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

1994 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). Van 

december 2008 tot en met december 2013 is er projectfinanciering vrijgemaakt door EZ voor het 

onderzoeken van 100-150 dode bruinvissen per jaar. Verlenging van deze projectfinanciering kwam voor 

2014 laat, waardoor er dit jaar een gat bleek te vallen wat betreft het onderzoek. Begin 2014 is het 

strandingsnetwerk ingelicht over het feit dat de financiering onduidelijk was en er vanuit de UU besloten 

om alleen de secties op zeer vers gestrande bruinvissen voort te zetten. Dit primair vanuit 

wetenschappelijk oogpunt, omdat er hoge aantallen zeer waardevolle informatie verloren zou gaan 

wanneer dit niet zou gebeuren, en vele aanvullende externe onderzoeken stil zouden komen te liggen. 

Eind 2014 werd er alsnog met terugwerkende kracht budget vrijgemaakt vanuit EZ voor het al uitgevoerd 

werk van dat jaar, maar vanwege de onzekerheid rondom dit budget gedurende het jaar zijn er 

uiteindelijk significant minder bruinvissen onderzocht.  

In dit jaarrapport wordt een overzicht gegeven van het in 2014 uitgevoerde werk. Er is bewust gekozen 

om geen vergelijking met voorgaande jaren te maken, omdat de aantal dusdanig lager liggen. Daarom zal 

in dit rapport een overzicht gegeven worden van de casussen behandeld, en zal worden ingegaan op de 

aanvullende onderzoeken uitgevoerd in 2014 binnen het project.  

2.0 Methoden 
Wanneer er een levende bruinvis werd gevonden en deze op het strand kwam te overlijden, werd direct 

contact gezocht vanuit het strandingsnetwerk met de UU. Direct transport werd gerealiseerd zodat de 

sectie zo snel als praktische en logistiek mogelijk kon plaats vinden. Dieren kwamen uit verschillende 

provincies in Nederland met uitzondering van de provincies Friesland en Groningen (zie resultaten).  

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

inwendig en een uitwendig onderzoek. Tijdens de secties zijn samples genomen ten behoeve aan de 

determinatie van de doodsoorzaak (histopathologie samples; bacteriologie samples; en virologie 

samples), maar ook samples voor andere lopende onderzoek (toxicologische samples; dieet onderzoek 

samples; en gehoorschade samples) en voor in de opslag, reeds ongebruikt (tanden voor leeftijd 

determinatie; DNA voor genetica; en rib voor stabiele isotopen). De volgende twee hoofdstukken 

beschrijven kort waaruit het uitwendig en inwendig onderzoek bestaat.  
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2.1 Uitwendig onderzoek 

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

drie leeftijdsklassen aan de hand van hun totale lengte: pasgeborenen <90cm, juveniel 90-130cm of 

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

dier word 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 (overblijfselen). 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 huis laesies), interactie met andere soorten (bijvoorbeeld parasieten, maar ook bijtwonden 

van zeehonden of vossen) en/of bijvangst (bijvoorbeeld door het opmerken van net afdrukken).  

2.2 Inwendig onderzoek 

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

bemonsterd zoals eerder genoemd. Daarnaast worden de aanvullende samples genomen voor externe 

onderzoeken en opslag. Histologische monsters worden gebruikt voor het microscopische onderzoek om 

de doodsoorzaak vast te stellen. Deze worden tot 1 jaar na de sectie bewaard in formaline. 

Bacteriologische en virologische monsters worden tevens opgeslagen in vriezers (-20 en -80 

respectievelijk).  

Naar aanleiding van de kennis opgedaan in voorgaande jaren zijn er zeven verschillende doodsoorzaak 

categorieën toegewezen aan de onderzochte dode bruinvissen. Dit zijn: 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), of in de 

appendix 1.  

3.0 Resultaten  

3.1 Basisgegevens  

Tabel 1 geeft een overzicht van de verzamelde dieren. Deze tabel laat zien dat de meeste dieren 

ondergezocht, gestrande waren in de provincie Zuid-Holland (n=10; 43%), gevolgd door zeeland (n=7; 

30%), dan Noord-Holland (n=4; 17%). Twee dieren kwamen via vissers binnen en zijn dus niet gestrand, 

maar uit de Noordzee gevist. Geen dieren van de Wadden eilanden (behalve Texel, welke bij provincie 

Noord-Holland hoort) of de kust van Friesland en Groningen zijn ingestuurd.  

Totaal zijn er zeven volwassen bruinvissen onderzocht, negen  juveniele dieren en zeven neonaten. 

