronderzoek is de stoelkeuze van mannen en vrouwen een wachtkamer met vier stoelen,
twee links en twee rechts, gemeten. Hierbij bleek 87% te kiezen voor de rechter stoelen en
13% voor de linker stoelen. Voordat de proefpersonen de wachtkamer betraden, werd
verwacht dat ze zichzelf met behulp van eigen fantasieën seksueel opgewonden maakten of
ze werden verzocht eetlust te creëren. Deze manipulaties van de motivationele
gemoedstoestand van de proefpersonen bleken geslaagd te zijn. De hartslag van deze
proefpersonen was namelijk gestegen, in vergelijking met een daling van hartslag bij de
controlemeting tijdens het vooronderzoek zonder motivationele opdracht. Van de 80
proefpersonen in een verhoogde staat van opwinding bleek 28% op de ingespoten linker
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stoelen te gaan zitten, dit is significant meer dan 13% tijdens het vooronderzoek. Er bleken
hierbij geen verschillen te zijn tussen de twee manipulaties van de motivationele
gemoedstoestand.
De resultaten van dit onderzoek wijzen op een mogelijke invloed van androstenone
bij de keuze van een stoel in een nagebootste wachtkamer. Ook hier is echter een
kanttekening te maken gebaseerd op kansniveau. Het percentage proefpersonen dat
gekozen heeft voor de bespoten stoelen aan de linkerkant ligt namelijk ver onder het
percentage proefpersonen verwacht op basis van kans. Na overleg met de onderzoekster is
gebleken dat zij vermoedt, dat de rechter stoelen populairder waren bij de proefpersonen
omdat ze vanuit die positie de binnenkomende onderzoeker beter konden zien. In dit
onderzoek blijken eveneens andere factoren dan enkel blootstelling aan androstenone
invloed te hebben op de resultaten.
Samengevat is zowel uit het onderzoek van Kirk-Smith en Booth als uit het onderzoek
van Pause niet naar voren gekomen dat enkel door het bespuiten van stoelen met
androstenone proefpersonen vaker of juist minder vaak deze bespoten stoel kozen. Andere
onderzoeken zullen moeten uitwijzen of zij er wel in slagen om de invloed van androstenone
op de mens aan te tonen.
4.2 Onderzoeken naar de invloed van androstenone op de beoordeling van foto’s
Een paar jaar na het experiment van Kirk-Smith en Booth is een andere poging gedaan om
de invloed van androstenone op mensen te onderzoeken (Filsinger et al.,1984). Aan 98
mannen en 102 vrouwen werden foto’s van Paul getoond en de proefpersonen werd
verzocht een beschrijving van Paul te lezen. Paul is een hypothetische mannelijke student,
die werd beschreven als iemand met de karakteristieke kenmerken van een upperclass man.
Na het zien van foto’s van Paul en het lezen van een beschrijving werden ze verzocht om de
seksuele aantrekkelijkheid van Paul en hun eigen seksuele stemming te beoordelen met
behulp van verschillende 7 -punts schalen. De beoordeling van Paul bleek bij zowel mannen
als vrouwen gelijk te zijn gebleven in de conditie blootgesteld aan androstenone en in de
controle ‘geen geur’ conditie. De proefpersonen werden aan androstenone blootgesteld door
te ruiken aan een strip die in een glas geplaatst was. Opvallend is dat vrouwen in de
androstenone conditie zichzelf als minder aantrekkelijk beoordelen dan in de controle
conditie.
Een paar jaar na dit onderzoek is een aanvullende analyse uitgevoerd op de originele
data van het onderzoek (Filsinger, Braun en Monte, 1990). Het doel van deze aanvullende
analyse was om te onderzoeken of de mate waarin de mannen de ‘geur’ van androstenone
als plezierig beoordeelden, correleert met de beoordeling van de foto van Paul en de
beoordeling van zichzelf. Als mannen androstenone plezierig vonden dan beoordeelden ze
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Paul positiever, knapper, seksueel aantrekkelijker en sterker. Voor vrouwen werden er echter
geen significante correlaties gevonden en de effecten die werden gevonden, duidden erop
dat hoe lekkerder vrouwen androstenone vonden ruiken hoe minder seksueel aantrekkelijk
ze Paul beoordeelden.
Ook deze resultaten pleiten niet voor het feit dat blootstelling aan androstenone
invloed heeft op het gedrag van mensen, waarbij in dit onderzoek de focus lag op de
beoordeling van foto’s. Mannen en vrouwen bleken na blootstelling van androstenone de foto
van Paul niet anders te beoordelen. Daarnaast bleek alleen bij mannen de waardering voor
androstenone direct verbonden met de beoordeling van Paul. Op grond van de feromonale
invloed van androstenone wordt er juist een verschil verwacht tussen de beoordeling van
Paul door vrouwen die wel en niet blootgesteld waren aan androstenone.
Hoewel het effect van androstenone op mensen nog steeds niet overtuigend is, wordt
wel verondersteld dat androstenone bij mannen en vrouwen een andere reactie
teweegbrengt. Om deze reden is de bovenstaande studie gerepliceerd en is de invloed van
androstenone op iemands oordeel over een foto van zowel een man als een vrouw
onderzocht (Filsinger et al., 1985). In dit onderzoek werden 122 mannen en 132 vrouwen,
individueel in een steriele kamer met enkel een bureau, zonder dat ze het wisten
blootgesteld aan androstenone of aan ‘ geen geur’. Vervolgens was de opdracht om de
seksuele aantrekkelijkheid te bepalen van een man (Paul) of een vrouw (Janet) waarvan ze
een foto zagen en waarover ze een beschrijving lazen. Bij de mannen werd er geen
significant verschil gevonden tussen de beoordeling van de seksuele aantrekkelijkheid van
Paul en Janet in de androstenone en de ‘geen geur’ controle conditie. Wel is gebleken dat de
mannen met een geurblindheid voor androstenone, Janet significant als minder seksueel
aantrekkelijk beoordeelden dan mannen zonder deze geurblindheid. Daarnaast
beoordeelden de mannen in de androstenone conditie zichzelf als minder aantrekkelijk dan
mannen in de controle conditie. Bij de vrouwen werden zowel Paul als Janet in de
androstenone conditie als minder seksueel aantrekkelijk beoordeeld dan in de controle
conditie.
