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Samenvatting 
Van december 2008 tot en met december 2013 is in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken 

(voormalig Landbouw, Natuur en Visserij) postmortaal onderzoek uitgevoerd op 879 bruinvissen uit Nederlands 

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

Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Een van de hoofddoelen was het onderzoeken welk percentage 

van de in Nederland dood gevonden en onderzochte bruinvissen om het leven zijn gekomen door menselijk 

toedoen, voornamelijk te denken aan bijvangst. Onderzoek heeft aangetoond dat het percentage 

bijvangstslachtoffers ongeveer 20% is.  

Andere doodsoorzaken van bruinvissen onderzocht in deze onderzoeksperiode waren aanvallen van grijze 

zeehonden (20%), infectieuze ziektes (18%), vermagering (14%), verhongering (8%), en overig (5%). In de 

analyse van de data is ervoor gekozen om de zeer rotte (autolytische, DCC4 en DCC5) bruinvissen buiten 

beschouwing te laten, omdat het achterhalen van de doodsoorzaak steeds moeilijker wordt naarmate een dier 

in verdere staat van ontbinding is.  

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 bruinvissen. Naar aanleiding van de 

wonden die op deze drie dieren werden gevonden is retrospectief terug gekeken naar de fotodatabase. Op 

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

veranderd in grijze zeehond aanval.  

Infectieuze ziektes pieken in april, mei en november en in verhouding lijken er meer vrouwelijke volwassen 

dieren aan een infectieuze ziekte te overlijden. De categorie verhongering bevat hoofdzakelijk pasgeborenen 

die geen aanwijzingen vertonen dat ze recent gegeten hebben. Oorzaken hiervoor zijn bijvoorbeeld het 

verliezen van hun moeder of te weinig lactatie van de moeder. De bruinvissen binnen deze categorie zijn niet 

mager (en vallen daarom niet binnen de categorie vermagering) maar zijn waarschijnlijk in een zeer korte tijd 

(uren tot een dag) omgekomen van de honger. Vermagering, oftewel het proces van langere tijd (dagen/weken 

tot maanden) niet genoeg voedsel vinden, is voornamelijk een doodsoorzaak onder juveniele bruinvissen.  

De categorie ‘overig’ is toegevoegd, waarbinnen alle bruinvissen met een andere doodsoorzaak vallen die niet 

binnen de andere categorieën passen. Deze doodsoorzaken kwamen veel kleinschaliger voor en zijn daarom 

samengevoegd in deze categorie. Tot slot is er nog een categorie met dieren waarbij de doodsoorzaak niet 

bekend is geworden (onbekend 15%).  

Tijdens de onderzoeksperiode zijn er pieken in het aanbod van dode bruinvissen in de maanden (rondom) 

maart en augustus. Deze pieken worden mogelijk veroorzaakt door de migratie van bruinvissen en hangen 

daarom wellicht samen met het in grotere getallen voorkomen van bruinvissen voor de Nederlandse kust in 

deze maanden. 

Over de jaren heen was er weinig variatie in de verdeling binnen de vier belangrijkste categorieën 

doodsoorzaken (bijvangst, grijze zeehond slachtoffers, infectieuze doodsoorzaak en vermagering). Opvallend 

was dat de doodsoorzaken niet per maand gelijk zijn. Een mogelijke trend in bijvangstslachtoffers was ontdekt, 

met pieken in maart/april en in september. Infectieuze ziektes werden voornamelijk gevonden bij volwassen 

vrouwtjes, gedurende het hele jaar. Grijze zeehond slachtoffers werden voornamelijk tijdens de 

wintermaanden gevonden. Vermagerde bruinvissen werden voornamelijk in augustus gevonden. Het 

ontdekken van deze trends duidt op een goede gevormde base line. Op dit moment is het nog lastig hier 

conclusies aan te hangen vanwege de soms lage aantallen per categorie. Om deze reden is raadzaam om het 

postmortaal onderzoek in de toekomst voort te zetten, mede door nader onderzoek naar verklaringen van deze 

bevindingen. Daarnaast is het aan te raden om afwijkingen binnen deze trends in de toekomst nader te 

onderzoeken. 
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1.0 Inleiding 
 

De bruinvis is een van de kleinste zeezoogdieren ter wereld en tegenwoordig zowel de kleinste als de meest 

voorkomende walvisachtige in Nederlandse wateren. Dit laatste is geconstateerd aan de hand van een forse 

stijging in zowel waarnemingen als strandingen in de afgelopen jaren (Haelters & Camphuysen, 2008).  

