
Waarom welzijn? 
Over de ethiek van diergebruik 

en de waarde van welzijn

Dr. Franck L.B. Meijboom

Ethiek Instituut & Faculteit Diergeneeskunde

Universiteit Utrecht



We zijn niet de eerste!

Welzijn



Er gebeurt van alles

Welzijn

Maar de vragen 

blijven……

?



Wanneer is het een probleem 

& 

Wat is het probleem?

Welzijn



I. Wetenschappelijk verschil van mening over de 

inhoud en reikwijdte van het begrip dierenwelzijn: 

breed en ingewikkeld concept dat per context, per 

diersoort, soms zelf per dier kan verschillen. 

Welzijn

Meer kennis lost het probleem op!X



I. Wetenschappelijke discussie over biologische feiten 

Welzijn

II. Een morele waardering van dieren en hun 

welzijn 

+



Welzijn brengt biologie en ethiek samen

Welzijn: wisselwerking

Wat houdt welzijn in?

Waarom is welzijn belangrijk?

bv. om als dier te kunnen 

functioneren

Waarom waardevol? Implicaties voor ons 

handelen?



Welzijn & Ethiek

II. Een morele waardering van dieren en hun 

welzijn 

Ethiek 

? Altijd? 



Wanneer Ethiek?

1. Welzijn veronderstelt altijd een moment van 

evaluatie, maar niet altijd ethiek

2. Ethiek is systematische reflectie op normen en 

waarden die richting geven aan ons handelen. 

3. Die reflectie is nodig als we geconfronteerd worden 

met morele vragen waarop het antwoord niet direct 

duidelijk is: morele problemen. 



Waarom Welzijn?

1. Waarom zouden wij ons druk moeten 

maken over het welzijn van dieren? 

Het zijn slimme beesten!



Daarom Welzijn!

WELZIJN

Het zijn 

slimme 

beesten!



Daarom Welzijn??

WELZIJN

Het zijn 

slimme 

beesten!

Hoe behoor je 

met dieren om 

te gaan en wat 

houdt welzijn 

concreet in?



Waarom Welzijn?

WELZIJN

Menselijk belang

Om sommige doelen te 

bereiken (bv. voortplanting) 

doe je er goed aan op het 

welzijn te letten.

Welzijn neem je mee als het 

samenvalt met ons eigen 

belang



Waarom Welzijn?

WELZIJN

Menselijk belang Voordeel: vaak sterke 

motivatie

Nadeel:  niet omwille van het 

dier. The animal point of view 

speelt geen rol!



Waarom Welzijn?

WELZIJN

Leven is beschermwaardig

je moet voor al het leven 

zorgen.



Waarom Welzijn?

WELZIJN

Voordeel: vaak breed 

gedragen opvatting.

Nadeel:  empirische uitspraken 

(iets is in leven) zegt nog niet 

direct iets over wat je behoort te 

doen. Welke waarde speelt 

hier? Praktisch?



Waarom Welzijn?

WELZIJN

Dieren hebben de capaciteit tot 

het ervaren van lijden. Ze 

hebben net als wij een belang 

pijn te voormijden.

Criterium bij handelen met 

dieren  hoeveel ongerief heeft 

het dier? Elk ongerief is een 

probleem en vraagt om een 

rechtvaardiging.



Waarom Welzijn?

WELZIJN

Voordeel:  voor veel dieren is het 

aantoonbaar dat ze pijn kunnen 

ervaren en dat pijn het normale 

leven hindert. 

Nadeel:  Ongerief is breder dan 

pijn. Hoe weeg je pijnervaringen 

intern (een levenlang OK, maar één keer 

veel pijn vs. een leven lang geringe pijn)

en extern (doel - ongerief ).



Waarom Welzijn?

WELZIJN

Dieren hebben cognitieve 

capaciteiten waardoor ze 

voorkeuren en behoeften hebben. 

Er is een verplichting om zoveel 

mogelijk die preferenties van mens 

en dier te bevorderen

Criterium bij handelen met 

dieren :  voorkeuren en 

behoeften  van het dier vormen 

het uitgangspunt.

Het zijn 

slimme 

beesten!



Waarom Welzijn?

WELZIJN

Voordeel: sluit beter aan bij de 

biologische kennis van (veel) 

dieren.  Het helpt om soorten van 

ongerief te duiden.

Nadeel:  zijn alle problemen met 

dieren op gelost als er geen 

ongerief is?

Het zijn 

slimme 

beesten!



Waarom Welzijn?

WELZIJN

Bouwt voort op de cognitieve 

eigenschappen van dieren: dieren 

zijn weliswaar niet als mensen 

autonoom, maar zijn wel bewust 

van hun leven

Elke handeling  aan een dier 

moet respect  tonen aan het 

individuele dier: aandacht voor 

welzijn is slechts een onderdeel.



Waarom Welzijn?

