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1.0 Inleiding 
 

Sinds het Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic and North Seas (ASCOBANS) in 

1991 van kracht is geworden, heeft Nederland de verplichting zich in te zetten voor de instandhouding 

van bruinvis populaties in Nederlandse wateren. Hierbij hoort de opzet van een efficiënt systeem voor 

het verzamelen van gestrande dieren en het uitvoeren van volledig postmortaal onderzoek teneinde 

(indien mogelijk) een doodsoorzaak vast te stellen, weefsels te verzamelen voor verder onderzoek en de 

voedselsamenstelling te documenteren (ASCOBANS Agreement Text, 1992). 

Postmortaal onderzoek van bruinvissen, en andere walvisachtigen, vindt sinds december 2008 plaats bij 

het Veterinair Pathologisch Diagnostisch Centrum (VPDC) van het Departement Pathobiologie, Faculteit 

Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken (EZ). De 

faculteit Diergeneeskunde is uitermate geschikt om deze rol te vervullen gezien de centrale locatie, de 

aanwezige faciliteiten en de expertise op het gebied van veterinaire pathologie. Het is eveneens gunstig 

voor de standaardisatie van resultaten dat het postmortale onderzoek nu op slechts één locatie, 

gedurende het jaar uitgevoerd wordt. Dit maakt het mogelijk om vroegtijdig veranderingen in strandings 

en doodsoorzaak patronen te signaleren en hierop te reageren. 

Van december 2008 tot en met december 2013 is er projectfinanciering vrijgemaakt door het toenmalige 

ministerie van Landbouw Natuur en Visserij (nu EZ) voor het onderzoeken van 100-150 dode bruinvissen 

per jaar in verschillende staten van ontbinding. In 2014 zijn minder bruinvissen onderzocht, omdat 

financiering pas eind 2014 alsnog werd vrijgegeven. Voor 2015 is er vroegtijdig budget gekomen om alle 

zeer verse tot redelijk verse bruinvissen te onderzoeken die in 2015 strandde, waarbij werd getracht 

deze binnen 24 uur na melding op tafel te hebben en idealiter geen gebruik meer te maken van 

(tijdelijke) vriesmogelijkheden.  

In dit jaarrapport wordt een overzicht gegeven van het in 2015 uitgevoerde werk. Wij geven de 

waarschijnlijke doodsoorzaken van de onderzochte dieren gebaseerd op uitvoerig macroscopisch en 

microscopisch onderzoek. Daarnaast rapporteren wij hun fysieke conditie, de seks ratio en 

leeftijdsverdeling van de onderzochte dieren. Ook zal in deze rapportage kort worden ingegaan op de al 

beschikbare resultaten van aanvullend onderzoek (o.a. bacteriologisch en virologisch onderzoek) 

uitgevoerd in 2015, ten behoeve van het determineren van infectieuze agens.  
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2.0 Methoden 
 

Bij melding van een levende bruinvis welke op het strand kwam te overlijden, of een vers dood gevonden 

bruinvis, werd door het vrijwillige strandingsnetwerk direct contact gezocht met de UU. Transport van 

het karkas werd gerealiseerd binnen 24 uur na melding, zodat de sectie zo snel als praktisch en logistiek 

mogelijk kon plaats vinden. Dieren kwamen uit verschillende provincies in Nederland en zijn door 

verscheidenen gemeld en verzameld. Een overzicht van de herkomst van de verzamelde bruinvissen 

wordt gegeven in resultaten hoofdstuk 3.1.  

De secties zijn uitgevoerd zoals eerder beschreven (Begeman et al. 2014) en bestaan uit een uitwendig 

en een inwendig onderzoek. Tijdens de secties worden monsters genomen en gefixeerd voor histologisch 

onderzoek om de doodsoorzaak te bepalen. Tevens worden er monsters voor bacteriologisch- en 

virologisch genomen om eventueel aanvullend onderzoek naar pathogenen uit te voeren. Ook wordt er 

op aanvraag materiaal voor andere onderzoeken verzameld, zowel interne als externe, en nationaal als 

internationale projecten, zolang opslag mogelijkheden beschikbaar zijn.  

2.1 Uitwendig onderzoek 

Bruinvissen worden bij aankomst eerst gewogen, het geslacht wordt bepaald en ze worden ingedeeld in 

drie leeftijdsklassen op basis van hun totale lengte: neonaten <90cm, juveniele 90-130cm of volwassen 

>130cm. Strandingsgegevens, bestaande uit de locatie en datum, worden genoteerd. Ieder dier wordt 

volledig gefotografeerd. Daarnaast wordt de staat van ontbinding bepaald. De staat van ontbinding is in 

vijf categorieën onderverdeeld (Decomposition Condition Code, DCC) met 1 (heel vers) tot en met 5 (in 

verre gaande staat van ontbinding). Ook wordt de voedingstoestand bepaald. Voedingstoestand is 

grotendeels te meten aan de blubber diktes en geschatte spiermassa van de onderzochte bruinvissen, en 

gaat vaak gezamenlijk met de aanwezigheid van inwendig vet. Naar aanleiding van deze metingen en 

observaties is er een Nutritive Condition Code (NCC) per bruinvis genoteerd, met 1 (zeer goed) tot en 

met 6 (zeer slecht). Tot slot wordt voor ieder dier gecontroleerd of er uitwendige tekenen zijn van ziekte 

(bijvoorbeeld huid laesies), interactie met andere soorten (bijvoorbeeld parasieten, maar ook 

bijtwonden van zeehonden of vossen) of kenmerken wijzend op bijvangst (bijvoorbeeld door het 

opmerken van net afdrukken) (Fig. 1).  

2.2 Inwendig onderzoek 

Tijdens de sectie worden alle organen, indien aanwezig, bekeken, beoordeeld, beschreven en 

bemonsterd (zie: Begeman et al. 2014). Daarnaast worden aanvullende monsters voor externe 

onderzoeken genomen. Histologische monsters worden gebruikt voor het microscopische onderzoek om 

de doodsoorzaak vast te stellen. Standaard bemonsterde weefsels (indien aanwezig) zijn: huid, rugspier, 

hersenen, ogen, slokdarm, trachea, thymus, schildklier, longen en bijbehorende lymfeknoop, hart, 

magen, milt, pancreas, lever, bijnieren, nieren, darm en bijbehorende lymfeknoop, urineblaas, melkklier, 

geslachtsorgaan en bijbehorende lymfeknoop, en in geval van dracht  placenta, navelstreng en 

hoofdorganen van de foetus (als de grootte dit mogelijk maakt). Tevens worden laesies / afwijkingen die 

aanwezig zijn extra bemonsterd. Formaline gefixeerd materiaal wordt per standaard procedure in 
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paraffine ingebed, gesneden en gekleurd met hematoxyline en eosine (H&E). Het gefixeerde weefsel 

wordt tot 1 jaar na de sectie bewaard. Het in paraffine ingebedde materiaal en de coupes (microscopie 

glaasjes) worden voor onbepaalde tijd opgeslagen. Bacteriologische en virologische monsters worden 

opgeslagen in vriezers (-20˚C en -80˚C respectievelijk) zolang de opslag ruimte dit toelaat. 

