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Woord vooraf 

Wanneer in Nederland dode zeezoogdieren worden gevonden staan de mensen van het Nederlandse, 

vrijwillige strandingsnetwerk klaar om hulp te bieden, onder andere door dieren te melden en, als 

mogelijk, verzamelen voor onderzoek. Het postmortaal onderzoek is volledig afhankelijk van deze 

vrijwilligers en wij zijn al deze mensen dan ook enorm dankbaar voor hun toewijding. Bij de gewone 

vinvis waarover deze rapportage gaat, waren verschillende mensen en organisaties betrokken. Wij zijn 

in het bijzonder dankbaar voor de betrokkenheid en inzet van medewerkers van ReddingsTeam 

Zeedieren (RTZ), vooral dhr. Jaap van der Hiele. Ter plaatsen hebben wij kunnen werken op het 

terrein van SLF Zeeland BV, die wij danken voor de prettige en professionele samenwerking.  

Daarnaast danken wij de medewerkers van het Utrechtse onderzoeksteam: Natashja Buijs, Helene 

Verheije, Amy Mairo, Jeroen Carlier, Pieter van Stockum, Marianthi Ioannidis en Nasia Kapetanou. Het 

snijteam werd geleid door collega Louis van den Boom. Zonder de enorme toewijding en het grote 

enthousiasme van al deze mensen zou dit onderzoek niet mogelijk zijn geweest. 

Het onderzoek van deze vinvis is gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit (LNV), waarvoor wij in het bijzonder Anne-Marie Svoboda en Geert Hoogerduijn 

dankbaar zijn. Het dieet onderzoek is uitgevoerd door Wageningen Marine Research (WMR).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lonneke IJsseldijk 

Utrecht, 7 oktober 2019 
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Samenvatting 

Op 7 juni 2019 voer de Baltic Pearl de Sloehaven in Vlissingen binnen met op de bulb een dode, 

gewone vinvis (Balaenoptera physalus). De minister van het Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk voor de invulling van internationale verplichtingen en 

afspraken omtrent de biodiversiteit en de bescherming van in het wild levende bedreigde diersoorten. 

Vanuit die verantwoordelijkheid is er door het Ministerie van LNV een onderzoeksopdracht uitbesteed 

naar de doodsoorzaak en herkomst van deze vinvis. Dergelijk onderzoek vindt in Nederland sinds 

2008 plaats bij de afdeling Pathologie van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht 

met als hoofddoel het vaststellen van doodsoorzaken en hierbinnen het onderscheid tussen natuurlijke 

en antropogene oorzaken. Daarnaast worden weefsels verzameld waarmee aanvullende onderzoeken 

kunnen worden uitgevoerd. Hieronder valt onder andere onderzoek naar dieet, wat wordt uitgevoerd 

door Wageningen Marine Research (WMR).  

 

De vinvis was een juveniel mannelijke dier in geringe tot slechte voedingstoestand, welke wel recent 

gegeten had. Het dier had een groot onderhuids hematoom en bloedingen tot diep in de rugspier, wat 

past bij ernstig stomp trauma. Daarnaast werden bloedingen in de longen en borstholte aangetroffen. 

Ook was er een sterke indicatie van inhalatie van zeewater. Het dier is vermoedelijk door een schip 

geraakt, waarna het verdronken is. Onderliggend werd een laesie in de truncus pulmonalis van het 

hart aangetroffen wat het dier vermoedelijk heeft belast. Verzwakking kan ervoor hebben gezorgd dat 

het dier moeite heeft gehad om het schip te ontdekken en/of te ontwijken. Dieet onderzoek, 

uitgevoerd door Wageningen Marine Research, toonde aan dat de vinvis kort voor de dood nog 

minimaal twee maaltijden krill gegeten had. Het gegeten voedsel was Meganyctiphanes norvegica, 

normaal stapelvoedsel van gewone vinvissen in de zomer. Meganyctiphanes norvegica heeft een zeer 

groot verspreidingsgebied in de Atlantische Oceaan, van de Noordpool tot in de Middellandse Zee, dus 

uitspraken over herkomst op basis van dieet kunnen in dit geval niet worden gedaan. Trematoden van 

de soort Ogmogaster plicata werden aangetroffen in de feces uit de einddarm van de vinvis. Deze 

parasieten zijn niet eerder aangetroffen in gestrande of dood gevonden walvisachtigen in Nederland. 

