
S U M M E R S C H O O L  J U N I O R  O N D E R Z O E K S P O S T

Lonneke
  ı  Jsseldijk

Wie ben je?
Ik ben Lonneke IJsseldijk. Ik ben bioloog 
en onderzoeker aan de facul teit Dier genees-
kunde van de Universiteit Utrecht, waar 
ik me vooral bezig houd met onderzoek 
aan zeezoogdieren, in het bijzonder het 
strandings onderzoek van bruinvissen, 
dolfi jnen en andere walvissen. Wij doen 
strandings onderzoek om de doodsoorzaak 
van gestrande walvisachtigen te achter-
halen. Ik werk hierbij in opdracht van 
het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit. Via het onder zoek willen 
we vooral te weten komen of de stranding 
en sterfte te maken heeft met menselijk 
handelen: of het dus door mensen is 
ver oor zaakt. Maar er komen ook allerlei 
natuur lijke doodsoorzaken aan het licht, 
waar onder infectieuze ziekten. 

  onderzoeker 
zeezoogdieren

Als bioloog ben ik ook erg geïnteresseerd in 
vraagstukken over ecologie en biologie van 
walvissen. Ook geef ik onderwijs en begeleid 
ik stagiaires en studenten, om zo ook 
anderen te leren over deze interessante en 
mooie dieren.  
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Wat doe je?
Jaarlijks spoelen er honderden dode 
bruin vissen aan op de Nederlandse kust. 
Maar waar gaan deze dieren eigenlijk aan 
dood? Dat onderzoeken we bij de faculteit 
Diergenees kunde, om precies te zijn bij 
de afdeling  Pathologie. Gestrande, dode 
 dieren worden naar de snijzalen van de 
faculteit gebracht en hier ontleed. Alle 
organen worden bekeken,  beoordeeld en 
bemonsterd, met als uiteindelijk doel om de 
doods oorzaak van de dieren te achterhalen.

Wie of wat is de oorzaak van 
de dode bruinvissen?

Vraag van vandaag:

Mijn belangrijkste doelen bij het onderzoek 
zijn het verkrijgen en delen van kennis over 
de gezondheid van zeezoogdieren en de 
bedreigingen waarmee deze populaties 
te maken hebben. In het bijzonder de 
bedreigingen door menselijk handelen: 
denk aan aanvaringen of bijvangst 
(onbedoeld  vangen van bruinvissen, die 
daardoor in de netten verstrikt raken 
en stikken), gehoorschade (bijvoorbeeld 
door het bouwen van windmolenparken, 
of seismisch onderzoek) en vervuiling 
(bijvoorbeeld door chemische stoff en of 
plastics). Door hier meer kennis over te 
verkrijgen kunnen we hopelijk deze dieren 
in de toekomst beter beschermen.

Een dode bruinvisin de snijzaal
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