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. Het ultieme doel van ASCOBANS is het percentage sterfgevallen 

van kleine walvisachtige door menselijk toedoen op 0% te krijgen (Scheidat et al., 2013). 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). Het uiteindelijke 

doel is het vaststellen van het percentage bruinvissen dood gevonden en onderzocht, welke is overleden door 

menselijk toedoen, en specifiek door bijvangst.  

In 2008 is een consensus gevonden door het Ministerie van Economische Zaken (voormalig Landbouw, Natuur 

en Visserij), Wageningen-IMARES (Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies), Koninklijk NIOZ 

(Koninklijk Nederlands Instituut voor onderzoek der Zee), Naturalis (Natuurhistorisch Museum Leiden) en 

Zeehondencreche L. t' Hart (het huidige Seal Rehabilitation and Research Centre), dat postmortaal onderzoek 

op gestrande dode bruinvissen bij het Veterinair Pathologisch Diagnostisch Centrum (VPDC) van het 

Departement Pathobiologie, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, uitgevoerd zal worden. Dit omvat 

eveneens het verzamelen van monsters voor verder onderzoek door andere onderzoeksgroepen (te denken 

aan dieet- en toxicologisch onderzoek). 

De Universiteit Utrecht blijkt 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 uitgevoerd wordt. 

Hierdoor is het nu mogelijk om postmortaal onderzoek gedurende het hele jaar uit te voeren in plaats van 

eenmalig per jaar. Hiermee wordt o.a. voorkomen dat bruinvissen altijd eerst ingevroren worden, wat weefsel 

op cel basis kapot maakt. De mogelijkheid om zo snel als mogelijk na de vondst van een gestrande bruinvis 

sectie te kunnen doen, vergroot de kans op het determineren van de doodsoorzaak. Daarnaast kunnen veel 

meer weefsels, bijvoorbeeld de gehoororganen bij zeer verse dieren, direct verzameld worden wat anders niet 

had gekund. Dit alles maakt het mogelijk om vroegtijdig veranderingen in patronen te signaleren en hierop te 

kunnen reageren.  

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

Economische Zaken voor het onderzoeken van 100-150 dode bruinvissen per jaar. Na afloop van ieder 

projectjaar is er een jaarrapport opgesteld. Dit is het vijfjaren rapport; een samenvoegend projectrapport van 

alle jaarrapporten plus de resultaten van 2013. Hierbinnen rapporteren we over het regulieren werk, inclusief 

de data verzamelt tijdens de massa stranding, welke in de zomer van 2011 plaatsvond. Andere aanvullende 

onderzoeken, zoals projecten gedaan met behulp van Helpdeskvragen en binnen BO bruinvis van IMARES, zijn 

in dit rapport niet betrokken. 
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2.0 Materialen en methoden 
 

De secties worden uitgevoerd volgens het protocol van Kuiken & Garcia Hartmann (1991) en bestaan uit een 

inwendig en een uitwendig onderzoek. Het protocol zoals gebruikt tijdens de secties met een voorbeeld verslag 

is te vinden in bijlage 1. Tijdens de secties worden samples genomen, sommige voor direct gebruik (zoals 

bijvoorbeeld formaline materiaal voor histologisch onderzoek en maag voor dieet onderzoek), en andere voor 

mogelijk toekomstig onderzoek wanneer daar vraag naar is (tissue banking), te denken aan huid samples voor 

genetisch onderzoek. 

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, met de locatie en datum worden genoteerd. Ieder dier word volledig 

gefotografeerd. Daarnaast wordt de staat van ontbinding (DCC) bepaald. De staat van ontbinding is in vijf 

categorieën onderverdeeld (DCC, wat staat voor Decomposition Condition Code) met 1 (heel vers) tot en met 5 

(heel rot). 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 bijvangst, aan de hand van o.a. netmarks.  

2.2 Inwendig onderzoek 

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

Verschillende monsters worden verzameld voor histologisch, bacteriologisch, virologisch en toxicologisch 

onderzoek afhankelijk van de DCC (zie bijlage 1). Daarnaast wordt de maag verzameld voor dieetonderzoek en 

onderzoek naar macro- en micro plastics. Histologische monsters worden gebruikt voor het microscopische 

onderzoek om de doodsoorzaak vast te stellen. Deze worden tot 1 jaar na de sectie bewaard op formaline. 