De mogelijkheid van het uitvoeren van autopsies en aanvullende onderzoeken op dode walvisachtigen 

in de toekomst zal ons meer inzicht geven in de doodsoorzaken van deze dieren en tegelijkertijd 

waardevolle informatie over de populatie, hun gezondheidsstatus en hun leefgebied opleveren.  

Onderzoek aan aangevaren (of gestrande, vermoedelijk aangevaren) vinvissen is cruciaal om aan te 

tonen of aanvaringen inderdaad de doodsoorzaak waren en in hoeverre onderliggende ziekten hier 

mogelijk aan hebben bijgedragen en biedt inzicht in deze door menselijk geïnduceerde sterfte. 
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1 Inleiding 

Op 7 juni 2019 voer de mv Baltic Pearl de Sloehaven in Vlissingen binnen met op de bulb een dode, 

gewone vinvis (Balaenoptera physalus). De mv Baltic Pearl is een 140 meter lang containerschip, 

welke vaart met een gemiddelde snelheid van 14,5 knopen. Het schip passeerde de Golf van Biskaje 

tussen 4 en 5 juni, waarna het op 6 juni buiten de haven van Vlissingen aankwam. Hier wachtte het 

schip circa een halve dag, waarna het 7 juni zeer vroeg in de ochtend de haven in voer en de vinvis 

werd ontdekt. De bulb waarop de walvis lag, lag ongeveer 8 meter onder water. Bij het lossen van de 

containers kwam de bulb omhoog, daarmee ook de walvis. De havenmeester alarmeerde dhr. Jaap 

van der Hiele van ReddingsTeam Zeedieren (RTZ), wie vervolgens de strandings coördinator van het 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en medewerkers van de Universiteit 

Utrecht (UU) op de hoogte bracht. 

 

De minister van LNV is verantwoordelijk voor de invulling van internationale verplichtingen en 

afspraken omtrent de biodiversiteit en de bescherming van in het wild levende bedreigde diersoorten. 

Vanuit die verantwoordelijkheid is een leidraad opgesteld waarbinnen de verschillende stappen, 

besluitvorming en coördinatie bij een walvisstrandingen zijn opgenomen. In het kader van deze 

leidraad zijn in november 2017 afspraken gemaakt tussen LNV en verschillende onderzoeksinstituten 

omtrent onderzoeksbelangen. Daarbinnen is de UU door LNV aangewezen als uitvoerder van het 

pathologisch onderzoek naar de doodsoorzaak van walvissen, waaronder deze vinvis.  

 

Onderzoek aan dode walvisachtigen vindt in Nederland sinds 2008 plaats bij de afdeling Pathologie 

van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht in opdracht van het Ministerie van LNV. 

Het hoofddoel van het onderzoek is het vaststellen van de doodsoorzaken van de onderzochte dieren, 

waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen natuurlijke en antropogene oorzaken. Daarnaast worden 

weefsels verzameld waarmee aanvullende onderzoeken kunnen worden uitgevoerd. Hieronder valt 

onder andere onderzoek naar dieet. Wageningen Marine Research (WMR) is gespecialiseerd in 

onderzoek naar dieet van zeezoogdieren en dit onderzoek werd dan ook door WMR uitgevoerd. 

 

Aanvaringen tussen walvissen en schepen zijn beschreven bij elf walvissoorten, waarvan de vinvis het 

meest wordt gerapporteerd. De letsels als gevolg van een aanvaring verschillen, maar variëren tussen 

scherpe wonden van scheepsschroeven tot stomp trauma (met kenmerkende bevindingen als 

onderhuidse bloedingen en fracturen), en leiden vaak tot de dood (Laist et al. 2001; IJsseldijk et al. 

2014). Vinvissen komen voor in de diepe offshore-wateren op gematigde breedtegraden, met 

afzonderlijke populaties die in de Noordelijke Stille Oceaan, het Zuidelijk Halfrond en de Noord-

Atlantische Oceaan leven (Bérubé et al. 1998, Shirihai & Jarrett 2006), maar worden zelden gezien in 

de Noordzee (Camphuysen & Peet 2007). Vinvissen zijn geclassificeerd als ‘kwetsbaar’ op de Rode lijst 

van de International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) (Cooke 2018). 

De belangrijkste bedreiging voor de populatie zijn bijvangst in de visserij en aanvaringen met schepen 

(Laist et al. 2001; Panigada et al. 2006).  

