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Gehouden dieren

(CBS, Zodoende, NIPO)

Meer dan 150 miljoen dieren

Via 144 jaarlijks 50.000 meldingen
12% daarvan betreft 
verwaarlozing, 1% mishandeling 

In 2015 bij NVWA 2767 meldingen

Van de 59% beoordeelde 
meldingen bleek 38% gegrond

(Bureau Beke, 2016)



Van: nooit meer honger

Demonstratie van 
de Nederlandse 
Vrouwen 
Beweging (CPN) 
in Amsterdam, 
1948  

(Ben van Meerendonk, 
collectie IISG Amsterdam)



'Megastallen zijn 
niet goed voor het 
milieu, maar vooral 
ook niet voor de 
dieren', zegt SP-
Kamerlid Henk van 
Gerven. 'In de 
pluimvee- en 
varkenshouderij is 
het helemaal 
ontspoord, die 
dieren komen 
nauwelijks meer 
buiten. In één stal 
twintigduizend 
kippen houden kan 
echt niet. Het is 
goed dat er met dit 
protest een krachtig 
signaal afgegeven 
wordt dat we die 
kant niet op 
moeten.' 

Naar: maak gehakt van de vleesindustrie!



Verandering

(De Cock Buning et al., 2012)



Maatschappelijk landschap



Relatie mens-dier

(Serpell, J.A.,  Animal Welfare 2004, I3: S145-151)
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Relatie mens-dier

(De Cock Buning et al., 2012)
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Dierkenmerken

Homologie

Kwetsbaarheid

Aantrekkelijkheid

Gevaar



Persoonlijke eigenschappen

• Factoren zijn niet 
onafhankelijk

• Verschillen per 
persoon

Sekse

Leeftijd

Leefomgeving

Jeugdervaringen

0 2 4 6 8 10 12 14

laag opgeleiden

middelbaar opgeleiden

hoog opgeleiden

Werkloosheid (2013) en armoede (2012)  onder 
de volwassen bevolking.

opleidingsniveau



Status van het dier

• Sociaal culturele grootheid

• Toegekend of ontnomen door de mens en hangt ook af 
van:

– Doel waarvoor we het dier houden

– Persoonlijke band met de mens

– Kennis over het dier

– Uniciteit van het dier

– Andere belangen van de mens



Diversiteit in diergebruik



Intern conflict Logeerdag 1: Aan het einde van 
de ochtend zijn we naar Silver 
Spring vertrokken, met vee dat 
niet meer geschikt is voor de 
productie en verkocht moet 
worden. Mega grote veiling. Ik 
vond het niet heel leuk om dit te 
zien. Binnen zijn we wezen kijken 
naar de veiling voor koopkalfjes. 
Uitgebreid Amerikaans geluncht. 
De lunch was heerlijk, maar ik 
vond de veiling niet prettig!

Logeerdag 3: ’s Middags picknicken 
bij een meertje waar de nog 
onvruchtbare koetjes grazen. Heel 
erg leuk! De koetjes kwamen in een 
halve kring om ons heen staan. Zo 
nieuwsgierig! Sommige koetjes 
sabbelden zelf aan onze 
picknickdeken. Prachtig!

Eten was erg lekker, big steak! 



Antropo-
centrisch

Bio-
centrisch

status dier

Intrinsieke waarde

Respect voor het individu:
(telos, integriteit, eigenheid)

Schade voorkomen:
(Non-maleficience)

preventie, schadelijke handelingen verbieden

Goed doen:
(Beneficience)

adequate zorg, voldoen aan basale behoeftes

Rechtvaardigheid:
(Justice)

gelijke behandeling,  eerlijke
verdeling van opbrengsten, kosten

en risico’s

Maatwerk

Diversiteit
hanteren





De samenleving vertrouwt 
in hoge mate op, en leunt 

als het ware op de 
informatieverwerkende

infrastructuur

Prof. dr. Luciano Florido (filosoof) aan het Oxford Internet Institute
(Tegenlicht, 10 september 2017)



Echochamber

(Bron: Boston College, Carroll school of management)



Persoonlijkheidskenmerken



Omkering van invloed



Vertrouwen



Onderzoekslijn 1: Bewustwording dierhouders

• Tegen beter weten in: 

– Onderzoek naar (on)doordachte afwegingen bij aanschaf van een 
hond.

• Dierenwelzijnsweb inter- en pro-actiever maken met forum-, blog en 
poll-opties en voorzien van verdienmodel



Politiek en beleid



Artikel 13 Verdrag van Lissabon (2007)
Bij het formuleren en uitvoeren van het beleid van de Unie ....houden 
de Unie en de lidstaten ten volle rekening met hetgeen vereist is voor 
het welzijn van dieren als wezens met gevoel, onder eerbiediging van 
de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en gebruiken van de 
lidstaten met betrekking tot met name godsdienstige riten, culturele 
tradities en regionaal erfgoed. 

De intrinsieke waarde van een dier is de eigen, zelfstandige waarde, 
los van de gebruikswaarde voor de mens en ongeacht of dieren gevoel 
hebben. 