Androstenone lijkt de beoordeling van anderen en van zichzelf te beïnvloeden. Al is
de richting van het gevonden effect niet zoals verwacht op basis van het feromonale effect
van androstenone. Mannen bleken bij blootstelling aan androstenone zowel Janet als Paul
niet anders te beoordelen dan zonder blootstelling aan androstenone. De resultaten van de
vrouwen zijn tegengesteld aan de verwachting van de feromonale invloed van androstenone
op het gedrag van mensen. De vrouwen beoordeelden namelijk zowel Paul als Janet na
blootstelling aan androstenone als minder seksueel aantrekkelijk, terwijl verwacht zou
worden dat ze na blootstelling in ieder geval mannen als meer seksueel zouden beoordelen.
Deze onderzoeksresultaten bewijzen evenmin de invloed van androstenone op het gedrag
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van mensen, waarbij androstenone de keuze van een partner en interpersoonlijk gedrag zou
bevorderen.
Uit de resultaten van een voormeting is gebleken dat 38% van de deelnemende
mannen en 39% van de deelnemende vrouwen geurblind was voor androstenone en deze
geurblinde mensen zijn gelijk verdeeld over de verschillende condities. De onderzoekers
houden met dit feit geen rekening bij de interpretatie van hun resultaten. Dit is onverstandig
aangezien dit betekent dat ongeveer 1/3 van de personen uit de androstenone conditie
geurblind is voor androstenone. Uit het onderzoek is namelijk ook naar voren gekomen dat
mannen die androstenone konden waarnemen Janet als meer seksueel aantrekkelijk
beoordeelden dan mannen met een geurblindheid voor androstenone. Het gro te percentage
mannen en vrouwen met een geurblindheid voor androstenone kan de resultaten beïnvloed
hebben wanneer de androstenone conditie vergeleken is met de controle conditie.
4.3 Onderzoek naar de invloed van androstenone volgens verschillende advertenties
Verschillende advertenties die prediken voor de invloed van androstenone, beweren dat er
empirisch bewijs bestaat voor de invloed van androstenone op het gedrag van mensen en
wel op de keuze van een bepaalde toiletdeur of telefooncel. Er is helaas geen
wetenschappelijke literatuur te vinden die het onderzoek beschrijft over de keuze van een
bepaalde telefooncel en de beïnvloeding van de duur van de gesprekken. Wel is in 1987 het
effect van bepaalde geuren op de toiletkeuze onderzocht (Gustavson, Dawson, & Bonett,
1987). In dit experiment werd androstenone in de controle conditie gebruikt, aangezien ze
veronderstelden dan androstenone geen invloed zou hebben op het gedrag van mensen. Dit
is merkwaardig, aangezien overige onderzoekers juist pleiten vóór de invloed van
androstenone op het gedrag van mensen. In dit onderzoek werd van zowel mannen als
vrouwen geregistreerd of het impregneren van de toiletdeur met androstenone invloed had
op de toiletkeuze. Dit werd geregistreerd in een studentenhuis. De to iletkeuze werd enkel
geregistreerd wanneer de keuze van een bepaald toilet vrij was en er geen andere mensen
in de ruimte aanwezig waren. Er is gebleken dat androstenone geen invloed had op de
keuze van een toiletdeur voor zowel mannen als vrouwen. Vanwege dit resultaat steunt dit
onderzoek niet het feit dat androstenone invloed zou hebben op het waarneembare gedrag
van mensen.
4.4 Onderzoek naar de invloed van androstenone op het menselijk gedrag tijdens
interpersoonlijke contexten
Het doel van dit onderzoek (Pierce et al., 2004) was om te onderzoeken wat de relatie is
tussen waarneming van androstenone en de mate waarin proefpersonen aangeven dat ze
geurenwaarneming gebruiken in interpersoonlijke contexten om anderen positief of negatief
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te beoordelen. Aan dit onderzoek hebben 122 mannen en 136 vrouwen meegewerkt. Het
effect van androstenone op de proefpersonen werd gemeten met behulp van de AIO, de
Affective Impact of Odor Scale. Dit is een vragenlijst om de invloed van een geur op gedrag
te meten. Met de AIO is gemeten of de deelnemers hun geurwaarneming vooral gebruiken
om een ander negatief of juist positief te beoordelen. De deelnemers werden vervolgens
blootgesteld aan androstenone of aan een andere stof door te ruiken aan een flesje waarin
ze dienden te knijpen. Ze werden verzocht de vragenlijst in te vullen, vervolgens te ruiken
aan het flesje en tenslotte aan te geven hoe sterk en plezierig ze de stof vonden ruiken.
De proefpersonen die de geur van androstenone heel sterk waarnemen, blijken
geuren vaker te gebruiken om mensen in hun interpersoonlijke context af te wijzen dan
mensen die geurblind zijn voor androstenone of androstenone niet sterk waarnemen.
