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Dankwoord vooraf 

Bij strandingen van zeezoogdieren is adequaat reageren van groot belang ten behoeve van het welzijn 

van het gestrande dier en het waarborgen van de veiligheid voor mens en dier. In Nederland hebben 

we een groot en goed functionerend strandingsnetwerk, bestaande uit tal van particulieren en 

organisaties, die zich dag en nacht vrijwillig inzetten om zeezoogdieren in nood te helpen. Wanneer 

dieren overlijden of dood worden gevonden, staan deze mensen ook klaar om hulp te bieden, onder 

andere door dieren te melden en 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 stranding van de drie zeehonden pups waarop deze rapportage van toepassing is, 

waren medewerkers van Reddingsteam Zeedieren en Zeehondenopvang Terschelling betrokken, 

waarvoor wij hen dankbaar zijn. Ook danken wij betrokken collega’s van de afdeling Pathologie, in het 

bijzonder Manon Lock en Nasia Kapetanou. 

Het postmortaal onderzoek kon worden mogelijk gemaakt door financiering van Wageningen Marine 

Research, waarvoor wij in het bijzonder Jessica Schop dankbaar zijn.  
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1 Inleiding 

In juni van dit jaar werd vanuit het strandingsnetwerk een signaal gegeven dat er een groot aantal 

gewone zeehonden pups (Phoca vitulina) strandde. Dit was aanleiding voor het ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) om Wageningen Marine Research (WMR) onderzoek te 

laten uitvoeren naar de oorzaak. Strandingsonderzoek vindt in Nederland sinds 2008 plaats bij het 

Departement Pathobiologie van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht (UU). Het 

pathologisch onderzoek aan drie zeehonden pups werd daarom door WMR uitbesteed aan de UU.  

 

Het hoofddoel van het onderzoek is het vast stellen van de doodsoorzaken van de onderzochte dieren. 

Daarnaast worden weefsels verzameld waarmee aanvullende onderzoeken kunnen worden uitgevoerd. 

In deze rapportage worden de resultaten van het postmortaal onderzoek van drie zeehonden pups 

gegeven.  
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2 Materialen en methoden 

Bij melding van een dode pup werd door WMR besloten of dieren geschikt waren om binnen de kaders 

van deze onderzoeksopdracht te verzamelen. In totaal zijn drie dode zeehonden pups geselecteerd en 

na melding verzameld en naar de sectiezalen van de Faculteit Diergeneeskunde getransporteerd voor 

postmortaal onderzoek.  

 

De autopsies werden uitgevoerd volgens eerder beschreven protocollen en methoden (Kuiken & 

García-Hartmann 1993; Siebert et al. 2001). De pups werden gewogen, gemeten en gefotografeerd. 

Voedingstoestand werd beoordeeld op basis van blubber diktes, bespiering, inwendig vet en gewicht. 

De autopsies bestonden uit een uitgebreid uitwendig en een inwendig onderzoek (zoals beschreven in: 

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

bemonsterd. Voor het microscopisch 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 deze dieren. Daarnaast zijn spek en lever monsters, en maagdarmstelsels 

verzameld voor aanvullend onderzoek van WMR.  
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3 Resultaten 

Drie casussen zijn verzameld in de eerste week van juli 2019 (Tabel 1), met bevindingen per dier als 

volgt. Foto’s zijn te vinden in Bijlage 1. 

Op 2 juli werd een dode pup bij Renesse, Zeeland gevonden (casus 1). Het was een mannelijk dier, in 

slechte voedingstoestand met een maag zonder zichtbare aanwezigheid van melk of prooi resten. Het 

dier verkeerde al in matige staat van ontbinding. Er werden geen aanwijzingen voor infectieuze 

agentia gevonden. Daarnaast werden geen aanwijzingen voor bijvangst of ander trauma gevonden. De 

meest waarschijnlijke oorzaak van de dood was vermagering in verband met onvoldoende 

voedselopname. 