Geslacht was bijna gelijk met 12 mannetjes en 11 vrouwtjes.  
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Tabel 1: bruinvissen uit 2014 

UT Strandingsdatum Strandingslocatie Leeftijdsklasse Geslacht DCC NCC 

1300 11-1-2014 voor de vuurtoren Scheveningen Volwassen Man 1 1 

1301 11-1-2014 Westen-Schouwen Volwassen  Man 1 5 

1302 13-1-2014 Noordwijk paal 80,500 Juveniel Vrouw 2 1 

1303 15-1-2014 Westkapelle Juveniel Vrouw 2 1 

1306 24-1-2014 Vlissingen Juveniel Man 1 1 

1311 3-3-2014 Oostkapelle Volwassen Vrouw 2 2 

1312 5-3-2014 Ouddorp Juveniel Vrouw 1 1 

1313 4-3-2014 Westkapelle Juveniel Man 2 2 

1314 3-6-2014 Bloemendaal Neonaat Vrouw 1 4 

1315 11-3-2014 Noordwijk, langevelderslag Juveniel Vrouw 1 3 

1316 25-6-2014 Texel, paal 17 Volwassen Vrouw 1 5 

1317 3-6-2014 Noordzee Juveniel Man 1 3 

1318 14-7-2014 Scheveningen Neonaat Man 1 3 

1330 14-7-2014 Noordwijk, langevelderslag Neonaat Vrouw 1 3 

1331 16-7-2014 Wijk aan zee Neonaat Man 1 1 

1339 11-8-2014 Noord van Egmond aan zee Neonaat Man 1 1 

1340 21-8-2014 Katwijk, pl 14 Neonaat Man 1 1 

1341 30-8-2014 Bergen aan zee Juveniel Vrouw 1 6 

1416 31-8-2014 Den Haag Neonaat Man 2 6 

1417 6-10-2014 Noordzee 500050-040660 Juveniel Man 1 4 

1418 21-12-2014 Den Haag Volwassen Vrouw 2 4 

1419 7-9-2014 Noordwijk Volwassen Vrouw 1 5 

1451 13-12-2014 Ellewoutsdijk Volwassen Man 4 1 

 

3.2 Doodsoorzaken 

Vijf verschillende doodsoorzaken zijn toegewezen aan de onderzochte bruinvissen uit 2014: bijvangst 

(n=5; 22%) (2x zeker, 1x hoogstwaarschijnlijk en 2x mogelijk bijvangst), grijze zeehond slachtoffer (n=6; 

26%), infectieuze ziekte (n=8; 35%), voedseltekort (n=3; 17%) (1x vermagering, 2x verhongering), en 

anders (n=1; 4%) (perinatale dood).  

3.2.1 Bijvangst 

Vijf bruinvissen zijn overleden als een resultaat van bijvangst (UT nummers: 1306, 1317, 1331, 1417, 

1451). Alle vijf de dieren waren mannelijk, waarvan drie juveniel, één neonaat en één volwassen. De 

datum dat deze dieren gevonden werden varieerde gedurende het jaar (januari, juni, juli, oktober en 

december) (zie Tabel 1). Twee dieren zijn binnen gekomen als onderdeel van het REM project IMARES; 

opgevist tijdens staandwand visserij en gemeld door de vissers. Deze dieren behoren tot de categorie 

‘zekere bijvangst’.  
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De vijf dieren uit de categorie bijvangst hadden allen afdrukken of inkepingen van visnetten. Vier dieren 

waren in een normale tot zeer goede voedingstoestand, terwijl één dier (UT1417) in een slecht 

voedingstoestand verkeerde ten tijde van overlijden. Alle dieren hadden recent gefoerageerd, met 

uitzondering van één dier (UT1451), welke tevens niet vers was en waar geen histologie van is 

verzameld.  

Van de overige vier dieren zijn er bij twee dieren geen onderliggende ziekte of andere afwijkingen 

gevonden (UT1331 en UT1417). UT1306 had een geringe longontsteking van parasitaire en/of bacteriële 

afkomst. UT 1317 had een middelmatige longontsteking van parasitaire afkomst, een milde chronische 

darmontsteking, en een ernstige ontsteking in de hersenen. 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.  

3.2.2 Grijze zeehond slachtoffers 

Zes bruinvissen zijn overleden als een resultaat van een grijze zeehond aanval (UT nummers: 1300, 1302, 

1303, 1311, 1312 en 1313). Dit waren vier vrouwtjes en twee mannetjes, waarvan drie dieren in januari 

zijn gevonden en drie dieren in maart. Twee dieren zijn in Zuid-Holland gevonden, terwijl de andere vier 

vanaf Zeeland gemeld werden (zie Tabel 1). 