2.3 Casus rapportage 

Iedere casus (ieder individueel dier) heeft een macroscopische rapportage, waarin alle bevindingen die 

tijdens de sectie gevonden zijn staan genoteerd, en een microscopische rapportage, welke de 

beoordeling van de bemonsterde weefsels na histopathologie bevat. Hierbij wordt gelet op onder andere 

de aanwezigheid van ontstekingen, tumoren, weefselverval en ziekteverwekkers (parasieten, bacteriën, 

schimmels, protozoën etc.). Opslag van de verslagen is in het programma GLIMS (General Laboratory 

Information Management System) van de afdeling pathbiologie.  

Na de combinatie van uitwendige en inwendige inspectie en histopathologisch onderzoek is er per casus 

een conclusie en een (definitieve) waarschijnlijke doodsoorzaak vastgesteld. Hiervoor wordt gebruik 

gemaakt van verschillende doodsoorzaak categorieën, gebaseerd op de opgedane kennis in voorgaande 

jaren: bijvangst, grijze zeehond slachtoffers, infectieuze ziektes, verhongering, vermagering, overig en 

onbekend. Volledige omschrijving van deze doodsoorzaken kan worden gevonden in het vijf jaren 

rapport van de UU (2008-2013) en in de bijlage van deze rapportage. 

Bij de diagnose van bijvangst worden verschillende aspecten beoordeeld en hierbij geldt een 

onderverdeling in categorieën om een mate van onzekerheid in te brengen. Gelet wordt op uitwendige 

tekenen (zoals aanwijzingen voor trauma veroorzaakt door netten) en inwendige aanwijzingen (zoals 

long oedeem, uitsluiting van ziekte, voedingstoestand en aanwijzingen voor recente 

voeding/aanwezigheid van nog niet volledig verteerde prooi in de maag). Hiervoor werd eveneens 

gebruik gemaakt van de ‘Review of the Criteria for the Diagnosis of Bycatch’ (Kuiken et al. 1994). De 

onzekerheid categorieën zijn: ‘Mogelijk bijvangst’, ‘Waarschijnlijk bijvangst’ en ‘Hoogstwaarschijnlijk 

bijvangst’. Tevens is er de categorie ‘Zeker bijvangst’, welke alleen wordt gebruikt voor bruinvissen welke 

door vissers worden aangereikt en uit hun visnet zijn gehaald, en waarbij de sectie uitwees dat bijvangst 

de meest waarschijnlijke doodsoorzaak was gebaseerd op uitwendige en inwendige aanwijzingen zoals 

hierboven beschreven. 

 

Figuur 1: Bruinvis op de snijtafel; metingen worden genomen en de externe kenmerken genoteerd.  
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3.0  Resultaten  
 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het postmortaal onderzoek 2015 gegeven. Eerst worden de 

herkomst en basisgegevens van de onderzochte bruinvissen geëvalueerd. Utrecht ontvangt jaarlijks maar 

een gedeelte van alle gestrande bruinvissen gevonden op de Nederlandse kust. Alle gestrande 

walvisachtigen worden gerapporteerd op www.walvisstrandingen.nl. Het jaar 2015 telt een totaal van 

311 gerapporteerde, gestrande walvisachtigen.  

3.1 Herkomst en basisgegevens  

Een totaal van 34 in 2015 gestrande bruinvissen  zijn verzameld voor doodsoorzaak onderzoek. Tabel 1 

geeft een overzicht van de verzamelde dieren. Hierin is te zien dat de meeste dieren die onderzocht zijn, 

gestrand waren in de provincie zeeland (n=14; 41%), gevolgd door Noord-Holland (n=8; 24%), en Zuid-

Holland (n=6; 18%). Vier dieren kwamen via vissers binnen en zijn dus niet gestrand, maar uit de 

Noordzee gevist. Twee bruinvissen zijn op het Wadden eiland Terschelling gestrand (Fig. 2). Er zijn geen 

bruinvissen verzameld afkomstig van de vaste kust van de provincies Friesland en Groningen; de andere 

vier Wadden eilanden (Texel, Vlieland, Ameland en Schiermonnikoog). Bruinvissen zijn verzameld van 

maart tot en met december.  

 

Figuur 2: Herkomst van de bruinvissen onderzocht in 2015; met het overgrote gedeelte ontvangen uit de provincie Zeeland 
(41%), met daarop volgend Noord-Holland (24%) en Zuid-Holland (18%).  

Het overgrote deel van de onderzochte dieren was niet ingevroren voortijdig aan de sectie (82%). Het 

overgrote deel bestond dan ook uit zeer vers (DCC1, 18%) en verse (DCC2, 59%) bruinvissen. De rest 

(DCC3 en DCC4, gezamenlijk 24%) waren minder verse dieren, waarbij histopathologie dan ook beperkt 

was. De lichaamsconditie was variërend van NCC1-NCC6 en hangt vaak samen met de doodsoorzaken 

van dieren. Hier wordt verder op in gegaan in hoofdstuk 3.2  
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18% 
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Herkomst onderzochtte bruinvissen 2015 
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Totaal zijn er acht volwassen bruinvissen onderzocht, 21 juveniele dieren en vijf neonaten. Geslacht was 

gelijk met 17 mannetjes en 17 vrouwtjes. Mannelijke dieren werden meer vertegenwoordigd in de 

leeftijdsklasse neonaat en juveniel, terwijl meer vrouwelijke volwassen dieren onderzocht zijn (Fig. 3).  

 

Figuur 3: Leeftijds- en geslacht verdeling van de in 2015 onderzochte bruinvissen 

 

Neonaten (N=5) waren gemiddeld 77,4 cm lang, met een minimum van 67 cm en een maximum van 87,5 

cm. Het gemiddelde gewicht was 7,44 kg, met een minimum van 5,6 kg en een maximum van 9 kg. De 

periode dat deze neonaten verzameld zijn was tussen 29 mei en 16 november.  

Juveniele (N=21) waren gemiddeld 107,3 cm lang, met een minimum van 92 cm en een maximum van 

131,5 cm. Het gemiddelde gewicht was 19,1 kg, met een minimum van 11,3 kg en een maximum van 

25,5 kg. Dieren zijn tussen maart en december, in iedere daartussen liggende maand, verzameld met de 

meeste dieren (N=4, 19%) gevonden in september.  