Proefpersonen die geurblind waren voor androstenone verschilden niet van mensen die
androstenone sterk waarnamen in de wijze waarop ze geuren in een positieve context
gebruiken. Daarnaast bleken de proefpersonen die androstenone als extreem onplezierig
beoordeelden geuren vaker te gebruiken in negatieve en positieve contacten dan
proefpersonen die androstenone plezierig vonden ruiken.
Uit de resultaten van dit onderzoek suggereren de onderzoekers dat er individuele
verschillen zijn in de mate waarin geuren belangrijk zijn in interpersoonlijke relaties,
aangezien de perceptie van bepaalde geuren verschilt. Mensen die verschillen in de mate
waarin ze androstenone waarnemen, rapporteren tevens op een andere manier geuren te
gebruiken om iemand af te wijzen in een interpersoonlijke relatie. De onderzoekers zeggen
met dit onderzoek aan te sluiten bij eerder onderzoek van Kirk-Smith en Booth (1980) en ze
pleiten voor de rol van androstenone in interpersoonlijke contexten doordat androstenone
invloed zou hebben op interpersoonlijke beoordeling en gedragsbesluiten.
Er zijn echter twee belangrijke vragen die niet beantwoord kunnen worden naar
aanleiding van dit onderzoek. In dit onderzoek wordt met behulp van een vragenlijst
onderzocht hoe mensen denken dat ze geuren gebruiken in interpersoonlijke contexten. Het
is echter interessant om te weten of geuren be wust maar wellicht ook onbewust het gedrag
van mensen zou kunnen beïnvloeden en niet hoe mensen denken geuren te gebruiken in
interpersoonlijke relaties. Daarnaast is ook uit dit onderzoek geen directe relatie te
benoemen tussen androstenone en het gedrag van mensen. De relatie die de onderzoekers
opperen is enkel gebaseerd op een hypothetisch verband en is zeker niet causaal van aard.
Het is namelijk niet zo dat uit de resultaten geconcludeerd kan worden dat mensen die
androstenone waarnemen vaker mensen in interpersoonlijke contacten afwijzen of juist
begunstigen. Hoewel dit onderzoek suggereert de invloed van androstenone op het gedrag
van mensen te onderzoeken, is dit niet interpreteerbaar vanuit de resultaten. Dit onderzoek
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toont wel aan dat mensen verschillen in het bewust gebruiken van geuren in interpersoonlijke
relaties.
4.5 Onderzoek naar de invloed van androstenone op vrouwen en hun verlangen,
vijandigheid en depressiviteit
In dit onderzoek is met behulp van verschillende bijvoeglijke naamwoorden de mate van
verlangen, vijandigheid en depressiviteit na blootstelling aan androstenone gemeten (Tifner,
Zanin, & De Bórtoli, 2003). Aan dit onderzoek hebben 21 vrouwen meegewerkt die zich
allemaal rond de ovulatie bevonden. De eerste en tweede dag werd de vrouwen gevraagd
de lijst in te vullen, de eerste dag nadat ze aan de geur van alcohol blootgesteld waren en de
tweede dag na blootstelling aan androstenone. De deelneemsters werd verzocht aan een
stukje textiel te ruiken met alcohol of androstenone. Na blootstelling aan androstenone
werden geen significante verschillen gevonden op de subjectieve beoordeling van eigen
verlangen, vijandigheid en depressiviteit. De onderzoekers hebben de vrouwen op basis van
fysiologische kenmerken (zoals de verhouding ge wicht/lengte en bloeddruk) ingedeeld in
groep I waarbij deze fysiologische kenmerken een hogere waarde hadden dan bij groep II.
De vrouwen van groep I behoren hierbij tot de lichtere vrouwen en de vrouwen van groep II
tot de zwaardere. Het blijkt dat er bij groep I een significante toename is van verlangen en
vijandigheid na blootstelling aan androstenone. Bij groep II blijkt er een significante afname
te zijn van verlangen en vijandigheid en een significante toename van depressiviteit. Dit is de
eerste keer dat het effect van androstenone op vrouwen in verband gebracht wordt met
fysiologische kenmerken als de verhouding gewicht/lengte en bloeddruk.
Uit dit onderzoek komt naar voren dat er in ieder geval individuele verschillen zijn in
het effect van androstenone op vrouwen. Het is echter niet zo dat er een causaal verband is
tussen blootstelling aan androstenone en de reactie van alle vrouwen. Het algemene effect
van androstenone op vrouwen wordt echter wel zo door verschillende industrieën
beschreven. Dit zou ook onwaarschijnlijk zijn, uitgaande van individuele verschillen tussen
mensen in voorkeuren en gedrag.
De onderzoekers verklaren deze resultaten door uit te gaan dat de vrouwen
verschillende typen vrouwen zijn. De vrouwen uit de eerste groep zouden ondernemender
zijn en zouden op seksuele prikkels met een actievere rol reageren. De tweede groep
vrouwen zou submissiever zijn. Dit is echter enkel een veronderstelling van de
onderzoekers. Er is geen onderbouwde uitleg die de individuele verschillen verklaart.
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4.6 Conclusie gebaseerd op de evaluatie van de besproken onderzoeken
In de besproken onderzoeken is getracht het feromonale effect van androstenone bij mensen
aan te tonen. Op verschillende manieren hebben zij gepoogd te onderzoeken in hoeverre
androstenone het gedrag van mensen beïnvloedt.
Hoewel de resultaten van het pionieronderzoek van Kirk-Smith en Booth (1980)
pleiten voor het effect van androstenone op de stoelkeuze in een wachtkamer, blijkt dit effect
niet te bestaan na de kritische bespreking van dit onderzoek. Ook na een poging dit
onderzoek te repliceren met minder methodologische tekortkomingen blijkt niet dat
enkel door het bespuiten van stoelen met androstenone proefpersonen vaker of juist minder
vaak deze bespoten stoel kozen (Pause, 2004). In beide onderzoeken konden alternatieve
verklaringen niet worden uitgesloten die, behalve androstenone, mogelijk de stoelkeuze van
de proefpersonen beïnvloeden.