Bacteriologische en virologische monsters worden opgeslagen in vriezers (-20 en -80 respectievelijk). 

Toxicologische monsters worden naar IMARES getransporteerd voor nader onderzoek, hetzelfde geldt voor de 

magen voor dieet en plastic onderzoek. Andere monsters worden op aanvraag voor onderzoeken verzameld 

(zie hoofdstuk 3.6 aanvullende onderzoeken en hoofdstuk 3.8 lopende onderzoeken). Daarnaast wordt er voor 

iedere bruinvis een huid monster genomen en opgeslagen op alcohol voor genetisch onderzoek en 2x4 tanden 

voor leeftijd determinatie (dit wordt beide momenteel niet uitgevoerd vanwege financiële beperkingen).    

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

categorieën toegewezen aan de onderzochte dode bruinvissen. Hieronder volgt een overzicht (in alfabetische 

volgorde) van deze zeven categorieën met per categorie een beschrijving van deze.  

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 
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(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 

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, 
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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.  
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3.0  Resultaten 

3.1 Onderzochte bruinvissen 

Van begin december 2008 tot eind december 2013 werden 879 bruinvis karkassen (inclusief 16 ongeboren 

vruchten) onderzocht. Hiervan werden negen karkassen gebruikt voor een ander onderzoek: twee karkassen 

werden onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut, drie werden gebruikt voor een experiment met 

een scheepspropeller, en drie voor een rottingsproef. De uitkomsten hiervan worden of zijn apart 

gerapporteerd. 

Van de onderzochte dieren waren wisselende gegevens aanwezig met betrekking tot strandingsinformatie en 

bio-pathologische data, mede afhankelijk van de staat van het karkas. In onderstaande resultaten zullen 

daarom, afhankelijk van het wel of niet aanwezig zijn van (betrouwbare) informatie, dieren weggelaten 

worden.  

3.2 Levering van bruinvissen 

De onderstaande kaart illustreert de geografische herkomst van de bruinvissen geleverd in de totale 

onderzoeksperiode. De bruinvissen waarvan gegevens van de strandingslocatie afwezig waren zijn weggelaten. 

Acht van de dieren werden in zee voor de kust dood aangetroffen en werden in overleg met ons aangeland. 

Deze bruinvissen zijn niet opgenomen in dit schema. 

 

Figuur 1: Verdeling per provincie van de geleverde dieren van 2009-2013 (minimaal – maximaal per jaar). 

Zeeland (n=328), Zuid-Holland (n=171), Noord-Holland vaste land (n=173), Texel (n=130), Vlieland (n=3), 

Terschelling (n=7), Ameland (n=24), Schiermonnikoog (n=1), Friesland vaste land (n=1), Groningen (n=2). 

Onderstaande tabellen tonen de verspreiding van de geleverde bruinvissen over het jaar per provincie. De 

percentages in Tabel 1 laten zien per provincie het jaar waarin de meeste en minste bruinvissen geleverd 

werden. De locaties ‘zee’ en Groningen zijn weggelaten uit dit schema vanwege de lage aantallen (8 en 2 in 



 

11 

 

totaal respectievelijk). Tabel 2 laat zien per jaar, welke provincie het grootste aandeel had van onderzochte 

bruinvissen. De dieren die in zee werden gevonden zijn apart vermeld. 

Tabel 1: Aantallen onderzochte bruinvissen per provincie, per jaar. Percentage toont de verspreiding van 

deze aantallen over de vijf jaren. Een duidelijk piek is zichtbaar voor 2011. Minder duidelijk lijkt er een dip in 

2012. 

Locatie: Zeeland Noord-Holland Zuid-Holland Texel Friesland 

2009* 4% 16% 17% 32% 27% 

2010 8% 16% 11% 14% 23% 

2011 46% 36% 44% 40% 23% 

2012 32% 14% 19% 5% 5% 

2013 9% 17% 9% 9% 23% 

Totaal 100% (325) 100% (173) 100% (171) 100% (130) 100% (44) 
 

* inclusief december 2008; # voor 11 dieren was de strandingslocatie onbekend, ongeboren vruchten (n=16) 

zijn niet opgenomen in het schema.  