Volwassen dieren (N=8) waren gemiddeld 151,4 cm lang, met een minimum van 137 cm en een 

maximum van 171 cm (vrouwelijk dier). Het gemiddelde gewicht was 40,2 kg, met een minimum van 

33,5 kg en een maximum van 48 kg. Deze acht dieren zijn tussen maart en augustus gevonden.  

De lengte en gewicht resultaten zijn weergegeven in Fig. 4 ten opzichte van hun leeftijdsklasse. Tijdens 

interpretatie van deze resultaten moet rekening gehouden worden met de lage aantallen waaraan 

conclusies worden verbonden.   
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Figuur 4: Totale lengtes (in cm y-as, donkerblauwe lijn) en gewichten (in kg y-as, lichtblauwe lijn) van de onderzochte bruinvissen ten opzichte van de leeftijdsklasse (x-as) 

 

Tabel 1: Basis data en herkomst bruinvissen 2015 

UT  Datum Locatie precies Locatie algemeen Leeftijdsklasse Geslacht DCC NCC Gewicht 
(kg) 

Totale lengte 
(cm) 

1448 4-3-2015 Zwanenwater Noord-Holland Volwassen Vrouw 2 2 47,5 153 

1449 19-3-2015 Terschelling Wadden eiland Juveniel Man 2 3 22 110,5 

1450 24-4-2015 Ouddorp Zeeland Juveniel Man 2 1 20,5 103 

1458 23-3-2015 Noordwijk Zuid-Holland Juveniel Man 2 6 21,4 124,3 

1463 25-5-2015 Domburg Zeeland Juveniel Man 2 2 23,5 106 

1464 25-5-2015 Kamperland Zeeland Juveniel Man 2 3 28 118 

1465 27-5-2015 Westkappelle Zeeland Juveniel Man 3 3 26 111 
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1466 29-5-2015 Zandvoort  Zuid-Holland Neonaat Vrouw 1 3 5,7 72 

1467 31-5-2015 Egmond aan zee Noord-Holland Volwassen Man 2 6 39 141 

1469 15-6-2015 Vrouwenpolder Zeeland Neonaat Man 2 3 9 80 

1470 24-6-2015 Egmond aan zee  Noord-Holland Volwassen Vrouw 2 5 38 152,5 

1471 27-6-2015 Noordzee open zee Juveniel Man 2 2 24,5 115 

1472 3-7-2015 Domburg Zeeland Volwassen Man 2 5 34 138 

1473 12-6-2015 Noordzee open zee Volwassen Vrouw 4 6 48 171 

1474 2-6-2015 Westenschouwen Zeeland Volwassen Man 4 1 41 137 

1475 3-7-2015 Helderse zeedijk Noord-Holland Neonaat Man 4 5 8,4 87,5 

1476 11-6-2015 Well bank, volle zee open zee Neonaat Man 4 3 5,6* 67* 

1479 26-7-2015 Westenschouwen Zeeland Juveniel Vrouw 2 1 15,8 96 

1480 29-7-2015 Egmond aan zee  Noord-Holland Juveniel Vrouw 2 6 23,2 131,5 

1481 30-7-2015 Egmond aan zee  Noord-Holland Juveniel Man 2 1 18 92 

1482 1-8-2015 Wassenaar  Zuid-Holland Volwassen Vrouw 2 6 33,5 155 

1483 16-8-2015 Den Haag Zuid-Holland Juveniel Man 2 5 11,3 95 

1484 18-8-2015 Terschelling Wadden eiland Volwassen Vrouw 1 5 40,4 164 

1485 20-8-2015 Noordzee open zee Juveniel Vrouw 1 3 25,5 115 

1486 2-9-2015 Neeltje Jans Zeeland Juveniel Vrouw 1 5 15 100 

1487 7-9-2015 Egmond aan Zee  Noord-Holland Juveniel Vrouw 2 6 13,2 103 

1488 8-9-2015 Scheveningen  Zuid-Holland Juveniel Vrouw 1 1 22,3 110 

1489 25-9-2015 Hargen aan zee  Noord-Holland Juveniel Vrouw 2 6 13,5* 106 

1490 25-10-2015 Scheveningen  Zuid-Holland Juveniel Vrouw 2 1 19,6 108 

1491 25-10-2015 Ooskapelle Zeeland Juveniel Man 1 1 16* 94* 

1498 18-12-2015 Zierikzee Zeeland Juveniel Vrouw 2 5 15 109 

1499 23-12-2015 Dishoek Zeeland Juveniel Vrouw 3 6 13,5 101 

1501 16-11-2015 Westkappelle Zeeland Neonaat Vrouw 3 6 8,5 80,5 

1502 18-11-2015 Dishoek Zeeland Juveniel Man 3 6 13 105 

*deze metingen zijn niet betrouwbaar vanwege het ontbreken van lichaamsdelen of door de staat van ontbinding van deze karkassen 



 

3.2 Doodsoorzaken 

Vijf verschillende doodsoorzaken zijn toegewezen aan de onderzochte bruinvissen uit 2015: bijvangst 

(n=6; 18%) (2x zeker, 1x hoogstwaarschijnlijk en 3x mogelijk bijvangst), grijze zeehond slachtoffer (n=4; 

12%) (1x acuut en 3x subacuut), infectieuze ziekte (n=10; 29%), voedseltekort (n=7; 21%) (6x 

vermagering, 1x verhongering), en anders (n=3; 9%) (3x stomp trauma en 1x perinatale sterfte). De 

doodsoorzaak van vier dieren bleef onbekend (12%).  

3.2.1 Bijvangst 

Zes bruinvissen zijn (waarschijnlijk) overleden als een resultaat van bijvangst (UT 1463, UT1465, UT1471, 

UT1485, UT1488, UT1499). Alle zes de dieren waren juveniele bruinvissen, waarvan drie vrouwtjes en 

drie mannetjes. De datum dat deze dieren gevonden werden varieerde (mei, juni, augustus, september 

en december) (zie Tabel 1). Twee dieren zijn binnen gekomen als onderdeel van het Remote Electronic 

Monitoring (REM) project naar onbedoelde bijvangst van IMARES; opgevist tijdens staand wand visserij 

en gemeld door de vissers. Deze dieren behoren tot de categorie ‘zekere bijvangst’.  

Vier dieren uit deze categorie hadden afdrukken of inkepingen van visnetten, voornamelijk op rostrum 

en de vinnen. Drie dieren waren in een normale tot zeer goede voedingstoestand, terwijl één dier 

(UT1499) in een zeer slechte voedingstoestand verkeerde ten tijde van overlijden. Eén bruinvis had 

onverteerde prooi in de maag (UT1485), terwijl bij de andere drie dieren weinig tot geen maaginhoud 

geobserveerd werd.  

