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Inhoud

1. Wat is dierenwelzijn?

2. Wat zijn de factoren die welzijn 

kunnen beïnvloeden?

3. (On)welzijn vaststellen in de 

praktijk?



Welzijn, wat is dat?

Basis:

Interne behoeftes 
en vervulling van 
die behoeftes

In samenhang met 
de omgeving Maar…niet 

altijd behoefte 

aan eten 

~ Relatief begrip

Emotionele 

perceptie 

individu



Welzijn, wat is dat?



Individu:

Omgeving: 

temperatuur, 

vochtgraad, 

tocht, 

hygiëne,

voedsel,

soortgenoten, 

predatie

AANPASSENXCHRONISCHE STRESS

- productie ↓

- nakomelingen ↓

- ziekten ↑

- maag- en darmzweren ↑

- gedragsafwijkingen ↑

- depressie

Gedrag

(extern) 

Fysiologie

(intern) X



Succes van 

de actie = 

belonend!



Facultaire standpunt Dierenwelzijn
(Ohl & Hellebrekers, 2009, TvD 134 (18): 154-155)



Bepalen van welzijn in de 

praktijk

• Vrij zijn van dorst, honger en ondervoeding

• Vrij zijn van fysiek en fysiologisch ongerief

• Vrij zijn van pijn, verwondingen en ziektes

• Vrij zijn om het normale gedrag te kunnen uitvoeren

• Vrij zijn van angst en chronische stress

(Brambell Committee, EU, 1965) 



Welfare Quality Project® –EU 

6e kader programma- Prof. dr. Harry Blokhuis
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1. Wat is dierenwelzijn?

2. Wat zijn de factoren die welzijn 

kunnen beïnvloeden?

3. (On)welzijn vaststellen in de 

praktijk?



Individu:

Omgeving: 

temperatuur, 

vochtgraad, 

tocht, 

hygiëne,

voedsel,

soortgenoten, 

predatie

Sturende factoren:

AANPASSENXCONTINUE STRESS

- productie ↓

- nakomelingen ↓

- ziekten ↑

- maag- en darmzweren ↑

-gedragsafwijkingen ↑
- depressie

1 Erfelijke factoren: 

soort/ individu

2 Voor de geboorte

3 Ervaringen in je jeugd

Imprinting en socialisatie

Sociale banden: moeder-

kind;“vriendschap”

4 Latere levenservaringen

Gedrag

(extern) 

Fysiologie

(intern) X



Genetische factoren

• Soortspecifieke eigenschappen en 
essentiële behoeften:
– Sociale organisatie

– Type voedsel (bijv. type spijsverteringskanaal) en 
manieren voedselopname

– Manier van voedsel verkrijgen: fourageren

– Vlucht- of aanvalsstrategieën

 blauwdruk 

Maar ook verschillen individueel niveau



Factoren voor de geboorte

• Stresshormonen: stress bij 
moederdier 

• Verhoogd cortisol bij moederdier gaat via 
placenta‟s  naar ongeboren vruchten

• Beïnvloeding # en de gevoeligheid van 
cortisolreceptoren in hypothalamus en 
beïnvloedt toekomstige stressreactie



Factoren voor de geboorte

Stress van moeder 

• Effecten op dochters van gestreste 
rattenmoeders:

– Stressgevoeligheid omhoog

– Slechter herstel na stress

– Minder zorggevend gedrag naar jongen

– Cycli onregelmatiger

– Kleindochters zijn ook meer gestrest (2e

generatie)!



Vroege levenservaringen





Vroege levenservaringen

• Imprinting: op moeder, soort en sekse

• Socialisatie: leer- en ontwikkelingsproces in 

een gevoelige periode waarin het dier 

relevant gedrag (acties en reacties) leert ten 

opzichte van een diversiteit aan externe 

prikkels (soortgenoten, andere diersoorten, 

geluiden, etc.) 





Vroege levenservaringen: 

socialisatieperiode



Latere levenservaringen

1 sessie per dag gedurende 5 dagen

Dreiging Vechten

Von Frijtag et al. (2000)

maanden

DEPRESSIE 
weegschaal gaat anders 

wegen!



Test your cognitive bias? 



Individu:

Omgeving: 

temperatuur, 

vochtgraad, 

tocht, 

hygiëne,

voedsel,

soortgenoten, 

predatie



Inhoud

1. Wat is dierenwelzijn?

2. Wat zijn de factoren die welzijn kunnen 

beïnvloeden?

3. (On)welzijn vaststellen in de praktijk?



Bepalen van welzijn in de 

praktijk

Negatieve welzijnsindicatoren: kenmerken van slecht welzijn 

zijn o.a.:

•Verminderde levensverwachting

•Gereduceerde voortplanting 

•Gereduceerde groei

•Fysiologie (o.a. cortisol)

•Interne of externe beschadigingen van het lichaam

•Aantasting immuunsysteem ziekten, infecties

•Gedragsmatig beperkt zijn om aan te passen  abnormale 

gedragsreacties

Uit: Broom & Johnson, 1993



Bepalen van welzijn in de 

praktijk- zelfbeschadiging

Foto: Y. van Zeeland

Foto: C.M. Vinke



Bepalen van welzijn in de 

praktijk

Positieve welzijnsindicatoren: kenmerken van 

goed welzijn zijn o.a.:

- Variatie in het "normale" gedrag

- De mogelijkheid om essentiële gedragingen te 

vertonen

- Fysiologische indicatoren van "plezier"

- Gedragsmatige indicatoren van "plezier"

Uit: Broom & Johnson, 1993



Gezichtsexpressies
bij smaaksensatie 

Hedonische respons ( o.a.
lip smakken) 

Aversieve respons
o.a. gapen

From Kelley & Berridge, 2002



Vocalisaties- purring (25-150Hz) kat (Kiley-

Worthington, 1984)
- moeder-kind interacties
- sociale contacten met familie

Low-pitch blaten schapen (Fisher & 

Matthews, 2001)
- Ram met vruchtbare ooi
- Lacterende ooi bij lam

Ultrasone vocalisaties (50-kHz) in rat
(Burgdorf & Panksepp, 2005)

- sex
- gewonnen gevecht
- spel
- tickling

Vocalisaties bij “plezierige” ervaringen 



- Exploratie

- Spelgedrag

- Positieve sociale 

interacties: elkaar 

poetsen, samen 

spelen, steun 

zoeken en geven 

 reductie stress

Welke gedragingen „voelen 

goed‟?



Dieren en plezier?



Test je dier!

Vraag aan je dier: “waar kies je voor?”

Cilinder Stro Nestbox Waterbak



Test je dier!

Vraag aan je dier: “Wat heb je er voor over?”

CILINDER                    STRO                NESTBOX                      WATERBAK

100 g 100 g
100 g

100 g
100 g

100 g

100 g
100 g

100 g
100 g



Oppermann Moe et al., 2006

Verheugen op dingen die 
komen gaan

Anticipatie op beloning 

 positieve opwinding

Oren en staart omhoog, 

speluitdaging (play 

bow), kwispelen, alert
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