Alle zes de dieren uit deze categorie verkeerde in een goede tot zeer goede voedingstoestand, en 

hadden recent gegeten, met uitzondering van één dier (UT1313). Vijf van de zes dieren toonde grote 

blubber defecten met bijtwonden over het lichaam en de extremiteiten, en één dier toonde alleen 

bijtwonden op de kop zonder groot blubber defect (UT1302). De wonden op deze zes bruinvissen tonen 

gelijkenissen met de wonden beschreven in Leopold et al. 2015 en wijzen daarom op een grijze zeehond 

aanval. Voor deze zes casussen is geen DNA bewijs getest.  

Drie dieren hadden geen andere macroscopische of microscopische afwijkingen (UT1300, UT1311, 

UT1313). UT1302 had een middelmatige tot ernstige longontsteking van vermoedelijk parasitaire en 

bacteriële afkomst. UT1303 had een milde, chronische longontsteking en een milde hersenontsteking. 

UT1312 had een milde, chronische longontsteking vermoedelijk van parasitaire afkomst en een milde 

hersenontsteking. Het effect van deze ontstekingen op het leven van deze dieren was vermoedelijk 

gering, maar dit is met deze kleine aantallen moeilijk te zeggen. 

3.2.3 Infectieuze ziektes 

Acht bruinvissen zijn overleden als een resultaat van een infectieuze ziekte (UT nummers: 1301, 1315, 

1316, 1339, 1340, 1341, 1418 en 1419). Dit waren vijf vrouwtjes en drie mannetjes, waarvan vier 

volwassen dieren, twee juveniele en twee neonaten, 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 

bevindingen:  

 UT1301: ernstige longontsteking veroorzaakt door een schimmelinfectie (Aspergillosis) en met 

parasitaire larven aanwezig, middelmatige leverontsteking,  bijbalontsteking, darmontsteking en 

een ernstige hersenvlies ontsteking.  
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 UT1315: milde longontsteking van vermoedelijk parasitaire afkomst, een ontsteking aan de huid 

van bacteriële afkomst, ernstige ulceratie van de maag, chronische darmontsteking, en een 

milde hersenvlies ontsteking.  

 UT1316: ernstige longontsteking van vermoedelijk parasitaire afkomst, ernstige leverontsteking 

van vermoedelijk parasitaire afkomst en een ernstige hersen en hersenvlies ontsteking.  

 UT1339: ernstige longontsteking van vermoedelijk parasitaire afkomst, milde ontsteking van het 

diafragma van vermoedelijk bacteriële afkomst, milde darmontsteking en een ernstige 

hersenontsteking.  

 UT1340: ernstige longontsteking van bacteriële afkomst en een ernstige hersenvlies ontsteking.  

 UT1341: meerdere macroscopische ontstekingen met pus in spierweefsel (o.a. rugspier en hart 

spier) van bacteriële afkomst, ernstige longontsteking van zowel bacteriële als parasitaire 

afkomst, darmontsteking, sepsis en ernstige hersen en hersenvlies ontsteking.  

 UT1418: middelmatige longontsteking vermoedelijk van parasitaire afkomst, leverontsteking, 

darmontsteking, ernstige hersen en hersenvlies ontsteking. Daarnaast was dit dier lacterend en 

zwanger.  

 UT1419: ernstige longontsteking en darmontsteking, daarnaast een parasitaire leverontsteking. 

Van dit dier is geen histologie gedaan omdat het dier is gebruikt voor de rottingstesten in de 

NIOZ haven, in samenwerking met IMARES en Symbiant.  

3.2.4 Voedseltekort  

Drie bruinvissen zijn overleden als een resultaat van een voedseltekort, waarvan twee dieren zijn 

verhongerd (UT1318 en UT 1330) en één dier ernstig was vermagerd (UT1416). Deze dieren waren alle 

drie neonaten/kalfjes en in hun eerste levensjaar. Het vermagerde dier was een mannetje, en de twee 

verhongerde dieren waren een mannetje en een vrouwtje. Alle drie de dieren verder in Zuid-Holland 

gevonden, in juni en juli (zie Tabel 1). Het verschil tussen de diagnoses vermagering en verhongering is 

terug te vinden in Appendix 1.  

Alle drie de dieren hadden een leeg maagdarmstelsel en twee dieren hadden ernstige ulceraties in de 

slokdarm en maag (UT1330 en UT1416). De verhongerde dieren werden verdacht van lever vervetting 

(lipidoses) wat past bij acute verhongering. Bij alle drie de dieren zijn geen andere, macroscopische 

afwijkingen gevonden.  