Uit de verschillende onderzoeken die invloed van androstenone op de beoordeling
van foto’s beschrijven, kan het volgende geconcludeerd worden. In het eerste experiment
(Filsinger et al., 1984) bleek dat zowel mannen als vrouwen, na het ruiken aan een glas met
een androstenone-strip, de foto van een man niet anders beoordeelden dan in de controle
conditie. Hieruit blijkt dat androstenone geen invloed heeft op de beoordeling van een foto
van een man. Uit de resultaten van een later onderzoek blijkt dat bij androstenone bij
mannen geen invloed had op de beoordeling van de seksuele aantrekkelijkheid van de man
noch de vrouw die ze op een foto zagen. Wel bleken mannen die aangaven androstenone te
kunnen waarnemen de vrouw als seksueel aantrekkelijker te beoordelen dan mannen die
een geurblindheid voor androstenone blijken te hebben. Androstenone bleek in dit
experiment bij vrouwen een tegengesteld effect te hebben, dan verwacht uitgaande van de
mogelijke feromonale werking van androstenone. Vrouwen beoordeelden bij blootstelling aan
androstenone zowel de foto van de man als die van de vrouw als minder seksueel
aantrekkelijk dan in de controle conditie. Deze resultaten bewijzen wederom niet de
feromonale werking van androstenone bij mensen.
Zonder nadere toelichting is het duidelijk dat het niet empirisch bewezen is dat
androstenone bij mannen en vrouwen geen invloed had op de keuze van een toiletdeur
(Gustavson et al., 1987). Ook dit onderzoek steunt niet de mogelijke feromonale invloed van
androstenone bij mensen. Zoals reeds besproken is in het onderzoek naar de invloed van
androstenone in interpersoonlijke contexten, enkel onderzocht hoe mensen denken geuren
te gebruiken in relaties (Pierce et al., 2004). Dit onderzoek toont wel aan dat mensen
verschillen in het bewust gebruiken van geuren in interpersoonlijke relaties. Dit onderzoek
levert echter geen bewijs voor de directe beantwoording van de vraagstelling van deze
scriptie.
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In het laatst besproken onderzoek werden in eerste instantie bij blootstelling aan
androstenone geen significante verschillen gevonden op de subjectieve beoordeling van
eigen verlangen, vijandigheid en depressiviteit (Tifner et al., 2003). Wanneer de vrouwen op
basis van fysiologische gegevens in twee groepen ingedeeld werden, vonden de
onderzoekers echter wel een effect van androstenone op deze subjectieve beoordeling. Uit
dit onderzoek komt derhalve naar voren dat er individuele verschillen bestaan van het effect
van androstenone op vrouwen. Deze conclusie is ook waarschijnlijk uitgaande van
individuele verschillen tussen mensen in voorkeuren en gedrag. De verklaring van de richting
van de individuele verschillen is echter nog onduidelijk.
Samengevat komt uit de besproken onderzoeken niet naar voren dat androstenone
een feromonaal effect heeft op mensen. Er zijn echter nog enkele discutabele factoren die
niet eerder aanbod zijn gekomen en die invloed hebben op beantwoording van de
vraagstelling van deze scriptie. Alvorens een definitieve conclusie te genereren zullen deze
factoren besproken worden.

5. Mogelijke factoren die een rol spelen bij beantwoording van de
vraagstelling
5.1 Bewuste waarneming, onbewuste waarneming en gedragsveranderingen
Al eerder is in deze scriptie de bewuste waarneming van androstenone aangehaald.
Onderzoekers beschrijven en onderzoeken de waarneming van androstenone als een
volledig bewust proces. In veel beschreven onderzoeken dienden de proefpersonen aan te
geven of ze androstenone konden waarnemen en of ze de geur van androstenone als
plezierig of juist als onplezierig beoordelen. In de onderzoeken naar de prevalentie van
geurblindheid voor androstenone werd de prevalentie door onderzoekers onderzocht door
aan proefpersonen te vragen of ze androstenone bewust konden waarnemen. Hierop
volgend is een debat ontstaan naar de prevalentie van geurblindheid voor androstenone. Het
is inderdaad interessant uit te zoeken hoeveel mensen werkelijk deze geurblindheid hebben,
aangezien dit een kenmerkende eigenschap is van androstenone. In deze discussie wordt
echter vergeten dat het mogelijke feromonale effect van androstenone ook kan bestaan
zonder bewuste waarneming van androstenone. Het is zodoende de vraag in hoeverre
androstenone wellicht een op een onbewuste manier een rol speelt in de chemische
communicatie bij mensen. Het zou kunnen zijn dat mensen niet in staat zijn androstenone
bewust waar te nemen, maar dat androstenone wel invloed heeft op hun gedrag, stemming
of fysiologische reacties. De vraag die eigenlijk centraal blijft staan is of androstenone
invloed heeft op het gedrag van mensen, wellicht zelfs als er geen bewuste waarneming
gerapporteerd wordt.