 

In deze rapportage worden de resultaten van het pathologisch- en dieet onderzoek van de gewone 

vinvis die in de haven van Vlissingen werd gevonden, gegeven. Het doel van deze onderzoeken is het 

achterhalen van de gezondheidsstatus, herkomst en doodsoorzaak van dit dier, en om een antwoord 

te genereren op vragen als: is het dier overleden door de aanvaring of ging het om een aanvaring met 

een dood dier; zijn er potentieel zoönotische micro-organismen in de vinvis aangetroffen; en wat was 

de herkomst (op basis van dieet) van deze vinvis.  
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2 Materialen en methoden 

Na de melding is een onderzoeksteam van de afdeling pathologie samengesteld en vertrokken naar 

Zeeland, waar het onderzoek nog dezelfde middag plaats vond. De vinvis is gemeten, het geslacht is 

bepaald en het dier is volledig gefotografeerd. De autopsie is, voor zover mogelijk, uitgevoerd volgens 

eerder beschreven protocollen en methoden (Kuiken & García-Hartmann 1993; IJsseldijk et al. 2019). 

Het onderzoek bestond uit een uitgebreid uitwendig en een inwendig onderzoek (voor details zie: 

IJsseldijk et al. 2018), waarbij alle aanwezige organen, beschreven, beoordeeld en bemonsterd 

werden. Blubber diktes zijn gemeten op zes locaties (dorsaal, lateraal en ventraal) craniaal van de 

rugvin en ter hoogte van de borstvin, in een rechte lijn naar beneden. 

 

Voor het histologisch onderzoek werd weefsel gefixeerd en volgens standaardprocedure in paraffine 

ingebed en gesneden, waarna de coupes werden gekleurd met hematoxyline en eosine (H&E). Een 

erkend veterinair patholoog heeft de coupes beoordeeld om eventuele afwijkingen op celbasis vast te 

stellen en ten behoeve van het determineren van de doodsoorzaak van dit dier. Daarnaast is weefsel 

voor virologisch- en bacteriologisch onderzoek verzameld (retrospectief ingevroren op -80°C en -20°C 

tot verdere analyses). Microbiologische analyses zijn van twee weefsels (long en truncus pulmonalis 

(hart)) uitgevoerd door specialisten van Veterinaire Microbiologisch Diagnostisch Centrum (VMDC). De 

aanwezigheid van parasieten werd gedocumenteerd. Parasieten werden in 70% ethanol verzameld. De 

beoordeling van de geassocieerde pathologie is onderdeel van het histologisch onderzoek. Parasieten 

werden geïdentificeerd op basis van morfologie door parasitoloog Herman Cremers.  
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3 Resultaten 

De mannelijke vinvis had een totale lengte van 15,70 meter, een omtrek van 5,60 meter en blubber 

diktes tussen de 15-45 centimeter. Het dier had een geschat gewicht van 16.000 kg, gemeten door de 

kraan welke het dier uit het water takelde. Het dier was in verse toestand op het moment dat de 

sectie begon. De vinvis lag met de linker laterale zijde op de bulb van het schip (Figuur 1), en op de 

linker- en rugzijde op de kade (zie cover foto).   

  
Figuur 1. De vinvis op de bulb van de Baltic Pearl, foto gemaakt vlak nadat het dier ontdekt werd. 
Foto: S5 North Europe.   
 

Blubber diktes reflecteren een geringe tot slechte nutritionele conditie. Op de locatie waarmee het dier 

met het schip in contact was zaten zeer minimale gebieden met bloeding in het onderliggende weefsel, 
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maar verder naar achteren was wel een groot hematoom met oedeem zichtbaar, indicatief voor 

ernstig stomp trauma in het leven. Hier werden tot diep in de spierlaag bloedingen geobserveerd. Op 

de locatie waarmee het dier met het schip in contact was waren wel wervels gebroken, maar zonder 

indicaties dat dit in het leven was gebeurd. Dit maakt het meest waarschijnlijk dat deze vinvis 

inderdaad aangevaren is, maar het punt van impact meer naar achter lag dan de locatie waarmee het 

dier in contact met het schip was.  

Een groot aantal van de buikorganen miste door een gat in de buikholte, maar wel werd krill in de 

buikholte gevonden en verzameld voor aanvullend dieet onderzoek (zie hoofdstuk 4). De borstholte 

was wel intact. De longen waren gevuld met oedeem en grote hoeveelheden vocht, indicatief voor 

inhalatie van zeewater. Daarnaast werden bloedingen in de longen (trombus) en grote bloedstolsels in 

de borstholte gevonden. In de truncus pulmonalis (slagaderstam die uit de rechter hartkamer komt) 

werd een laesie aangetroffen (20x30 cm) (Figuur 2), waarvan monsters voor aanvullend onderzoek 

werden verzameld. Er waren verder geen afwijkingen in het hart. In de kop en rest van de borstholte 

werden geen afwijkingen aangetroffen.  