3.2.5 Perinatale dood 

UT1314 is het enige dier wat niet in boven gestelde categorieën past. Deze vrouwelijke neonaat was 

gestrand in juni te Bloemendaal. Dit dier was zeer recent voor overlijden geboren, want restanten van de 

navelstreng, snorharen en een dubbele huid waren nog aanwezig. Hoewel de longen wel zuurstof 

bevatte, was het maagdarmstelsel leeg en is dus dier kort na de geboorte gestorven, om onduidelijke 

reden.  
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4.0 Discussie 
Zoals in de introductie genoemd, is er bewust gekozen om geen vergelijking met voorgaande jaren te 

maken, maar om in deze rapportage een overzicht te geven van de casussen behandeld. Door de kleine 

aantallen is het onmogelijk om conclusies te trekken en patronen te ontdekken. Om deze reden is het 

raadzaam om in de toekomst het aantal casussen te vergroten om vergelijking met voorgaande jaren te 

kunnen realiseren, maar ook op verschuivingen in het patroon van voorgaande jaren te ontdekken. 

Alleen om die manier kan het ministerie adequaat reageren ten behoeve van de bescherming van deze 

diersoort. 
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5.0 Aanvullende onderzoeken 

5.1 Gehoorschade 

In 2014 zijn er van zeven bruinvissen de gehoororganen verzameld voor onderzoek naar akoestisch 

trauma. Het verzamelen van dit materiaal is als onderdeel van de secties gedaan. De extra kosten 

rondom het versturen van deze samples en de kosten van de analyses zijn door een extern bedrijf 

gefinancierd. De analyses zijn gedaan door Maria Morell van the Zoology Department, The University of 

British Columbia, volgens hen intern protocol en met behulp van de zogenoemde scanning electron 

microscoop (SEM). Dit materiaal is verstuurd van Nederland naar Canada met de daarvoor aangevraagde 

CITES vergunning (14NL220354/12 en 14CA01694/CWHQ-1). 

De gehoororganen van de volgende dieren zijn verzameld en geanalyseerd: UT1316, UT1317, UT1318, 

UT1330, UT1331, UT1339 en UT1341. Van ieder dier is één oor onderzocht, waarbij het orgaan van Corti 

wordt beoordeeld op microscopische afwijkingen. Het voorkomen van littekens op de haar cel rijen van 

dit inwendige orgaan zijn belangrijke criteria waarop akoestisch trauma kan worden beoordeelt. In twee 

van de zeven oren was het orgaan van Corti niet te beoordelen door een bacteriële overgroei en daarbij 

behorende inwendige bloedingen. Evaluatie van de vijf andere oren gaf geen aanwezigheid voor de 

aanwezigheid van gehoorschade. Verstoring, welke geen morfologische schade geeft, is hiermee niet uit 

gesloten. Opnieuw is het belangrijk om te noemen dat een totaal van zeven dieren een te klein aantal is 

om representatief te zijn voor de gehele populatie.  

5.2 Schelde project 

Als onderdeel van een studie van IMARES naar het dieet van bruinvissen uit de Ooster- en Westerschelde 

zijn er op de faculteit diergeneeskunde 29 extra secties uitgevoerd op bruinvissen gevonden in 2014 in 

deze gebieden. Van deze dieren zijn beperkte gegevens verzameld (strandingsdatum, strandingslocatie, 

geslacht, leeftijdsklasse, gewicht, DCC, NCC, lengte etc.), en zijn alleen de magen verzameld voor verder 

onderzoek. Dit is verder uitgevoerd door IMARES Texel.  

6.0 Informatie verspreiding 
Ook in 2014 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 

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

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

vervullen. 

6.1 Publicaties 

van Beurden SJ, IJsseldijk LL, Cremers HJWM, Gröne A, Verheije H, Begeman L (2014) Anisakis spp. 

(Nematoda: Anisakidae) induced granulomatous dermatitis in a harbour porpoise Phocoena phocoena 

and a bottlenose dolphin Tursiops truncatus. Diseases of Aquatic Organisms, (Published DOI: 

10.3354/dao02818) 
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van Bleijswijk JDL, Begeman L, Witte HJ, IJsseldijk LL, Brasseur S, Gröne A,  Leopold MF (2014) Detection 

of grey seal DNA (Halichoerus grypus) in attack wounds on stranded harbour porpoises (Phocoena 

phocoena). Marine Ecology Progress Series 513, 277–281 (Published DOI 10.3354/meps11004) 