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5.2 De invloed van de context van de onderzoeken
Door verschillende onderzoekers wordt de invloed van context aangedragen als mogelijke
reden van het uitblijven van een feromonaal effect of het ontstaan van een tegengestelde
effect na blootstelling aan androstenone (Bensafi et al., 2004; Filsinger & Monte, 1986;
Gower & Ruperalia, 1993; Graham et al., 2000; Jacob en Macclintock, 2000). Er wordt
verondersteld dat de context waarin communicatie zich afspeelt, invloed heeft op
sensorische processen en gedrag. Hierbij worden zowel het perceptuele, als het
semantische, sociale en emotionele niveau beïnvloed. Chemische boodschappen brengen
vaak een specifiek gedrag teweeg, hierdoor zou de context van de waarneming waarin deze
boodschappen ontvangen worden een belangrijke rol spelen. Specifiek gedrag, zoals
agressie of reproductie, als reactie op een relevante chemische boodschap is mogelijk veel
minder invloedrijk zonder de bijbehorende en wellicht noodzakelijke context. De context
waarin een onderzoek zich afspeelt zou op verschillende manieren de resultaten van de
onderzoeken kunnen beïnvloeden. Dit zal in deze paragraaf aan de orde komen.
Het feit dat de context mogelijk invloed heeft op chemische communicatie wordt
ondersteund door het volgende onderzoek (Bensafi et al., 2004). In dit onderzoek werd de
mogelijke contextafhankelijkheid van de effecten van twee andere menselijke sekssteroïden,
androstadienone en estratetraenol nagegaan. De resultaten zijn vergeleken met een controle
conditie waarin proefpersonen nergens aan blootgesteld werden. Er werden drie
verschillende opwindingscontexten gemanipuleerd met behulp van het kijken naar een
filmfragment. Deze contexten waren: een seksueel opgewonden context en een onplezierige
of plezierige opwindingscontext. Daarnaast bestond een neutrale ongemanipuleerde context.
Het is gebleken dat beide steroïden in een neutrale context noch de gemoedstoestand noch
het autonome zenuwstelsel van de proefpersonen beïnvloedden. De effecten van beide
steroïden namen toe in de opwindingscontexten. Tijdens het zien van de erotische film bleek
onder invloed van de steroïden de seksuele opwinding van de proefpersonen significant toe
te nemen. Daarnaast verhoogde androstadienone de huidtemperatuur van zowel mannen en
vrouwe n in deze context significant, dit was niet het geval in de controle conditie of bij
blootstelling aan estratetraenol. Tevens zorgde androstadienone in een onplezierige context
voor een verhoogd negatieve gemoedstoestand bij mannen en voor een verhoogde positieve
gemoedstoestand bij vrouwen. Uit dit onderzoek komt naar voren dat context inderdaad een
rol kan spelen bij chemische communicatie van mensen. Het is mogelijk dat context ook een
grote rol speelt in onderzoek naar het feromonale effect van het steroïde androstenone. Het
uitblijven van een feromonaal effect in de onderzoeken zou verklaard kunnen worden door
de neutrale context van de beschreven onderzoeken.
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De hierboven beschreven neutrale context, dat wil zeggen zonder gemanipuleerde
opgeroepen motivationele opwinding, kan ook beschreven worden in termen van een steriele
context. Het feit dat in sommige onderzoeken geen effect gevonden wordt of een
tegengesteld effect, verwacht op basis van feromonale invloed van androstenone, wordt als
volgt uitgelegd. Mensen hebben de neiging om negatief te reageren op een stimulus die
aangeboden wordt in een sociaal ongepaste omgeving. Sensorisch afgesloten ruimtes,
plastic zakjes, alledaags visueel materiaal zijn voorbeelden van ongepaste contexten voor
het oproepen van bijvoorbeeld seksuele opwinding en gedragsveranderingen (Filsinger et
al., 1985).
Daarnaast is het waarschijnlijk dat proefpersonen reageren met vermijding, in
omstandigheden die als stressvol ervaren worden, bijvoorbeeld in een laboratorium.
Endocriene stresssystemen die seksuele hormonen activeren kunnen hierdoor onderdrukt
raken. Wanneer er een feromonaal effect verondersteld wordt bij de ontvanger, moet ook
rekening gehouden worden met de endocriene niveaus van de ontvanger. Dat endocriene
niveaus invloed hebben op de invloed van androstenone op de mens komt ook terug in de
onderzoeken naar het verband tussen de menstruatiecyclus en androstenone (Filsinger en
Monte, 1986; Grammer, 1993; Pause, 2004).
Menselijk gedrag en psychologische gemoedstoestand zijn multifaceted en zijn
gedetermineerd door samenspel van een variëteit aan stimuli (Jacob & Mcclintock, 2000).
Het is dus eigenlijk onwaarschijnlijk dat blootstelling aan androstenone voldoende is om een
stereotyperend gedrag teweeg te brengen in een onderzoekssituatie. Concluderend is het
mogelijk dat het uitblijven van een feromonaal effect van androstenone in de onderzoeken te
wijten is aan de niet motivationele, steriele en stressvolle context in de onderzoeken. Een
voorwaarde om androstenone een feromoon te noemen is echter dat er empirisch bewijs is
voor de invloed van androstenone op het gedrag van mensen.
5. 3 Het mogelijke aangeleerde effect van androstenone
Bij zoogdieren is gebleken dat veel van het vaste gedragspatroon dat uitgelokt wordt door
feromonen aangeleerd is tijdens de sensitieve periode van het leven. Dit is de periode na de
geboorte, aan het begin van de ontwikkeling. Een voorbeeld is het tepel zoekgedrag van
pasgeboren konijnen. Zij kunnen tijdens de eerste drie dagen van hun leven door bepaalde
geuren, bijvoorbeeld parfums, geconditioneerd worden in hun tepel zoekgedrag (Hudson,
1999). Bij mensen is al in de foetus de aangeleerde voorkeur voor bepaalde geuren
gedemonstreerd. Het blijkt namelijk dat pasgeborenen geuren leren op basis van de voeding
van hun moeders tijdens de zwangerschap. Een voorbeeld van een aangeleerde reactie op
lichaamsgeuren van pasgeboren kinderen is dat de kinderen die borstvoeding krijgen, hun
moeders herkennen aan hun geur, in tegenstelling tot pa sgeborenen fleskinderen (Porter,
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1999). Uit deze onderzoeken komt naar voren dat geuren bij mensen bepaald gedrag
kunnen uitlokken gebaseerd op een geleerde associatie.