WELZIJN

Voordeel:  sterke bescherming van 

individuele dieren, waarbij  welzijn 

breed kan worden ingezet



Waarom Welzijn?

WELZIJN

Voordeel:  sterke bescherming van 

individuele dieren, waarbij  welzijn 

breed kan worden ingezet

Geen welzijnsinbreuk = geen 

probleem?: Respect en aandacht 

voor integriteit.



Waarom Welzijn?

WELZIJN

Voordeel:  sterke bescherming van 

individuele dieren, waarbij  welzijn 

breed kan worden ingezet

Nadeel:  wat doen we met dieren 

die niet zulke sterk ontwikkelde 

cognitieve capaciteiten hebben? 

Wat zijn rechten bij dieren?



Waarom Welzijn?

WELZIJN

Dieren kunnen relaties met ons 

aangaan en andersom. We praten 

niet over algemeen welzijn en 

algemene dier. Het gaat om dieren 

hier en nu.

De relatie met een dier hoe 

welzijn wordt ingevuld en sterk 

de verplichting is om met welzijn 

rekening te houden



Waarom Welzijn?

WELZIJN

Voordeel: relaties spelen een 

belangrijke rol. Het ene dier is het 

andere niet.  Relatie definieert soms 

mede het welzijn.

Nadeel:  Kan heel arbitrair 

worden + een relatie (empirisch) 

zegt nog niet direct iets over wat 

je boort te doen.

'Lelijk dier maakt bij natuurorganisatie geen 
kans' 

 



Welzijn is…….

Levende wezens

Ze ervaren pijn

Ze hebben rechten

Het zijn slimme beesten!

Het is mijn hond

Menselijk belang Als het dier functioneert

Als het dier leeft/ tot bloei komt

Als het dier geen pijn heeft

Als dier  zich kan aanpassen 

/  voorkeuren kan uitoefenen

natuurlijk gedrag + respect 

voor  dier

Context afhankelijk



Welzijn is…….

Menselijk 

belang

Dierenrechten
Pijn 

Cognitieve 

eigenschappen

Dierenbevrijding



Welzijn is…….

Menselijk 

belang

Dierenrechten
Pijn 

Cognitieve 

eigenschappen

Dierenbevrijding

X X



Welzijn & Ethiek

Ondanks dat we vaak ogenschijnlijk het belang van 

dierenwelzijn delen is het essentieel om de 

onderlinge verschillen te ontdekken en te analyseren.

Helderheid, maar tegelijk een onwerkbare  situatie. 

When philosophers ‘solve’ a problem:

“one feels as if one had asked for a subway 

token and been given a passenger ticket valid 

for the first interplanetary passenger-carrying 

spaceship instead”
(Putnam in: Benjamin, 2001, 29).



Welzijn & Ethiek

Eerste indruk

FeitenWaarden en 

principes

Verschillen ontstaan 

door verschil in 

feitelijk inzicht



Welzijn & Ethiek

Eerste indruk

FeitenWaarden en 

principes

Verschillen ontstaan 

door verschillende 

waarden.



Welzijn & Ethiek: praktijk

Eerste indruk

FeitenWaarden en 

principes

Discussie Onderwijs



1. Er zijn veel goede reden om aandacht te besteden 

aan het welzijn van dieren omwille van het dier 

zelf.  

Welzijn

2. Uw eigen positie bepaalt  

(a) de definitie van welzijn (functie, welbevinden, 

preferentie of natuur) 

(b) hoe belangrijk dierenwelzijn is ten opzichte van 

andere waarden en 

(c) hoe veel informatie en kennis nodig is. 



Centrale vragen: 

- Hoe bepaal je wat welzijn is?: Door een 

combinatie van ethologisch onderzoek en 

ethische reflectie  

Conclusie

- Kunnen wij mensen welzijn wel bepalen? En hoe 

meet je dat?: Ook dat is mede afhankelijk van 

je morele startpunt . Dat bepaalt

mede het eindpunt (bv. natuurlijk

gedrag.)



Welzijn

- Is er een ‘absolute’ norm voor welzijn? Nee, 

tenzij je een van de morele opvattingen als enig 

juiste beoordeelt. 

- Wat moeten we met onze menselijke 

interpretaties en emoties?: Vanuit de relationele 

benadering is dit essentieel. Tegelijk kun je (ook dan) 

mensen aanspreken op inconsistenties en gebrek aan 

kennis in hun redenering. 



Conclusie

De aandacht voor ethiek zal de welzijnsdiscussie 

niet oplossen, maar:

1. Het ontkennen van de morele dimensie 

maakt de discussie onnodig moeilijk

2. Het bewustzijn van je eigen standpunt en dat 

van anderen helpt om te bepalen of er sprake 

is van een kennisprobleem of een verschil in 

morele waarden.

3. Het helpt om dierenwelzijn beter te definiëren.

-



Bedankt voor uw aandacht