Bij UT1488 zijn macroscopische en histologische geen aanwijzingen voor ontstekingen of andere 

afwijkingen gevonden. Bevindingen voor UT1471 was een parasitaire longontsteking; voor UT1485 een 

ernstige, proliferatieve huidontsteking (verdacht viraal) en een bacteriële en/of parasitaire 

longontsteking; en voor UT1499 een lokale huidontsteking tevens met verdenking van virale oorzaak. 

Wat het effect van deze ontstekingen op het leven van deze dieren heeft gehad, en hoe het heeft 

bijgedragen aan de doodsoorzaak, is met deze kleine aantallen moeilijk te zeggen.  

De andere twee dieren hadden geen of ondefinieerbare netafdrukken in de huid, en op basis van de 

externe kenmerken was bijvangst dan ook niet aan te tonen. UT1463 was een juveniel mannelijk dier, in 

goede voedingstoestand en had recent gegeten. Het dier had een parasitaire longontsteking en tevens 

lokaal bloedingen in de kleine hersenen. UT1465 was ook een juveniel mannelijk dier in normale tot 

goede voedingstoestand welke recent gegeten had. Ook dit dier had een parasitaire longontsteking, en 

tevens een parasitaire maagontsteking. Ook waren veel gasbellen in verschillende organen geobserveerd 

met onduidelijke betekenis. De parasitaire infecties van deze twee individuen waren niet ernstig genoeg 

om tot de dood te leidden en gezamenlijk met de voedingstoestand en aanwezige maaginhoud bij deze 

dieren kan aan een acute doodsoorzaak gedacht worden. Bijvangst is in deze gevallen mogelijk.  

3.2.2 Grijze zeehond slachtoffers 

Vier bruinvissen zijn overleden als een gevolg van een grijze zeehond aanval (UT1449, UT1469, UT1481 

en UT1491). Dit waren allen jonge mannetjes. UT 1491 was acuut gestorven ten gevolgen van de grijze 
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zeehond aanval en was het enige dier met grote mutilatie met aangrenzende bijtwonden. Dit dier was in 

een zeer goede voedingstoestand en histologie bevestigde bloeding in de bijtwonden (zie ook: Leopold 

et al. 2015). Macroscopisch en histologisch is bij dit dier geen aanwijzingen voor ontstekingen of andere 

afwijkingen gevonden. UT1449, UT1469 en UT1481 toonden allen geen grote mutilatie, maar ontstoken 

bijtwonden. Het is dan ook aangenomen dat deze bijtwonden, passend qua locatie en formaat bij grijze 

zeehond aanval-wonden, een resultaat zijn van een mislukte predatie aanval, maar waarbij deze 

bruinvissen toch als gevolg van deze wonden overleden zijn.  

UT1449 was een juveniel mannelijk dier, in normale tot goede voedingstoestand. Ten tijden van de 

sectie had het dier minimale hoeveelheden overblijfselen van prooisoorten in de maag. Op het 

staartstuk zat bilateraal een bijtwond met zichtbare chronische ontsteking. Het dier had grote 

hoeveelheden parasieten in de longen en oren. Histopathologisch onderzoek bevestigde een ernstige 

ontsteking in de wond op het staarstuk. Naast deze huidontsteking had het dier tevens een ernstige 

darmontsteking.  

UT1469 was een nog zogend jong, in een normale voedingstoestand welke nog melk in het 

maagdarmstelsel had. Tweezijdig op het staartstuk was een bijtwond aanwezig met minimale reactie van 

het omliggende weefsel. Histopathologie bevestigde degeneratieve veranderingen van het epitheel met 

diep tot in de onderhuid weefselverval en bacterie-ophopingen. Dit bevestigd dat deze beet in het leven 

van het dier is toegebracht. Deze secundaire ontsteking van de huid ging gepaard met een geringe 

bloeding in de grote hersenen.  

UT1481 was ook nog een zogend jong, in zeer goede voedingstoestand met melk in het maagdarmstelsel 

had. Op het staartstuk en het staartblad waren bijtwonden en krassen aanwezig, met enige zichtbare 

reactie van het omliggende weefsel. Tevens had het dier een wond aan de kop, welke ook veroorzaakt 

kan zijn voor een aanval van een grijze zeehond. Onderhuids bij deze wond had het dier een ontsteking 

met weefselverval en ook de lymfeknopen in de nek en rond de schouderbladen waren ontstoken.  

3.2.3 Infectieuze ziektes 

Tien bruinvissen zijn overleden als een gevolg van een infectieuze ziekte (UT 1448, UT1450, UT1467, 

UT1470, UT1472, UT1480, UT1482, UT1484, UT1486 en UT1498). Dit waren zeven vrouwtjes en drie 

mannetjes, waaronder zes volwassen dieren en vier juveniele, en gestrande gedurende verschillende 

maanden van het jaar en langs de hele kust (zie Tabel 1).  

Hieronder volgt een overzicht per UT nummer van de belangrijkste bevindingen per casus: 

 UT1448: Volwassen vrouwelijk dier, niet drachtig of lacterende, in een goede voedingstoestand 

maar welke niet recent gegeten had. Het dier was hoogstwaarschijnlijk levend gestrand en hier 

aangevreten door aaseters; histopathologie bevestigde bloeding in de wonden aanwezig op dit 

dier (welke morfologisch niet paste bij grijze zeehond geassocieerde wonden). Hoofdbevinding 

was een ernstige bacteriële pneumonie (Streptococcen sp.).  
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 UT1450: Juveniel mannelijk dier in een zeer goede voedingstoestand maar welke niet recent 

gegeten had. Het dier had ernstige zweren in de slokdarm en maag, een milde parasitaire 

pneumonie en een ernstige hersen- en hersenvliesontsteking door schimmels.  

 UT1467: Volwassen mannelijk dier in zeer slechte voedingstoestand met minimale tekenen van 

recent foerageren. Het dier had verschillende abcessen (o.a. in spierweefsel van de rug en in de 

buikholte) door een schimmel infectie, en tevens een ernstige longontsteking  door schimmels 

(Aspergillus fumigatus) met enkele parasieten.   

 UT1470: Volwassen vrouwelijk dier, niet drachtig of lacterende, in slechte voedingstoestand 

welke niet recent gegeten had. Het dier had een interstitiële nierontsteking, parasitaire 

longontsteking en een mondslijmvliesontsteking. 

 UT1472: Volwassen mannelijk dier in slechte voedingstoestand welke niet recent gegeten had. 

Het dier had een ernstige mondslijmvliesontsteking, mogelijk van bacteriële afkomst.  

 UT1480: Juveniel vrouwelijk dier in zeer slechte voedingstoestand met minimale tekenen van 

recent foerageren. Het dier had een ernstige, uitgebreide bacteriële en/of parasitaire 

longontsteking en een huidontsteking van vermoedelijk virale afkomst.  