Tabel 1 laat zien dat er voor alle provincies het grootste aandeel werd geleverd in 2011 (percentages in rood). 

Dit heeft te maken met het extra onderzoek dat heeft plaatsgevonden naar aanleiding van de massastranding 

in de zomer van 2011. Daarnaast valt op dat voor Zeeland in verhouding ook nog veel dieren van 2012 werden 

geleverd. Voor Texel werden in verhouding opvallend weinig dieren geleverd van 2012, in Zuid-Holland is dit 

het geval voor dieren van 2013.  

Tabel 2: Aantallen onderzochte bruinvissen per provincie, per jaar. Percentage toont de verspreiding per jaar 

over de zes provincies en de zee. In 2009, 2011 en 2012 komt een grote proportie (rood) van de onderzochte 

dieren van respectievelijk Texel en Zeeland. 

  2009*   2010   2011   2012   2013 (29) 

Zeeland 11% (14) 27% (27) 43% (151) 62% (104) 28% (30) 

Noord-Holland 22% (28) 28% (28) 17% (62) 15% (25) 29% (16) 

Zuid-Holland 23% (29) 18% (18) 21% (76) 19% (32) 16% (12) 

Texel 33% (42) 18% (18) 15% (52) 4% (6) 12% (10) 

Friesland 10% (12) 10% (10) 3% (10) 1% (2) 10% (4) 

zee 1% (1) 0% (0) 1% (3) 0% (0) 4% (1) 

Groningen 0% (0) 0% (0) 0% (1) 0% (0) 1% (29) 

Totaal  100% (126)  100% (101)  100% (355)  100% (169)  100% (102) 

* inclusief december 2008; # voor 11 dieren was de strandingslocatie onbekend, ongeboren vruchten (n=16) zijn niet 

opgenomen in het schema.  
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In Tabel 2 vallen drie getallen op. In 2009 komen in verhouding veel van de onderzochte dieren van Texel. In 

2011 en 2012 kwamen veruit de meeste dieren die werden onderzocht uit Zeeland.  

Bruinvissen kwamen uit alle kustprovincies, maar voornamelijk uit de provincie Zeeland (39%, 328/840). 

Relatief weinig dieren kwamen uit de provincies Friesland en Groningen (5%, 38/840). Wanneer we dit 

vergelijken met het totaal aantal geregistreerde gestrande dieren (bijlage 2, walvisstrandingen.nl) blijkt dat 

voornamelijk van de Friese Waddeneilanden het aanbod lager was dan verwacht op basis van de hoeveelheid 

gestrande dieren. Vermoedelijk heeft dit te maken met logistieke problemen, naast lokale motivatie voor het 

verzamelen van gestrande bruinvissen voor onderzoek. Met uitzondering van de Friese Waddeneilanden, lijken 

de onderzochte bruinvissen qua locatie een goede afspiegeling te zijn van wat er in Nederland aanspoelt. 

Bruinvissen migreren en zullen afhankelijk per maand en per seizoen in verschillende getallen voorkomen voor 

de Nederlandse kust. Hierdoor worden de aantallen strandingen van dode dieren beïnvloed. Voor 852 van de 

onderzochte bruinvissen was de maand van stranding bekend. Ongeboren vruchten zijn hier weggelaten. De 

verdeling van de aantal onderzochte bruinvissen per maand zijn zichtbaar in Figuur 2 en 3. 

 

Figuur 2: Aantallen bruinvissen onderzocht per maand voor de onderzoeksperiode 2009-2013 (n=852). 



 

13 

 

 

Figuur 3: Totaal aantallen gestrande bruinvissen gemeld op walvisstrandingen.nl per maand voor de 

onderzoeksperiode 2009-2013 (n=3446). 

De verdeling over het jaar wisselt sterk. Over de jaren was er tevens een sterke variatie in het aanbod van 

gestrande bruinvissen per maand die onderzocht werden (Tabel 3).  

Tabel 3: Aantallen onderzochte bruinvissen per jaar, per maand, gemiddeld per maand over de jaren heen, 

minimum en maximus per maand, met het jaar waarin dit voorkwam. 