Maio E, Begeman L, Bisselink Y, van Tulden P, Wiersma L, Hiemstra S, Ruuls R, Gröne A, Roest HIJ, 

Willemsen P,  van der Giessen J (2014). Identification and typing of Brucella spp. in stranded harbour 

porpoises (Phocoena phocoena) on the Dutch coast. Veterinary Microbiology (Published DOI: 

10.1016/j.vetmic.2014.07.010)  

Morell M, Lenoir M, Shadwick R, Jauniaux T, Dabin W, Begeman L, Ferreira M, Maestre I, Degollada E, 

Hernandez-Milian G, Cazevieille C, Manuel J, Vogl W, Puel JL, André M (2014) Ultrastructure of the 

Odontocete Organ of Corti: Scanning and Transmission Electron Microscopy. Journal of Comparative 

Neurology (Published DOI: 10.1002/cne.23688) 

IJsseldijk LL, Gröne A, Hiemstra S, Hoekendijk J, Begeman L (2014) A Record of Twin Fetuses in a Harbor 

Porpoise (Phocoena phocoena) Stranded on the Dutch Coast. Journal of Aquatic Mammals 40(4), 394-

397 (Published DOI 10.1578/AM.40.4.2014.394)  

IJsseldijk LL, Steenbergen J, Gröne A, Hiemstra S, Kik MJL, Begeman L (2014) Apparent Emergence of 

Bow-Caught Fin Whales (Balaenoptera physalus) Found in the Netherlands. Journal of Aquatic Mammals 

40(4), 317-321 (published DOI 10.1578/AM.40.4.2014.317) 

 

6.2 Workshops en congressen 

Van 5 - 9 april is er door L. Begeman en L.L. IJsseldijk deelgenomen aan het jaarlijks georganiseerde 

congres van de European Cetacean Society in Liège, België.  

Op 2 juli is er door L.L. IJsseldijk deelgenomen aan de ‘grey seal predation on harbour porpoises’ 

workshop in Liège, België.  

Op 10 september is er door L.L. IJsseldijk deelgenomen aan de TNO conferentie: ‘5th conference on the 

Effects of Sound in the Ocean on Marine Mammals’ te Amsterdam.  

Op 28 september is er door L.L. IJsseldijk deelgenomen aan de ‘4th North Sea Steering Group meeting’ in 

Gotenburg, Zweden.  

Van 29 september – 1 oktober is er door L.L. IJsseldijk deelgenomen aan de ‘21st Meeting of the 

ASCOBANS Advisory Committee’ in Gotenburg, Zweden.  
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6.3 Presentaties  

Poster: van de Velde N, Devleesschauwer B, Decraeye S, Begeman L, IJsseldijk LL, Hiemstra S, Brownlow 

A, Davison N, IJzer J, Leopold MF, Jauniaux T, Siebert U, Dorny P. European Cetacean Society Liege 

Belgium 2014: Is a terrestrial cat-parasite really reaching marine mammals?  

Presentatie: Begeman L. Vergadering Ministerie Den Haag 2014: Harbour Porpoises: Preliminary 

necropsy results and current projects. Doelgroep: ambtenaren. 

Presentatie: IJsseldijk LL. A Seal centrum, vrijwilligers dag, Stellendam 2014: Inzamelen van kadavers; 

gestrande bruinvissen, zeehonden en andere walvisachtige. Doelgroep: vrijwilligers strandingsnetwerk.  

Presentatie: IJsseldijk LL, Begeman L. Jeugd universiteit dag mei 2014: Hoe kan het dat we steeds meer 

bruinvissen op het strand vinden? Doelgroep: kinderen van 8-12 jaar.  

Presentatie: IJsseldijk LL, Leopold MF, Gröne A, van Bleijswijk J, Begeman L. Workshop ‘grey seal 

predation on harbour porpoises’ in Liege Belgium 2014: Porpoise-Seal Workshop; necropsy findings the 

Netherlands. Doelgroep: wetenschappers, onderzoekers en studenten.   

Presentatie: IJsseldijk LL, Begeman L. Bijeenkomst UU december 2014: Vijf jaar postmortaal onderzoek 

gestrande bruinvissen. Doelgroep: wetenschappers, onderzoekers, studenten en strandingsnetwerk.  

 

6.4 Stagerapporten  

A peek into harbour porpoise strandings: Necropsy findings of Dutch stranded harbour porpoises 

(Phocoena phocoena) in periods of high stranding frequency. Mariska Bijsterbosch & Mia Hermus. Van 

Hall Larenstein, 5 maanden afstudeeropdracht 2014.  
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8.0 Appendix 1. 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.  

Onbekend 
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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.  