Veel parfums hebben een muskusachtige geur die overeenkomt met de geur van
androstenone. Vrouwen zouden aangetrokken kunnen worden door de geur van
androstenone door de aangeleerde associaties met parfums van mannen of door de
overeenkomsten tussen de muskusachtige geur van androstenone en de muskusachtige
lichaamsgeur van mannen (Filsinger et al., 1985; Jacob, Garcia, Hayreh, & Mcclintock, 2002;
Kirk-Smith & Booth, 1980). Het is derhalve de vraag of androstenone in plaats van een
feromonaal effect uit te lokken, mensen wellicht beïnvloedt door de associatie van de geur
met bepaalde situatie of persoon óf als gevolg van een aangeleerd effect. Het zou kunnen
zijn dat in onze cultuur, het gebruik van verschillende parfums leidt tot associaties met
muskusachtige geuren in bepaalde situaties en leidt tot bepaalde verwachtingen. Daarnaast
is het ook mogelijk dat sociale interactie tussen de twee seksen leidt tot een aangeleerde
associatie van de geur, die oorspronkelijk geproduceerd wordt door mannen en verband
heeft met cultureel bepaald gedrag en houdingen tegenover elkaar (Benton, 1982).
In 1986 is onderzocht of de invloed van androstenone gebaseerd is op een geleerde
associatie tussen muskusachtige geuren en seksuele ervaringen. De onderzoekers vroegen
zich af androstenone bij mensen die meer ervaring hadden met deze geur meer
gedragsveranderingen vertoonden dan mensen met minder ervaring met deze geur. Zij
hebben echter als indicator voor ervaring gekeken nar het aantal sekspartners van iemand.
Deze indicator is niet valide, waardoor het bespreken van dit onderzoek niet de moeite
waard is. Wel is dit onderzoek een suggestie voor vervolgonderzoek. Uitgezocht dient te
worden of de mogelijke invloed van androstenone op mensen een aangeleerde associatie is.
Als blijkt dat er aangeleerde menselijke reacties bestaan tegenover lichaamsgeuren, is het
belangrijk om de context variabelen te definiëren die geassocieerd worden met de geur
tijdens het aanvankelijke leerproces.

6. Discussie
Androstenone blijkt bij varkens en ratten te functioneren als feromoon. Een bijzonder
kenmerk van androstenone bij mensen is dat een geurblindheid voor androstenone de meest
gebruikelijke vorm van geurblindheid is (Arenada & Firestein, 2003). Tevens is gebleken dat
de mogelijkheid androstenone bewust waar te nemen en geurblindheid voor androstenone
een genetisch component bevatten (Bremner et al., 2003; Lancet et al., 1993; Wysocki &
Beaucamp, 1984). Een opvallende bevinding is dat het mogelijk is om een deel van de
mensen met geurblindheid voor androstenone gevoelig te maken voor androstenone door
frequente blootstelling aan androstenone (Wysocki et al., 1989). Bij de bespreking van
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sensitisatie is geen rekening gehouden met het feit dat de label van geurblindheid voor
androstenone enkel afhangt van een mogelijkheid van een proefpersoon om bewust de
waarneming van androstenone te rapporteren. Het sensitisatie proces kan echter ook
beschreven worden in termen van de mogelijkheid om mensen te leren androstenone
bewust waar te nemen. Concluderend blijkt in ieder geval dat een deel van de mensen niet in
staat is om androstenone bewust waar te nemen, maar dit sluit niet de mogelijke invloed van
androstenone op het gedrag van deze mensen uit. Tevens blijkt het vermogen om
androstenone bewust waar te nemen en de waardering van androstenone niet stabiel
gedurende de menstruatiecyclu s noch tijdens de ontwikkeling tot adolescent (Dorries et al.,
1989; Grammer, 1993).
Eerder is vermeld dat androstenone wellicht het gedrag van mensen beïnvloedt
zonder dat ze in staan zijn androstenone bewust waar te nemen. Dit is inderdaad een factor
waarmee rekening gehouden dient te worden vooral in de discussie rond geurblindheid.
Tevens is het inderdaad mogelijk dat het uitblijven van een feromonaal effect van
androstenone in de onderzoeken te wijten is aan de niet motivationele, steriele en stressvolle
context in de onderzoeken. Ongeacht bewuste of onbewuste waarneming van androstenone
en ongeacht een niet motivationele, steriele of stressvolle context, blijft het voor het bewijzen
van de feromonale invloed van androstenone van belang dat uit wetenschappelijk onderzoek
naar voren komt dat androstenone zorgt voor een gedragsverandering bij mensen.
De beschreven onderzoeken waarin de invloed van androstenone op de mens en de
mogelijk factoren die de werking van androstenone beïnvloeden aan bod komen, zi jn kritisch
besproken. Samengevat komt naar voren dat er tot op heden geen overtuigende empirische
bewijzen bestaan voor de feromonale invloed van androstenone op de mens. De conclusie is
dat door de commerciële cosmetische industrie onterecht gepredikt wo rdt dat deze bewijzen
bestaan. Deze scriptie zal echter niet eindigen met de stelling dat androstenone het
menselijk gedrag zeker niet beïnvloedt.