 UT1482: Volwassen, lacterend vrouwelijk dier in zeer slechte voedingstoestand zonder tekenen 

van recent foerageren. Het dier had een parasitaire longontsteking, een darmontsteking en 

ernstige eenzijdige ontsteking van de melkklier met pus en weefselverval.  

 UT1484: Levend gestrand volwassen vrouwelijk en drachtig dier in zeer slechte voedingstoestand 

welke niet recent gegeten had. Het dier had een uitgebreide ernstige huidontsteking, 

vermoedelijk viraal, en tevens een milde darmontsteking, een parasitaire leverontsteking en 

longontsteking.  

 UT1486: Juveniel vrouwelijk dier in zeer slechte voedingstoestand welke niet recent gegeten 

had. Dit dier was mogelijk levend gestrand. Het dier had ernstige zweren in de slokdarm, een 

parasitaire long-,darm- en huidontsteking, van vermoedelijk virale afkomst.  

 UT1498: Juveniel vrouwelijk dier in slechte voedingstoestand welke niet recent gegeten had. Het 

dier had een ernstige longontsteking, mogelijk van bacteriële afkomst, en lokale huidontsteking.  

3.2.4 Voedseltekort  

Zeven bruinvissen zijn overleden als een resultaat van een voedseltekort; één dier is verhongerd 

(UT1490) en zes dieren waren ernstig vermagerd (UT1458, UT1473, UT1487, UT1489, UT1501 en 

UT1502).  

Het verhongerde dier (UT1490) was een juveniel vrouwelijk dier in goede voedingstoestand maar welke 

niet recent gegeten had. Het dier had een geringe darmontsteking en vacuolisatie van de hepatocyten 

(levercellen) passend bij onvoldoende voedsel opname. Tevens was het dier vermoedelijk levend 

gestrand en aangevreten door aaseters; histopathologie bevestigde bloeding in de wonden aanwezig op 

dit dier (welke morfologisch niet paste bij grijze zeehond geassocieerde wonden). 

De zes dieren welke ernstig waren vermagerd toonde geen significante andere ontstekingen of 

afwijkingen welke de vermagering kon verklaren.  
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3.2.5 Overig 

Drie dieren pasten niet in bovengenoemde categorieën; die waren UT1464, UT1466 en UT1483. Het 

eerste dier is gestorven ten gevolgen van een breuk in de schedel, waarbij histopathologie bloedingen in 

dit gebied bevestigde. De oorzaak van deze breuk is ons onbekend, en de doodsoorzaak van dit dier is 

‘stomp trauma’. Tevens had dit juveniele mannetje, welke in een normale voedingstoestand verkeerde 

en welke recent gegeten had ten tijden van het overlijden, een parasitaire longontsteking. UT1483 was 

een juveniel mannelijk dier, welke in een slechte voedingstoestand verkeerde en minimale 

hoeveelheden prooi in de maag had ten tijden van het overlijden. De hoofdbevinding was bloeding in de 

hersenen, gepaard met een huidontsteking (verdacht viraal). Het dier had geen gebroken botten of 

schedel, maar ‘stomp trauma’ was vermoedelijk de oorzaak van de bloeding.  

UT1466 was een vrouwelijke neonaat in normale voedingstoestand, waarbij geen melk in 

maagdarmstelsel geobserveerd was. Tijdens de sectie waren de snorharen en een gedeelte van de 

navelstreng nog aanwezig, en de rugvin was nog niet uitgevouwen. Het dier had macroscopisch en 

histologisch geen afwijkingen. Hoewel schuim in de longen aanwezig was (tekenen van leven) was dit 

dier direct na de geboorte gestorven door onbekende oorzaak.  

3.2.6 Onbekend 

De doodsoorzaak van vier dieren bleef na onderzoek onduidelijk (UT1474, UT1475, UT1476 en UT1479). 

Dit waren drie DCC4 dieren waarbij histopathologie onmogelijk was en macroscopische interpretatie 

werd bemoeilijkt. UT1479 was het enige verse dier met een onbekende doodsoorzaak; dit was een 

juveniel vrouwelijk dier in zeer goede voedingstoestand welke mogelijk nog zogend was (de maag liet 

geen visresten zien, maar was wel vloeistof rijk). Het dier had macroscopisch mogelijk bijtwonden op kop 

en vinnen, maar histopathologie liet geen bloeding zien. Naast ernstig longoedeem en reactieve 

lymfeknopen is er geen duidelijk oorzakelijk agens gevonden.  
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4.0 Discussie 
 

In deze rapportage is een overzicht gegeven van de casussen behandeld in 2015 (n=34). De seks ratio van 

deze selectie was gelijk met 17 mannetjes en 17 vrouwtjes, maar de leeftijdsklassen varieerde: er zijn 

acht volwassen, 21 juveniele en vijf neonaten onderzocht. Postmortaal onderzoek heeft uitgewezen dat 

de meeste van de onderzochte dieren gestorven waren door een infectieuze ziekte (29%), gevolgd door 

voedseltekort (21%) en bijvangst (18%). Grijze zeehond slachtoffers en andere doodsoorzaken kwamen 

in mindere mate voor (12% en 9% respectievelijk), en de doodsoorzaak bleef onbekend bij vier dieren 

(12%).  

Het aanbod van bruinvissen voor postmortaal onderzoek wisselde sterk per maand. Idealiter zou het 

percentage onderzochte bruinvissen ten opzichte van het totaal gestrande bruinvissen per maand zo min 

mogelijk variëren. Op die manier wordt de kans gereduceerd dat een invloedrijke oorzaak van sterfte 

onder bruinvissen wordt gemist. Het aanbod is afhankelijk van de mogelijkheden van het 

strandingsnetwerk, welke beperkt wordt door verschillende logistieke, financiële en praktische zaken. 

Het is van groot belang dat er melding wordt gemaakt van alle gestrande dode bruinvissen. Hierdoor is 

er beter bekend welk deel daadwerkelijk postmortaal onderzocht wordt. 2015 bleek een jaar met relatief 

weinig strandingen ten opzichte van voorgaande jaren; totaal zijn er 311 gerapporteerde walvisachtigen 

gestrand in 2015 ten opzichte van gemiddeld 710 per jaar in de vijf jaar daarvoor (2014: n=583, 2013: 

n=881, 2012: n=755, 2011: n=883 en 2010: n=447, bron: www.walvisstrandingen.nl). Het is momenteel 

niet mogelijk deze afname te verklaren of te voorspellen of deze afname zich voort zal zetten. De 

komende jaren zal de rapportage van de gestrande bruinvissen en de monitoring van doodsoorzaak van 

de verzamelde dieren van belang zijn om een beter beeld te krijgen van deze verandering.  