  2009 2010 2011 2012 2013 Gemiddelde Min In jaar Max In jaar Totaal 

jan 8 7 11 13 1 8 1 2013 13 2012 40 

feb 26 10 13 5 2 11,2 2 2013 26 2009 56 

ma 9 17 20 25 15 17,2 9 2009 25 2012 86 

apr 7 8 19 10 20 12,8 7 2009 20 2013 64 

mei 10 6 13 9 25 12,6 6 2010 25 2013 63 

jun 6 7 15 10 7 9 6 2009 15 2011 45 

jul 15 4 41 34 10 20,8 4 2010 41 2011 104 

aug 6 17 129 28 7 37,4 6 2009 129 2011 187 

sept 11 4 32 13 5 13 4 2010 32 2011 65 

okt 6 5 45 16 2 14,8 2 2013 45 2011 74 
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nov 5 9 6 1 4 5 1 2012 9 2010 25 

dec 17 7 11 5 3 8,6 3 2013 17 2009 43 

Totaal 126 101 355 169 101 14,2 1 12&13 129 2011 852 

 

In Tabel 3 zijn drie pieken zichtbaar. Een piek in aanbod in februari 2009, een piek van juni tot en met oktober 

2011 en een piek in april en mei 2013. 

Tabel 4: Percentages onderzocht t.o.v. het totale aantal gestrande bruinvissen (bron: walvisstrandingen.nl). 

In rood is aangegeven wanneer er hoge aantallen bruinvissen onderzocht werden t.o.v. het totaal aantal 

gestrande bruinvissen. In blauw is aangegeven wanneer er lage aantallen bruinvissen onderzocht werden 

t.o.v. het totaal aantal gestrande bruinvissen. In de dik gedrukte blokken de periodes waarin pieken werden 

gezien in aanlevering van bruinvissen. 

Maand 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

jan  24% 18% 44% 22% 2% 

feb  45% 28% 33% 10% 4% 

ma  19% 31% 45% 35% 14% 

apr  25% 21% 42% 28% 18% 

mei  34% 21% 41% 24% 21% 

jun  13% 21% 33% 21% 8% 

jul  27% 9% 36% 29% 14% 

aug  13% 26% 62% 33% 9% 

sept  21% 11% 25% 12% 5% 

okt  16% 22% 41% 26% 7% 

nov  19% 39% 25% 4% 15% 

dec 35% 11% 50% 20% 15% 8% 

 

In Tabel 4 is te zien dat het aanbod per maand aan onderzochte bruinvissen varieert. Dit varieert van het 

verkrijgen van 2% van het totaal aantal gestrande bruinvissen (in januari 2013) tot 62% van het totaal aantal 

gestrande bruinvissen (in augustus 2011). In de meesten maanden is het aantal onderzochte bruinvissen tussen 

15-35% van het aantal gestrande bruinvissen. Er waren pieken in het aanbod (feb 2009, jun-okt 2011 en april-

mei 2013; dik gedrukt in Tabel 3 en 4). De piek van februari 2009 lijkt mogelijk een bias veroorzaakt door 

verzameling intensiteit, de andere twee pieken (zomer 2011 en voorjaar 2013) lijken daarentegen echte 

pieken. 
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Bruinvissen werden bevroren of onbevroren aangeleverd. Voor histologisch onderzoek gaat de voorkeur uit 

naar onbevroren dieren, omdat bevriezing interpretatie van de organen op cel niveau veel moeilijker maakt 

(vriezen maakt cellen stuk). De levering van bevroren of onbevroren dieren is afhankelijk van logistieke, 

praktische en financiële factoren. Figuur 4 illustreert de aantallen bevroren en onbevroren dieren geleverd 

door de verschillende instanties. De dieren waarvan de inzender onbekend was, zijn hier weggelaten. 
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Figuur 4: De aantallen geleverde bruinvissen per instantie, bevroren (blauw, onder) en onbevroren (rood, 

boven) (n=852, ongeboren vruchten zijn weggelaten, voor 10 dieren was de leverende instantie onbekend). 

De staat van ontbinding heeft grote invloed op de betrouwbaarheid van de resultaten en de mogelijkheid tot 

aanvullend onderzoek. Het werd daarom van groot belang geacht dat dieren zo vers mogelijk geleverd werden. 

De onderstaande grafieken geven een indruk van de aantallen dieren in verschillende staten van ontbinding per 

leverancier. 
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Figuur 5: De aantallen bruinvissen geleverd, per staat van ontbinding, per leverancier voor de gehele 

onderzoeksperiode (n=849, ongeboren vruchten zijn weggelaten, voor 10 dieren was de leverancier niet 

bekend, voor drie dieren werd de staat van ontbinding niet genoteerd).  