 

Figuur 2.  Truncus pulmonalis (slagaderstam die uit de rechter hartkamer komt) met laesie 

aangegeven met de gele pijlen.  

De bloedingen in het rug gebied, waar tijdens de autopsie een hematoom werd geobserveerd en 

bloedingen tot diep in de spierlaag, werden microscopisch bevestigd. Ook afwijkingen in de longen, 

waaronder de acute bloedingen, werden bevestigd. De laesie in de truncus pulmonalis werd 

gekenmerkt door een dikke fibrine laag met daarin bacterie ophopingen en ontstekingscellen. Er 

waren geen aanwijzingen voor een schimmelinfectie. De rest van het hartweefsel toonde geen 

afwijkingen.  

Microbiologisch onderzoek van de afwijkingen in de truncus pulmonalis resulteerde in een groei van 

een gram positieve coccus, Photobacterium damselae en een mengcultuur van matig aantal van twee 

soorten bacteriën die verder niet getypeerd zijn. De gram positieve coccus groeide ook uit monsters 

van de long, gepaard met een mengcultuur van 3 soorten bacteriën die verder niet getypeerd zijn. De 

gram positieve coccus is verzonden voor aanvullend onderzoek waarvan resultaten op een later 

moment beschikbaar worden gesteld. Dit aanvullende onderzoek wordt verder in kind uitgevoerd door 

het VMDC, maar daarover zal de opdrachtgever wel geïnformeerd blijven.  
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4 Dieet onderzoek 

Door: Mardik F. Leopold (Wageningen Marine Research) 

 

Tijdens de autopsie is voor dieet onderzoek een emmer maaginhoud verzameld, ingevroren en later 

onderzocht door onderzoekers van Wageningen Marine Research (WMR). Na aankomst van de 

monsters bij WMR in Den Helder bleek het te gaan om 68 gram maaginhoud en 60 ml waterige feces. 

Nadat het materiaal was ontdooid werd dit eerst onder een binoculaire microscoop bij geringe 

vergroting bekeken en vervolgens gewassen en nogmaals bekeken. Het hele proces is fotografisch 

vastgelegd. 

 

NB: de hoeveelheid verzameld materiaal was klein, ook in vergelijking met de dagelijkse 

hoeveelheden voedsel, die een volwassen vinvis consumeert (ca 0.01%). Víkingsson (1997) schat de 

dagelijkse consumptie van Gewone Vinvissen (bij IJsland) in Juni–Juli op 677-1356 kg; Brodie (1975) 

kwam eerder met een schatting van 996 kg krill per dag op een vergelijkbare waarde. 

 

De verzamelde feces bestond uit een ondoorzichtige donkerbruin-rode dikke vloeistof. De kleur deed 

vermoeden dat dit vooral verteerd krill was. Er konden geen herkenbare prooionderdelen in 

onderscheiden worden (Figuur 3). Het monster werd overgebracht in een bekerglas van 2 liter en 

onder langzaam stromend warm kraanwater geplaatst. Omdat het water bleef stromen (ca. 15 

minuten lang) stroomde het bekerglas over en met het water werden alle lichte en vloeibare 

onderdelen uit het monster afgevoerd. Dit proces duurde totdat het water in het bekerglas goed 

doorzichtig was (Figuur 4): eventuele zware prooidelen: items met een soortelijk gewicht hoger dan 

water, blijven na zo’n behandeling “schoon” achter op de bodem van het bekerglas.  

 

In het schoongespoelde monster waren alleen een paar fragmentjes (staartdelen en losse stukjes 

chitine van het lichaam en stukjes van poten van garnaalachtigen (“krill”) aanwezig. Ook werden 

enkele witte objecten gevonden die muilvorming waren: hol van binnen, bol van buiten, wit, met aan 

de binnenkant een lengtestreping en aan één zijde een “snuitje” waarmee ze wellicht ergens aan vast 

hadden gezeten. Deze objecten van ongeveer 7 mm lang zijn later geïdentificeerd door parasitoloog 

Herman Cremers als trematoden van de soort Ogmogaster plicata (Creplin, 1829) (Trematoda, 

Digenea , Notocotylidae) (Figuur 5). Deze parasiet komt voor in de darm van Balaenoptera soorten, 

maar dit is de eerste keer dan deze parasieten in een walvis gestrande en onderzocht in Nederland 

werden gevonden.   
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Figuur 3. Feces monster uit de einddarm van de vinvis, vóór het wassen.  