De onderzochte bruinvissen zijn onderverdeeld in doodsoorzaak categorieën; en hoewel sommige dieren 

verschillende macro- en microscopisch bevindingen hebben, is de categorie waarin individuen zijn 

geplaatst de meest waarschijnlijk doodsoorzaak. Dit sluit niet uit dat de acute doodsoorzaken, zoals 

bijvangst en grijze zeehond aangevallen bruinvissen, geen onderliggende ziekte kunnen hebben. Zo 

wordt er in alle gevallen ook gekeken naar een mate van ontsteking of parasitaire infectie om een 

inschatting te maken van het effect van deze. Dit blijft uitdagend, gezien het feit dat in deze studie, en 

zoals in vele wildlife studies, er geen controle groep is welke de ‘gezonde populatie’ vertegenwoordigd 

en waarmee de casussen vergeleken kunnen worden.  

Tijdens de onderzoeksperiode 2008-2013 was ‘bijvangst’ de meest voorkomende doodsoorzaak 

categorie. Hier binnen viel 20% van de onderzochte bruinvissen (n=445; alleen DCC1-3) (Begeman et al. 

2014). Dit komt redelijk overeen met het percentage vermoedelijk bijvangst in 2015 gevonden (18%).  

Andere doodsoorzaken van bruinvissen onderzocht in de onderzoeksperiode 2008-2013 waren aanvallen 

van grijze zeehonden (20%), infectieuze ziektes (18%), vermagering (14%), verhongering (8%), en overig 

(5%). In 2015 blijken er relatief minder grijze zeehond aangevallen bruinvissen te zijn onderzocht dan in 

voorgaande jaren. Tevens lijkt het percentage infectieuze ziekte iets hoger uit te vallen in 2015 (29%). De 

categorie voedseltekort bevatte dieren die zowel verhongerd als vermagerd waren, en percentages uit 

2015 (21%) waren gelijk met de onderzoeksperiode 2008-2013 (22%). Wel moet er worden benadrukt 

http://www.walvisstrandingen.nl/
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dat met dergelijk lage aantallen onderzochte dieren (n=34) conclusies trekken en vergelijkingen met 

voorgaande jaren maken riskant is, omdat selecties van deze grootte gevoelig zijn voor bias gebaseerd 

op bijvoorbeeld  logistieke factoren.  

Seksratio en leeftijdsklassen komen overeen met eerder gerapporteerde resultaten (Begeman et al. 

2014), waarbij de grootste groep bestaat uit juveniele mannelijke dieren. Tevens lijken er meer 

mannelijke neonaten, terwijl vrouwelijke volwassen dieren meer voorkomen in de database dan de 

mannelijke volwassen dieren. Een dergelijke variatie in geslacht en leeftijdsratio bij gestrande en 

onderzochte bruinvissen in omringende Noordzee aangrenzende landen is ons onbekend, en Nederland 

lijkt hierin uniek (Ten Doeschate et al. 2016). Dit kan aan de ene kant suggereren dat er meer mannelijke 

jonge dieren voor onze kust leven, en deze zodra ze volwassen worden elders verblijven, of dat deze 

leeftijdsgroep in grotere aantallen doodgaat op de Nederlandse kust.  

Op dit moment is er geen verklaring voor de mindering in grijze zeehond aangevallen en onderzochte 

bruinvissen. Grijze zeehond aangevallen bruinvissen zijn goed herkenbaar als de beoordelingsdiagram in 

Leopold et al. (2015) gevolgd wordt. Het is noodzakelijk om de foto’s ingestuurd naar bijvoorbeeld 

www.walvisstrandingen.nl te evalueren volgens dit diagram, om er zeker van te zijn of het gaat om een 

bias in verzameling (wel dergelijke casussen gestrand, maar om welke reden dan ook niet verzameld 

voor postmortaal onderzoek) of een afname van dit fenomeen in 2015. Tevens is het noodzakelijk om 

aangrenzende jaren apart te evalueren, om een eventuele afname te ondersteunen of ontkrachten. 

Hiervoor is vervolg onderzoek op dit gebied raadzaam.  

De categorie bijvangst omvat nog altijd een significant aantal bruinvissen, maar verschillende 

onzekerheidsfactoren spelen een rol in de diagnose van deze doodsoorzaak. Ook in 2015 was 50% 

binnen deze categorie (n=3) ‘mogelijk bijvangst’, en kon er geen hard bewijs, zoals de aanwezigheid van 

netafdrukken, gevonden worden. Het is belangrijk om zoveel mogelijk bewijs te verzamelen in dergelijke 

casussen, om vissers niet onterecht te beschuldigen. Het huidig lopende REM project van IMARES is erg 

belangrijk om een beeld te krijgen van ‘zeker bijgevangen dieren’, en de kenmerken en eventuele 

onderliggende infectieuze agentia in deze. Tevens is er in 2015 een studie uitgevoerd in samenwerking 

met IMARES, waarbij maaginhoud (prooisoorten) als indicator voor bijvangst werden gebruikt (Leopold 

et al. in press). Aan de hand van resultaten van dergelijke aanvullende bijvangst studies kan wellicht in de 

toekomst de scoringstabel om bijvangst te diagnosticeren worden aangepast en verbeterd. 

In 2015 liet projectfinanciering toe dat alleen nog de hele verse tot redelijk verse karkassen onderzocht 

werden. Hoe dan ook zijn er enkele minder verse dieren verzameld en onderzocht. Doodsoorzaken zijn 

vast gesteld in 88% van alle casussen, maar de overige 12% bleef onbekend. Dit waren vier dieren, 

waarvan één dier DCC2 was en de andere drie dieren DCC4 wat histopathologie onmogelijk maakt. Dit 

benadrukt het belang om secties op verse dieren uit te voeren om een zo volledig mogelijk overzicht te 

krijgen van ieder individu. Tevens laat de constante mogelijkheid van het uitvoeren van secties 

gedurende het jaar toe om snel patronen en veranderingen hierbinnen te ontdekken, om hier adequaat 

op te kunnen reageren. Deze monitoring geeft een goed inzicht in de bedreigingen op de 

bruinvispopulatie, zowel natuurlijke bedreigingen als antropogene bedreigingen. Om deze monitoring in 

de toekomst voort te kunnen blijven zetten zullen wij afhankelijk blijven van het vrijwillige 

http://www.walvisstrandingen.nl/
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strandingsnetwerk, welke momenteel uitermate goed functioneert maar waar geen 

vergoeding/financiering voor gerealiseerd is.  
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5.0 Informatie verspreiding 
Ook in 2015 is er op verschillende manieren een uitwisseling van gegevens en informatie geweest. Dit 

was voor verschillende reden, te denken aan bijvoorbeeld 1) het verspreiden van wetenschappelijk 

belangrijke data, 2) om samenwerkingen te bevorderen, 3) ten behoeve van het verbeteren van de 

communicatie tussen verschillende stakeholders, en/of 4) om de wettelijke verplichting van het 

onderzoek vervullen. Hieronder volgt een kort overzicht van de belangrijkste data verspreidingen.  