Op 4 juli werd een dode pup op de zeedijk bij Sexbierum, Friesland gevonden (casus 2). Het was een 

mannelijk dier, in zeer slechte voedingstoestand met een maag zonder zichtbare aanwezigheid van 

melk of prooi resten. Het dier verkeerde al in gevorderde staat van ontbinding. Er werden geen 

aanwijzingen voor infectieuze agentia gevonden. Daarnaast werden geen aanwijzingen voor bijvangst 

of ander trauma gevonden. De meest waarschijnlijke oorzaak van de dood was vermagering in 

verband met onvoldoende voedselopname. 

 

Op 6 juli werd een dode pup bij Noordvaarder strand, Terschelling gevonden (casus 3). Het was een 

mannelijk dier, in middelmatige voedingstoestand. Deze pup had een schedel fractuur met een groot 

subcutaan hematoom en bloedingen in het brein en het gehele ruggenmerg. Er werden geen 

aanwijzingen voor infectieuze agentia gevonden. De meest waarschijnlijke doodsoorzaak was stomp 

trauma. 

 

 

 

Tabel 1. Basis gegevens van deze drie casussen 

Casus Datum Locatie Sex Gewicht 

in kg 

Totale 

lengte 

in cm 

Blubber 

dikte nek in 

mm 

Blubber 

dikte borst 

in mm 

1 2 juli Renesse, 

Zeeland 
♂ 

9 101 11 12 

2 3 juli Sexbierum, 

Friesland 
♂ 

8 98 5 9 

3 6 juli Noordvaarder, 

Terschelling 
♂ 

13 104 12 15 
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4 Discussie en conclusie 

 

Drie dood gevonden gewone zeehond pups zijn verzameld en postmortaal onderzocht. Twee van deze 

pups waren ondervoed, een derde dier stierf als gevolg van ernstig stomp trauma. Het lag niet binnen 

de scope van deze onderzoeksopdracht om naar strandingsaantallen te kijken en het is dan ook niet 

mogelijk om de bevindingen van de drie casussen te extrapoleren naar de populatie. Desalniettemin 

zijn er enkele discussiepunten en aanbevelingen te vermelden. 

 

Perinatale sterfte, of in dit geval pup sterfte, is een algemene term, en omvat sterftegevallen van 

foetussen en pasgeborenen. De directe oorzaak van perinatale sterfte kan zowel infectieus als non-

infectieus zijn. Bij beide pups uit deze studie zijn geen aanwijzingen voor infectieuze agentia 

gevonden, maar was de belangrijkste bevinding vermagering. Perinatale sterfte en vermagering bij 

gewone zeehonden was, na bronchopneumonia, de meest voorkomende doodsoorzaak in een 

grootschalig onderzoek naar gewone zeehond sterfte in Schleswig-Holstein in 1996-2002. Tussen 

2002-2005 (na de phocine distemper virus uitbraak), werden hier minder dode, verzwakte pasgeboren 

gewone zeehonden gevonden (Siebert et al. 2007). Dit kwam vermoedelijk door verbeterde 

beschermingsmaatregelen in dit gebied (Reijnders et al. 2005; Siebert et al. 2007). Ook werd pup 

sterfte herhaaldelijk gediagnosticeerd als één van de belangrijkste doodsoorzaken onder gestrande 

gewone zeehonden in Nederland door Osinga et al. (2012a). Geen van de auteurs in deze eerdere 

studies heeft precieze oorzaken voor pup sterfte beschreven, maar speculeren over mogelijke 

verklaringen. Vermagering bij pups kan impliceren dat de hoeveelheid of periode van lactatie te gering 

was. Eerdere studies correleerde gewicht van moeders met pups, waarbij zwaardere moeders, 

zwaardere pups produceerden (Reijnders et al. 2012). Het is daarom mogelijk dat verminderde 

voedingstoestand van de moeders resulteerde in vermagering van de jongen. Ook andere oorzaken, 

zoals verstoring tijdens de lactatie periode (Osinga et al. 2012b) of zeer slechte weersomstandigheden 

(Van Wieren 1981) kunnen meespelen. 