Sentient being



Hoe te begrijpen

Intrinsieke waarde is een moreel vertrekpunt:

– komt bij iedere afweging over gebruik van dieren in beeld

– dieren hebben echter geen recht op eerbiediging van 
integriteit of welzijn

– ingrepen moeten gerechtvaardigd worden waarbij de 
positie van het dier in aanmerking wordt genomen

– inbreuk op de intrinsieke waarde blijft in principe 
mogelijk

– handelingen met dieren moeten altijd over de drempel 
van nut en noodzaak



beperkingen voor het dier als gevolg van houderij / omgevingscondities

kennis over aanpassingsvermogen / soorteigen gedrag

maatschappelijke moraal

Invulling van de zorgplicht door de mens gegeven de context

Zorgplicht

Intrinsieke waarde

Morele 
verantwoordelijkheid

fysieke 
gezondheid

fysieke 
integriteit

mentale integriteit 
/ eigenheidsoorteigen 

gedrag

Mensgericht

Diergericht



Open normen

• Art. 2.5. Verlichting en ventilatie
De luchtcirculatie, het stofgehalte van de lucht, de 
temperatuur, de relatieve luchtvochtigheid en de 
gasconcentraties in de omgeving van het dier zijn niet 
schadelijk voor het dier.

• Art. 3.12. Huisvesting en verzorging
De ruimte en de daarin gebruikte materialen zijn 
aangepast aan de fysiologische en ethologische 
behoeften van het dier
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Afhankelijk van export
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Verantwoordelijkheid bij de houder

Minimumnormen via Level playing field 

Bovenwettelijke eisen via de markt

Overheid schept randvoorwaarden

Overheidsbeleid

(15 oktober 2007: www.minlnv.nl)



Lubach
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Marktimperfecties

• Onvoldoende koopkrachtige vraag

• Dierenwelzijnswinst onvoldoende inzichtelijk

• Nog te veel commodity denken

• Traditionele business- en distributiemodellen

• Tekort aan samenwerking in de keten 

• Terughoudende financiering nieuwe marktconcepten

• Spanning tussen dierenwelzijn & milieu

• Mededingingsregels
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(RDA 2017, Dierenwelzijn te koop)



Rationaliteit is beperkt 

Door:

– Gebrek aan wilskracht: 
goede voornemens # verstandig gedrag

– Mensen kiezen uit gewoonte, intuïtief en onbewust

– Grote verschillen in persoonlijkheidskenmerken 
(motivationeel, cognitief, emotioneel) 



Achtergrond

• Hersenen kennen 2 systemen voor besluitvorming
– Deliberatief systeem: traditioneel, traag denken bij bewuste, 

weloverwogen beslissingen

– Affectieve systeem: gevoelsmatig, onbewust en snel.

• Afwijken van de groepsnorm leidt tot ‘foutmeldingen’, 
verminderd de activiteit van beloningscentra en voelt als straf.

• Onze morele oordelen worden beïnvloed door allerlei 
irrelevante (niet-morele) factoren, zonder dat we ons daarvan 
bewust zijn.

• Rationalisatie van morele oordelen vindt vaak achteraf plaats.



Gevoel én ratio moeten kloppen

=



Kwaliteitszorg én Marketing

=
Ketenkwaliteit

Ratio

Gedrag en gezondheid

Data driven

Science based

Beeldmerk

Intuïtie / gevoel

Maatschappelijk/ethisch

Waarden

Overtuiging



Technologie



NWA: Waarom doen dieren wat ze doen?

De vier ‘waarom’ vragen van Niko Tinbergen

1. Mechanisme: welke stimuli veroorzaken 
gedrag?

2. Ontwikkeling: hoe ontwikkelt gedrag zich 
gedurende het leven van het dier?

3. Evolutie: hoe heeft gedrag zich in de loop 
van de evolutie ontwikkeld?

4. Functie: hoe beïnvloedt gedrag de kans op 
overleving en reproductie?



Klassiek gedragsonderzoek

• Beperkingen:

– Arbeidsintensief

– Vergt training, onderhoud en standaardisatie

– Vrij levende dieren niet altijd te observeren

– Beperkt aantal dieren tegelijkertijd



ICT- en sensor toepassingen

• Bewegingssensoren voor differentiatie van gedrag

• Tracking van vrij levende dieren via LoRa-zenders

• Observatie van gehouden dieren met Computer Vision



Onderzoekslijn 2: meetbaar maken van gedrag

• Detectie van stroperij in Kenia

– Alarm-response van hoefdieren (Gnoe, Grant Gazelle, Impala) als 
indicator voor verstoringen gepaard aan stroperij 

• Dijkgravers in beeld

– Inzicht in gedrag van dijkgravers (muskus- en beverrat, bever) 
onder invloed van habitatkenmerken ter verbetering van 
vangstefficiëntie en beheer

• Cowvision

– Monitoring van gedrag van melkkoeien met behulp van computer 
vision in relatie tot koecomfort en gezondheid

• Kattengedrag

– Verspreidingsgedrag van katten in relatie tot toxoplasmose en 
toxocara besmettingen 



Is er toekomst voor DM?

• Jazeker

– Diergezondheid en diergedrag worden meetbaar 
onderdeel van kwaliteitszorg en natuurbeheer

– Samenleving raakt eerder meer dan minder betrokken 
bij het welzijn van dieren

– Informatie- en communicatietechnologie biedt alle 
kansen om dierhouders en burgers te informeren over 
het wel en wee van dieren

– De combi van technologie en diergedrag spreekt 
studenten aan



Dank voor jullie aandacht