5.1 Publicaties 

De volgende wetenschappelijke publicaties zijn in 2015 verschenen: 

Lonneke L. IJsseldijk, Mardik F. Leopold, Elisa Bravo Rebolledo, Rob Deaville, Jan Haelters, Jooske IJzer, 

Paul Jepson, Andrea Gröne (2015). Fatal asphyxiation in two long-finned pilot whales (Globicephala 

melas) caused by common soles (Solea solea). PLoS ONE, 10 (11), (pp. e0141951) 

Mardik F. Leopold, Lineke Begeman, Judith D.L. van Bleijswijk, Lonneke L. IJsseldijk, Harry J. Witte, 

Andrea Gröne (2015). Exposing the grey seal as a major predator of harbour porpoises. Proceedings of 

the Royal Society Biology, DOI 10.1098/rspb.2014.2429 

Mardik F. Leopold, Lineke Begeman, Eileen Heße, Jaap van der Hiele, Sjoukje Hiemstra, Guido Keijl, Erik 

H.Meesters, Lara Mielke, Dorien Verheyen, Andrea Gröne (2015). Porpoises: From predators to prey. 

Journal of Sea Research, 97: 14–23 

Maria Morell, Marc Lenoir, Robert E. Shadwick, Thierry Jauniaux, Willy Dabin, Lineke Begeman, Marisa 

Ferreira, Iranzu Maestre, Eduard Degollada, Gema Hernandez-Milian, Chantal Cazevieille, José-Manuel 

Fortuno, Wayne Vogl, Jean-Luc Puel, Michel André (2015). Ultrastructure of the odontocete organ of 

Corti: Scanning and transmission electron microscopy. The Journal of Comparative Neurology, 523: 431–

448  

Steven J. van Beurden, Lonneke L. IJsseldijk, Soledad R. Ordonez, Christine Förster, Geert de Vrieze, 

Andrea Gröne, M. Hélène Verheije, Marja Kik (2015). Identification of a novel gammaherpesvirus 

associated with (muco)cutaneous lesions in harbour porpoises (Phocoena phocoena). Archives of 

Virology, doi:10.1007/s00705-015-2607-8 

 

5.2 Workshops, congressen en internationale meetings 

Van 23-25 maart is er door L.L. IJsseldijk deelgenomen aan het jaarlijks georganiseerde congres van de 

European Cetacean Society in Malta.  

Op 22 maart is er door L.L. IJsseldijk een workshop georganiseerd voortijdig het jaarlijkse ECS congres in 

Malta.   

Op 18 juni is er door o.a. L.L. IJsseldijk deelgenomen aan de meeting ‘harbour porpoise stranding 

patterns’ in Inverness, Schotland. 
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Op 19 juni is er door L.L. IJsseldijk deelgenomen aan de meeting ‘necropsy protocol proceedings’ in 

Inverness, Schotland.   

Op 28 september is er door L.L. IJsseldijk deelgenomen aan de ‘5h North Sea Steering Group meeting’ in 

Den Haag, Nederland.  

Van 29 september – 1 oktober is er door L.L. IJsseldijk deelgenomen aan de ‘22st Meeting of the 

ASCOBANS Advisory Committee’ in Den Haag, Nederland. 

Van 13 – 18 december is er door L.L. IJsseldijk deelgenomen aan het tweejaarlijkse wereldwijde congres 

van de ‘Society of Marine Mammalogy’ in San Francisco, California, United States of America.  

 

5.3 Presentaties  

De volgende presentaties zijn in 2015 gegeven: 

Presentatie: ECS workshop te Malta, maart. Doelgroep: internationale studenten en wetenschappers. 

Titel: ‘Aggressive behaviour of grey seals on porpoises’. Door: L.L. IJsseldijk.  

Presentatie: EHBZ dag 2015 te Utrecht, april. Doelgroep: vrijwilligers strandingsnetwerk. Titel: 

‘Postmortaal onderzoek - Gestrande bruinvissen en andere walvisachtige’. Door: L.L. IJsseldijk.  

Presentatie: Biologie-onderwijsconferentie Zee in de klas te Egmond aan Zee, mei. Doelgroep: biologie 

docenten. Titel: ‘CSI aan de kust - de bruinvis zaak’. Door: L.L. IJsseldijk.  

Presentatie: Annual Meeting of the Schweizersche Vereinigung der Tierpathologie te Bern, Juni. 

Doelgroep: dierenartsen en pathologen. Titel: ‘Der böse Mensch von Ouddorp?’. Door: A. Gröne.  

Presentatie: SMM congres te San Francisco, december. Doelgroep: internationale studenten en 

wetenschappers. Titel: ‘Novel alphaherpesvirus associated with severe meningitis and encephalitis in 

harbour porpoises’. Door: L.L. IJsseldijk.  

Video: ECS congres te Malta, maart. Doelgroep: internationale studenten en wetenschappers. Titel: ‘De 

Kennis van Nu – De bruinviszaak’. 

 

5.4 Media  

Verschillende media rapporteerde over het postmortaal onderzoek naar walvisachtigen (inclusief de 

bruinvis) uitgevoerd door de Universiteit Utrecht, of aanvullende onderzoeken uitgevoerd binnen dit 

project. Een overzicht van de belangrijkste outreach is weer gegeven in Tabel 2.  

Tabel 2: Media - artikelen 

Datum Medium Artikel 

17-01-2015 Noordhollands Dagblad Grote griend gestikt in visje 
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13-01-2015 Noordhollands Dagblad Vrouwtjesgriend spoelt aan 

17-01-2015 Noordhollands Dagblad Grote griend gestikt in visje 

02-01-2015 Noordhollands Dagblad EHBZ: ‘Bruinvis lijkt veillig’ 

29-04-2015 Amersfoortse Courant Dode bruinvis van het strand gehaald 

11-11-2015 DUB Een aangespoelde vinvis onderzoeken doe je zo 

20-11-2015 Algemeen Dagblad Onderzoek: Grienden zijn gestikt in maaltje tong 

20-11-2015 Nu.nl Aangespoelde grienden gestikt in hun eten 

23-11-2015 NRC next Fatale hap: Dolfijnen stikken soms in 
spartelende tong 

24-11-2015 New Scientist Two whales killed by sole fish stuck in their 
blowholes 

24-11-2015 I Fucking love Science Whales In The North Sea Have Been Dying In An 
Incredibly Bizarre Way 