Na alle kritiek op de huidige onderzoeken, zou deze scriptie eigenlijk moeten eindigen
met een waterdicht on derzoeksvoorstel naar de effecten van androstenone op het menselijk
gedrag. Dan zouden er onomstreden conclusies gegenereerd kunnen worden over de
feromonale invloed van androstenone op mensen. Mijns inziens is het echter zeer moeilijk
om het effect van androstenone op de mens met behulp van een onderzoek te bewijzen. De
redenen zullen nu belicht worden. Menselijk gedrag en psychologische gemoedstoestand
zijn afhankelijk van verschillende factoren en zijn gedetermineerd door samenspel van een
variëteit aan stimuli (Jacob & Mcclintock, 2000). Het zou onwaarschijnlijk zijn dat blootstelling
aan androstenone voldoende is om een stereotyperend gedrag teweeg te brengen in een
onderzoekssituatie. Als androstenone op zich een complex gedragspatroon zou kunnen
veroorzaken dan zou de invloed van androstenone uniek zijn onder de menselijke
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sensorische boodschappen. De commercie claimt de seksuele invloed van androstenone in
parfums. Uit de onderzoeken blijkt echter een simpel stereotype seksueel gedragseffect
onwaarschijnlijk. Er zijn namelijk maar weinig aspecten van menselijk gedrag die uitgelokt
worden op een stereotyperende manier. Integendeel, menselijk gedrag is complex en
afhankelijk van leerprocessen en het contact met de sociale en fysische omgeving. Zelfs al is
een sensorisch signaal simpel, menselijk gedrag is zelden stereotyperend. Van mensen kan
niet verwacht worden dat ze net zoals bijvoorbeeld motten of varkens onder invloed van
feromonen direct naar een begeerlijke bron bewegen. Androstenone moduleert mogelijk de
menselijke psychologische gemoedstoestand en sociale interacties op een meer complexe
manier.
Het is duidelijk dat menselijke gedrag beïnvloed wordt door sensorische stimuli.
Visuele, auditieve en taststimuli zouden allen gedrag beïnvloeden. Het is duidelijk geworden
dat geurstimuli ook een verschil maken. Nader onderzoek zou de interactie tussen deze
verschillende kanalen van sensorische informatie kunnen onderzoeken. Bij hamsters is
bijvoorbeeld gebleken dat zij bepaalde visuele en tastbare stimu li nodig hebben, voordat een
feromonaal effect ontlokt kan worden (Filsinger et al., 1985).
Pause (2004) stelt in haar betoog dan ook dat een feromonale reactie uitgelokt door
een bepaalde lichaamsgeur onder alle omstandigheden en condities erg onwaarsch ijnlijk
lijkt. Tevens dient opgemerkt te worden dat de blootstelling aan androstenone in de
onderzoeken, een poging is om blootstelling aan androstenone in het echte leven na te
bootsen. Hierbij aansluitend is het misschien wel onmogelijk om de resultaten wat betreft de
keuze van een bepaalde toiletdeur, stoel in de wachtkamer of foto te generaliseren naar de
praktijk en te verbinden aan de invloed van het dragen van een bepaald parfum met
androstenone. Hoewel uit de resultaten van de besproken onderzoekengeen feromonale
invloed van androstenone op mensen voorkomt, is de invloed van androstenone in het
dagelijkse leven niet uit te sluiten. Naast de dagelijkse context kan ook een langdurige
frequente blootstelling aan androstenone, door bijvoorbeeld zweet of parfum, wellicht een
effect bij mensen teweegbrengen.
In de onderzoeken naar de mogelijke feromonale invloed van androstenone wordt
een belangrijk punt vergeten. De verschillende onderzoekers zijn op zoek naar een
onmiddellijke gedragsverandering bij men sen na blootstelling aan androstenone. Men is dus
op zoek naar androstenone als een releaser feromoon. Zoals beschreven bestaan er echter
ook priming feromonen. Dan produceert een feromoon een lange termijn endocrien of
ontwikkelingseffect bij de ontvanger en de ontvanger wordt als het ware voorbereid voor een
latere reactie. Om deze informatie te plaatsen in de terminologie van chemische
communicatie kan gesteld worden dat androstenone wellicht functioneert als priming
feromoon in plaats van als releaser feromoon. Het is denkbaar dat uit de onderzoeken wel
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de feromonale invloed van androstenone naar voren zou komen als men het lange termijn
effect onderzoekt. Mogelijk is door de onderzoekers hiervoor niet gekozen, aangezien het
wellicht onmogelijk en ethisch onverantwoord is om proefpersonen gedurende lange tijd te
onderwerpen aan een dergelijk gecontroleerd onderzoek. De veronderstelling dat
androstenone mogelijk functioneert als releaser feromoon dient in nader onderzoek
uitgebreider belicht te worden.
Het mogelijk feromonale effect van androstenone bij mensen is afgeleid van het feit
dat androstenone bij bijvoorbeeld varkens en ratten functioneert als feromoon. Het blijkt
echter dat dezelfde stoffen bij verschillende diersoorten informatie kunnen over dragen, maar
met uiteenlopende functies. Benzaldehyde is bijvoorbeeld een aroma dat in de natuur
voorkomt en ook kunstmatig geproduceerd wordt. Bij bijen helpt dit feromoon om sporen te
volgen, bij een mug werkt het als verdediging en bij motten wekt het een seksuele reactie op.