 

De diagnose stomp trauma komt ook in eerder gepubliceerde studies van postmortaal onderzoek van 

(gewone) zeehonden voor en is daarmee niet uitzonderlijk. Osinga et al. (2012a) rapporteerde sterfte 

door fysiek trauma in 5% (n=8 gewone zeehonden in hun studie), waarbij bot fracturen, 

orgaanscheuring en bloedingen werden gevonden. Ook Siebert et al. (2007) rapporteerde fysiek 

trauma als doodsoorzaak in 4% van de onderzochte, dode gewone zeehonden, met beschreven 

bevindingen schedel fracturen en hematomen zoals bij casus 3 in deze studie. Ook werd stomp trauma 

met onderhuidse bloedingen eerder gerapporteerd in zeehonden onderzocht op de UU (Nijenhuis 

2012; Tegenbosch 2014). Precieze oorzaken voor het trauma zijn niet te achterhalen en hierover valt 

dan ook alleen maar te speculeren. Osinga et al. (2012a) noemde botsingen met basalt blokken, 

paalhoofden of dijken in en langs de waterkant. Siebert et al. (2007) rapporteerde een geval van 

stomp trauma waarbij één van door hen onderzochte zeehonden was gedood nadat een mens stenen 

naar het dier gooide. Daarnaast kunnen botsingen met soortgenoten, of botsingen met boten of 

andere voorwerpen hebben geresulteerd in het fysieke trauma zoals bij de derde casus in deze studie 

beschreven (Baker et al. 1998; IJsseldijk 2017).  

 

Om vast te stellen of sterfte uitzonderlijk is, zowel in aantallen als in oorzaak, is het noodzakelijk om 

een monitoringsprogramma te hebben waarbij informatie van (dode) gestrande dieren geregistreerd 

wordt, met als basis informatie de strandings datum, locatie, soort, geslacht en lengtes. Verse dieren 

zijn geschikt voor pathologisch onderzoek, van minder verse dieren kunnen biologisch gegevens 

verzamelt tijdens autopsies (denk aan reproductie- en voedingstoestand) waardevolle informatie 

opleveren. Op deze manier kan men over de tijd en over de locaties patronen ontdekken en wanneer 

daar veranderingen in ontstaan kan men adequaat reageren. Op dit moment ontbreekt een dergelijk 

centraal monitoringssysteem voor zeehonden dat door heel Nederland geïmplementeerd wordt. Voor 

Cetacea is dit er wel en zijn gegevens van tientallen jaren aan meldingen reeds geanalyseerd om 

trends en veranderingen hierbinnen te ontdekken (Peltier et al. 2013; Keijl et al. 2016; IJsseldijk et al. 

2018b; IJsseldijk & ten Doeschate et al. in review). Daarnaast wordt structureel pathologisch 

onderzoek aan dode walvisachtigen uitgevoerd, met jaarlijkse rapportages (bijvoorbeeld IJsseldijk et 

al. 2018a) en sleutelvoorbeelden als het gaat om spatiotemporale veranderingen in strandingen en 
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doodsoorzaken (bijvoorbeeld: Leopold et al. 2015 of IJsseldijk et al. 2018c). Een dergelijke aanpak 

zou vertaald kunnen worden naar de zeehond populaties en dit is dan ook een raadzame stap en de 

enige mogelijkheid om vermeende verhoogde sterfte valide te onderzoeken en verklaren. 
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5 Bijlage 1: Externe documentatie 

Casus 1. Overzicht 
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Casus 1. Kop 

 

Casus 1. Vinnen 
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Casus 2. Overzicht 
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Casus 2. Kop 

 

Casus 2. Vinnen 
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Casus 3. Overzicht 
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Casus 3. Kop 

 

 

 

Casus 3. Vinnen 

 

 