26-11-2015 The Metro Blow me! Fish choke whales 1,000 times bigger 

02-12-2015 NOS 5 meter lange griend aangespoeld 

02-12-2015 Nu.nl Dode griend aangespoeld op strand Vlissingen 

02-12-2015 National Geographic 
Washington 

Whales Die From Bizarre Cause: Fish Stuck in 
Blowhole 

03-12-2015 Algemeen Dagblad Dode griend aangespoeld 

13-12-2015 Nu.nl Dode vinvis aangespoeld voor de kust van Den 
Helder 

13-12-2015 NOS Dode vinvis aangespoeld bij Texel 

14-12-2015 Trouw Dode vinvis spoelt aan op Razende Bol 

15-12-2015 Leeuwarder Courant Dode dwergvinvis in Harlingen 

15-12-2015 BN de Stem Onderzoekers vinden foetus in aangespoelde 
walvis 

 

En enkele TV uitzendingen, waaronder de uitzending ‘Grijze zeehond ontmaskerd’ op 11-03-2015 bij de 

Kennis van Nu  en de hierop volgende SchoolTV uitzending inclusief lesstof samengesteld met de NTR 

en het Nederlands Instituut voor Biologie (NiBi) ‘CSI aan de kust; de bruinviszaak’. Tevens zat L.L. 

IJsseldijk aan tafel bij De Wereld Draait Door (DWDD) om commentaar te geven op walvis fragmenten 

uit de documentaire van de BCC ‘The Hunt’.  
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7.0 Bijlage: Doodsoorzaak categorieën  
 

Bijvangst 

De categorie bijvangst wordt onderverdeeld in vier subcategorieën: zekere bijvangst, zeer waarschijnlijk 

bijvangst, waarschijnlijk bijvangst en mogelijk bijvangst, om de mate van onzekerheid aan te kunnen 

geven. Het gebruik van de categorie ‘zekere bijvangst’ wordt uitsluitend gebruikt voor dieren waarvan 

bekend is dat ze door vissers uit een net gehaald zijn en waarbij de sectie heeft kunnen aantonen dat de 

bijvangst hoogstwaarschijnlijk de doodsoorzaak was. De feitelijke doodsoorzaak in de categorie bijvangst 

is verstikking in visnetten. Bijvangst is altijd een diagnose die gesteld wordt door o.a. het uitsluiten van 

andere doodsoorzaken, maar of dit mogelijk is, hangt af van de rottingsstaat van het dier. De 

aanwezigheid van afdrukken van netten (vaak als inkepingen op de vinnen) is een aanwijzing voor 

bijvangst. Daarnaast wijst een goede voedingstoestand en onverteerde prooi in de maag op een acute 

dood, waar bijvangst er één van is. Een andere aanwijzing voor verstikking is aanwezigheid van ernstig 

long oedeem. Dit laatste is zeer aspecifiek en komt bij veel andere doodsoorzaken ook voor. 

Grijze zeehond slachtoffer 

De categorie ‘aanval door grijze zeehond’ is in 2013 toegevoegd naar aanleiding van het vinden van DNA 

van grijze zeehonden in bijtwonden van drie dood gevonden maar hele verse, gemutileerde bruinvissen. 

Histologisch onderzoek naar de bijtwonden wonden heeft aangetoond dat deze wonden zijn aangericht 

terwijl de bruinvis nog in leven was. Naar aanleiding van de karakteristieken van deze wonden is 

retrospectief gekeken naar de fotodatabase. Bruinvissen met soortelijke verwondingen zijn met de 

vernieuwede kennis op het gebied van deze interactie tussen twee top predators, her geëvalueerd. Op 

basis daarvan is met terugwerkende kracht de doodsoorzaak van de dieren met vergelijkbare wonden 

veranderd in grijze zeehond aanval. In eerdere jaarverslagen paste de verwondingen van deze dieren in 

de categorie ‘bijvangst’ of in de categorie ‘trauma’. Deze laatste is tegenwoordig geen aparte categorie 

meer (zie categorie ‘anders’).  

Infectieuze ziekten 

Qua ziekteverwekkers kunnen we denken aan parasieten, bacteriën en schimmels, en virussen. Wanneer 

ontstekingen gevonden worden in organen die ernstig genoeg zijn om de doodsoorzaak te kunnen 

verklaren, wordt de doodsoorzaak geclassificeerd als ‘infectieus’. Vervolgens zal worden geprobeerd om 

de ziekteverwekker aan te tonen met aanvullend onderzoek, zoals bijvoorbeeld bacterie of schimmel 

kweek. 

Overig 

Deze categorie is toegevoegd voor de doodsoorzaken anders dan die binnen de andere categorieën 

passen. Deze doodsoorzaken kwamen veel kleinschaliger voor en zijn daarom samengevoegd in deze 

categorie. Trauma dieren (zowel stomp trauma als trauma door bijvoorbeeld vermoedelijk 

scheepsschroeven) vallen onder deze categorie.  
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Onbekend 

De categorie onbekend bevat dieren van welke de doodsoorzaak, om welke reden dan ook, onbekend is 

gebleven na het postmortale onderzoek.  

Vermagering 

Vermagering is het proces van langere tijd (dagen/weken tot maanden) niet genoeg voedsel vinden, 

waardoor dieren ernstig vermageren. De diagnose vermagering vormt een diagnostische uitdaging, 

omdat bij deze dieren vaak geen duidelijke aanwijzingen is voor de exacte doodsoorzaak. Er wordt 

aangenomen dat bij een blubberdikte van minder dan één centimeter een bruinvis zeer vermagerd is. 

Hier kunnen bruinvissen aan sterven, bijvoorbeeld door hypothermie (onderkoeling). Vermagering wordt 

dus toegewezen aan dieren met een zeer dunne blubber laag, waarbij andere doodsoorzaken 

onwaarschijnlijk zijn.  

Verhongering 

Vermagering is iets anders dan verhongering, omdat bruinvissen niet lang (een dag tot enkele dagen) 

zonder eten kunnen, kan een dier verhongeren, zonder te vermageren. Pasgeborenen zijn hier het meest 

gevoelig voor. Ze hebben een groot lichaamsoppervlakte ten opzichte van hun lichaamsinhoud, en zijn 

nog immatuur qua metabolisme. De categorie verhongering als doodsoorzaak wordt daarom 

voornamelijk gediagnosticeerd bij pasgeborenen, waarbij de afwezigheid van maag/darm inhoud een 

indicatie is voor deze doodsoorzaak, eventueel in combinatie met de aanwezigheid van ulceratie van de 

maag en renale en hepatische lipidose (vervetting in de nier en lever). Verhongering  van pasgeborenen 

kan veroorzaakt worden door een moeder die te weinig melk produceert, of omdat pasgeborenen en 

moeder van elkaar zijn gescheiden, bijvoorbeeld door een verstoring van het habitat.  