  

Figuur 4. Het spoelen van het feces monster uit de einddarm van de vinvis. Links: bij aanvang, 
rechts: na een kwartier spoelen.  
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Figuur 5. Trematoden van de soort Ogmogaster plicata uit de feces uit de einddarm van de vinvis. 
 

Het materiaal uit de maag van de vinvis had nog aanzienlijk meer structuur dan het feces materiaal. 

Het bestond uit half-verteerd krill, Meganyctiphanes norvegica, stapelvoedsel van gewone vinvissen, 

van IJsland tot in de Middellandse Zee (Víkingsson 1997, Panigada et al. 1999, Notobartolo di Sciara 

2003, Ryan et al. 2013). Intacte exemplaren werden in het materiaal niet aangetroffen (Figuur 6, 7). 

De maaginhoud bevond zich in “verteringsstadium 3” (Víkingsson 1997): “Loose body sections: 

carapace and meat absent, eyes often absent, telson often missing”. Krill, in dit stadium van 

vertering, werd in magen van geschoten vinvissen vooral tussen zes en twaalf uur ’s ochtends 

aangetroffen, maar ook op andere uren van de dag en nacht (Víkingsson 1997), waardoor dit geen 

harde aanwijzing oplevert voor het tijdstip van overlijden. Wel maakt de aanwezigheid van dit 

materiaal in de maag duidelijk dat de walvis kort (hooguit enkele uren) na de laatste maaltijd moet 

zijn overleden. Aangenomen wordt dat een maaltijd na gemiddeld 3–6 uur uit de (eerste) maag is 

verdwenen, en bij de anus aankomt na 15–18 uur (Víkingsson 1997). Het materiaal in maag en anus 

was dus afkomstig van twee verschillende maaltijden, die, afgaand op het nog aanwezige materiaal, 

uit krill hadden bestaan. 

 

Hoewel gewone vinvissen vooral krill eten, wordt ook wel vis gegeten (Bravo Rebolledo et al. 2016). 

Na een eerste inspectie van de verzamelde maaginhoud (Figuur 6, 7) werd deze ingepakt in twee 

zakjes van fijn nylon gaas en gewassen in de wasmachine (60ºC, voorwas met Biotex; hoofdwas met 

een vloeibaar hoofdwasmiddel; zonder te centrifugeren; Figuur 8). Door deze behandeling wordt het 

nog aanwezige vlees (en darminhoud) van het krill verwijderd en blijven alleen de harde 

exoskeletdelen over, plus eventueel aanwezige harde resten van gegeten vissen, zoals otolieten.  
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Figuur 6. Half verteerd krill uit de maag van de vinvis   

 

Figuur 7. Details van het half verteerde krill uit de maag van de vinvis. 
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Figuur 8. Het inpakken en wassen van het materiaal uit de maag van de vinvis. 

 

Het wassen leverde een “schoon monster” op, waarin alleen resten van krill te vinden waren. 

Opvallend hierin waren de harde, gekartelde, rood-gerande monddelen (mandibulae) van krill (Figuur 

9). Resten van andere prooien dan van krill werden dus niet aangetroffen.  

 

 

 

Figuur 9. In het schoongewassen materiaal uit de maag van de vinvis waren de monddelen van krill 

zichtbaar. 
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Conclusie dieetonderzoek: De vinvis van Vlissingen had kort voor de dood (<24 uur) nog minimaal 

twee maaltijden krill gegeten en de meest recente maaltijd werd zeer kort (hooguit enkele uren) voor 

de dood genuttigd. Het gegeten voedsel was Meganyctiphanes norvegica, normaal stapelvoedsel van 

gewone vinvissen in de zomer. Het aangetroffen materiaal laat niet toe uitspraken te doen over de tijd 

van overlijden van de vinvis of over zijn herkomst: Meganyctiphanes norvegica heeft een zeer groot 

verspreidingsgebied in de Atlantische Oceaan, van de Noordpool tot in de Middellandse Zee (WORMS 

2019). Het komt voor op dieptes van 100-400 meter en wordt hier op alle uren van de dag en nacht 

gegeten door gewone vinvissen (Víkingsson 1997, Goldbogen et al. 2006). 