Ook al functioneert androstenone bij varkens en ratten als een seksueel feromoon, het kan
een hele andere functie hebben bij mensen. Verschillende onderzoekers opperen mogelijke
andere functies van androstenone dan een feromonale functie (Pause, 2004). De rol van
androstenone in chemische communicatie bij mensen is mogelijk enkel om gedrag te vormen
binnen een geschikte context, in plaats van het creëren of aansturen van een nieuw
gedragspatroon (Bensafi, et al., 2004). Eerder is gebleken dat vrouwen die niet ovuleren
androstenone negatiever beoordelen dan vrouwen die wel ovuleren. Daarnaast blijken
vrouwen die wel ovuleren tijdens de ovulatie androstenone als minst onplezierig en
aantrekkelijk te beoordelen. Volgens deze onderzoeker zou de waarde van androstenone
kunnen liggen in het feit dat androstenone vrouwelijk gedrag vermoedelijk selectief
beïnvloedt (Grammer, 1993). Androstenone zou dan een signalerende functie hebben bij
vrouwen afhankelijk van het moment in hun menstruatiecyclus. Dit wordt ook aangehaald
door andere onderzoekers. Aangezien androstenone in hogere concentraties voorkomt bij
mannen en zou dat voor vrouwen als aanwijzing kunnen dienen voor de aanwezigheid van
een potentiële partner (Dalton et al., 2002). Ook is geble ken dat insecten en knaagdieren
tenminste twee of meer substanties nodig zijn om synergistisch een biologisch signaal
teweeg te brengen (Pause, 2004). Dus de eigenschappen van androstenone op de mens
zouden af kunnen hangen van de aanwezigheid van andere stoffen in bijvoorbeeld het
menselijke zweet.
In dit bovenstaande betoog wordt benadrukt dat androstenone wellicht het gedrag
van mensen beïnvloedt maar dat androstenone bij mensen geen feromonale effecten
teweegbrengt. Nader onderzoek zou moeten uitwijzen op welke manier androstenone
wellicht het menselijk gedrag beïnvloedt. Mogelijk is de invloed van androstenone bij mensen
afhankelijk van andere sensorische stimuli of van andere aanwezige stoffen.
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Deze scriptie eindigt met de stelling dat het onacceptabel is dat de commerciële cosmetische
industrie ongegrond verkondigt dat het feromonale effect van androstenone empirisch
bewezen is. Idealiter zouden reclames alleen waarheden mogen verkondigen en het is niet
netjes dat consumenten misleid worden bij de aanschaf en het gebruik van bepaalde
producten. Toch zou er een positieve werking kunnen zijn van de producten met
androstenone waarvoor reclame gemaakt wordt. Deze laatste stelling kan uitgelegd worden
met behulp van de self fullfilling prophecy. Doordat me nsen geloven in het effect van
androstenone kunnen ze, bewust of onbewust, met hun eigen gedrag het verwachte gedrag
van anderen uitlokken. Door het dragen van een parfum met androstenone kunnen mensen
doordat ze een bepaalde reactie en gedrag van een gesprekspartner verwachten dit zelf
onbewust uitlokken. Op deze manier zou de ongegronde reclame voor androstenone toch
nog positief bijdragen aan het gedrag van mensen in interpersoonlijke relaties.
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Voorwoord
Ik ben altijd al gefascineerd geweest door de invloed die geuren kunnen hebben op mensen.
Dit komt mede doordat ik merk dat mijn geurwaarneming erg goed ontwikkeld is. Ik merk dat
ik vaak al weet dat mensen aanwezig zijn, omdat ik ze herkend heb aan hun geur voordat ik
ze gezien of gehoord heb. Daarnaast word ik soms gek van al die verschillende shampoos
die voorbij fietsen op straat. Mijn interesse gaat ook uit naar onderwerpen op het gebied van
seksuologie, zoals seksuele problemen en partnerkeuze. Voor mijn eindscriptie heb ik deze
interessegebieden gecombineerd. Ik wil Mark Spiering bedanken omdat hij van begin af aan
enthousiast is geweest mij te begeleiden bij het schrijven van deze scriptie. Ik heb met veel
plezier aan deze scriptie gewerkt. Ik vond het heel erg leuk om te merken dat de
verschillende onderzoekers die ik benaderd heb voor nadere informatie of voor een kritische
discussie zeer open waren voor correspondentie over hun onderzoek. Zelf heb ik veel
geleerd over het onderzoeksgebied rond menselijke feromonen en ik hoop dat anderen deze
scriptie met plezier zullen lezen en er ook wat van leren.
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Samenvatting
Het is bekend dat geuren de gemoedstoestand bij mensen kunnen beïnvloeden. Zouden
geuren ook kunnen zorgen voor seksuele opwinding? Feromonen spelen een belangrijke rol
in het seksueel gedrag van de meeste niet-menselijke zoogdieren. In de commerciële
cosmetische industrie wordt veel reclame gemaakt voor androstenone. Er wordt beweerd dat
het empirisch bewezen is dat androstenone een menselijk feromoon is. Indien dit juist is, dan
brengt androstenone bij de ontvanger een gedragsverandering op seksueel, sociaal of
agressief gebied teweeg of zorgt het voor een fysiologische reactie.
In deze scriptie staat de vraag centraal of androstenone inderdaad een menselijk
feromoon is. Androstenone is een lichaamseigen stof van mensen en kan tevens kunstmatig
geproduceerd worden. Androstenone heeft verschillende opvallende kenmerken die
besproken worden. Samengevat komt naar voren dat er tot op heden geen overtuigende
empirische bewijzen bestaan voor de feromonale invloed van androstenone op de mens. Er
worden verschillende aspecten besproken dit het moeilijk maken deze mogelijke feromonale
invloed van androstenone bij mensen te bewijzen met een onderzoek. Toch zou er een
positieve werking kunnen zijn van de producten met androstenone waarvoor reclame
gemaakt wordt. Dit wordt uitgelegd worden met behulp van de self fullfilling prophecy.
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