 

 

Krill Meganyctiphanes norvegica (Euphausiacea). Foto: Øystein Paulsen, Wikipedia 
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5 Discussie en conclusie 

De mannelijke vinvis had een totale lengte van 15,70 meter en een geschat gewicht van 16.000 kg. 

Het dier was in geringe tot slechte voedingstoestand. Grote onderhuidse bloedingen bevestigen stomp 

trauma, echter was dit wel op een andere locatie dan het dier in contact was met het containerschip 

welke het de haven binnen voer. Daarnaast werd water in de longen aangetroffen. Het meest 

waarschijnlijke scenario is dat deze gewone vinvis is aangevaren en als gevolg daarvan is overleden, 

maar wel verschoven op de bulb. Door de druk van het water op het kadaver tijdens het varen zijn 

plaatselijke wervels na de dood gebroken. De laesie gevonden in de truncus pulmonalis gepaard met 

de verminderde voedingstoestand maken het waarschijnlijk dat het hier om een dier ging wat 

vermoedelijk al verzwakt was ten tijden van de aanvaring.  

De schippers van het 140 meter lange containerschip waarop de vinvis werd aangetroffen 

rapporteerde dat op basis van visuele inspectie en vaarsnelheid het tijdstip van botsing onduidelijk is. 

Wel rapporteerde ze dat ze voeren met een gemiddelde snelheid van 14,5 knopen. De minimale 

grootte van een schip dat in staat is om een aangevaren walvis op de boeg mee te dragen is 

onbekend, maar Laist et al. (2001) schrijft dat het kleinste schip met een walvis op de boeg 121 

meter lengte is. De snelheid waarop schepen varen beïnvloedt de kans dat een walvis aangevaren 

wordt. Logischerwijs hebben walvissen minder tijd om te reageren bij hogere vaarsnelheden, vooral 

bij schepen die varen met snelheden van meer dan 14 knopen (Laist et al. 2001; Jensen & Silber 

2004). Er wordt over het algemeen niet goed begrepen waarom walvissen schepen niet tijdig 

detecteren en aanvaringen vermijden. Vinvissen zijn snelle zwemmers en kunnen zwemsnelheden 

halen van 10 tot 30 kilometer per uur (dat staat gelijk aan 5 tot 20 knopen) (Kermack 1947; Watkins 

1981; McDonald et al. 1995). In het geval waarop deze rapportage in gaat kan het echter goed zijn 

dat de verminderde gezondheidsstatus heeft bijgedragen en de kans voor aanvaring heeft vergroot.  

Sinds 2013 zijn er zomers bijna jaarlijks aangevaren, of vermoedelijk aangevaren vinvissen op de 

Nederlandse kust gevonden (IJsseldijk et al. 2014; www.walvisstrandingen.nl). Het ging altijd om 

juveniele dieren. Dit komt overeen met andere gerapporteerde aanvaringen (Panigada et al. 2006) en 

kan worden verklaard doordat juveniele dieren meer tijd dicht onder of aan de oppervlakte 

doorbrengen, of omdat ze schepen leren te vermijden naarmate ze ouder worden (Laist et al. 2001).  

De vondst van aangevaren walvissen in voornamelijk de zomer maanden komt overeen met 

bevindingen in het Middellandse Zeegebied (Forcada et al. 1996; Panigada et al. 2006). Een mogelijke 

verklaring hiervoor is dat in de lente- en zomermaanden intensieve voeractiviteiten plaatsvinden, 

waardoor ze meer gericht zijn op hun prooi en minder bewust zijn van naderende schepen. Het is 

echter niet uit te sluiten dat vinvis distributie in de zomer maanden meer overlappen met 

scheepvaartroutes (IJsseldijk et al. 2014).  

Onderzoek aan aangevaren (of gestrande, vermoedelijk aangevaren) vinvissen is cruciaal om aan te 

tonen of de aanvaring inderdaad de doodsoorzaak was en in hoeverre onderliggende ziekten hier 

mogelijk aan hebben bijgedragen. Postmortaal onderzoek van aangevaren vinvissen bieden inzicht in 

deze door menselijk geïnduceerde trauma’s. Alleen door monitoring en consistent onderzoek van alle 

casussen zal het mogelijk worden om trends over tijd te ontdekken. Dit is belangrijk, vooral omdat er 

wel rapportages bestaan van binnen gevaren vinvissen voor 2011, maar niet jaarlijks. Het lijkt dan 

ook te gaan om een opkomend fenomeen.   
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