Figuur 5 laat zien dat het grootste aandeel van de geleverde bruinvissen heel rot (DCC4) was. 28% (235/849) 

van de onderzochte dieren viel in de categorie heel vers en vers. Deze werden hoofdzakelijk (60%, 141/235) 

geleverd door het Seal Rehabilitation and Research Centre (SRRC)/ Eerste Hulp bij Zeezoogdieren (EHBZ). 

 

Figuur 6: Verdeling van de rottingsstaat per leverancier in procenten. 

Figuur 6 laat zien dat het grootste deel van de dieren geleverd door het SRRC/EHBZ in hele rotte staat waren. 

Bij IMARES/Ecomare/NIOZ is de verdeling over de rottingsstaten iets gelijker, en het grootste percentage van 

geleverde dieren zijn rot. In de categorie ‘overig’ zitten onder andere instanties als SOS Dolfijn en 
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dierenambulances. De meeste van de dieren die ontvangen zijn via deze categorie zijn zeer vers. De oorzaak 

hiervoor is dat de hulp van deze vervoerders hoofdzakelijk wordt ingeroepen na melding van een levend 

gestrande bruinvis. Wanneer een dergelijk bruinvis dan overlijdt, wordt voor direct transport naar Utrecht 

gestreefd. 

3.3 Leeftijd, gewicht en geslacht 

Van 818 dieren en 15 ongeboren vruchten werden zowel geslacht als leeftijdsklasse (ongeboren vrucht / 

pasgeboren / juveniel / volwassen) bepaald.  

 

Figuur 7: Aantallen vrouwelijke en mannelijke bruinvissen per leeftijdscategorie voor de gehele 

onderzoeksperiode (n=833),  Ongeb. vrucht = ongeboren vrucht). 

In Figuur 7 is zichtbaar dat over de leeftijdscategorieen de aantallen niet gelijk verdeeld zijn over de geslachten. 

Voor de categorieen pasgeboren, juveniel en volwassen is het verschil significant (Chi-squared-test, p < 0.05). 

Er zijn significant meer mannelijke pasgeborenen en juvenielen in onze geleverde bruinvissen, en meer 

vrouwelijke dieren in de categorie volwassenen. 

De onderzochte bruinvissen werden eveneens gemeten en gewogen. Bij 742 dieren was geslacht en leeftijd 

bekend, en was de meting van de totale lengte betrouwbaar, bij 633 dieren was het gewicht betrouwbaar 

(Tabel 5). Bij de overige dieren was er een aanzienlijk deel van het dier afwezig ten tijde van de sectie, veelal 

door aaseters, of vanwege de verre staat van ontbinding.  
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Tabel 5: Gemiddelde totale lengte(L1), minimale en maximale lengtes (in cm) per leeftijd en geslacht (Vr = 

vrouwelijk, Ma = mannelijk) en het aantal dieren waarop deze informatie gebaseerd is. Gemiddelde, 

minimale en maximale massa (in kg) voor dezelfde groepen. Dieren die beoordeeld werden met status 

incomplete werden niet meegenomen in dit overzicht (Hele periode, n=742/633). 

Leeftijd Geslacht L1 Min-Max Massa Min-Max Aantal 

Pasgeb. Vr 83.2 69.0-95.5 8 6-15 35 / 31  

 Ma 82.3 62.0-98.5 8 4-17 54 / 49 

Juveniel Vr 114.0 92.0-138.0 18 7-38 184 / 150 

 Ma 110.4 81.0-141.0 17 6-38 305 / 262 

Volwassen Vr 151.0 130.0-168.5 40 19-61 99 / 87 

 Ma 140.0 128.0-159.5 35 21-58 58  48 

 

3.4 Lichamelijk conditie 

Met de opgedane ervaring van de afgelopen jaren lijkt het aannemelijk dat voorbij DCC3 de NCC niet 

betrouwbaar meer is (voor uitleg NCC en DCC zie Hoofdstuk 2.1). De blubber lijkt, na bevriezen en ontdooien 

en bij autolyse, vloeibaar te worden of in te drogen. Deze aanname werd bevestigd met de dieren die tijdens 

de scheepschroef en rottingsproef werden gebruikt. Daarnaast raken bij rotte karkassen de spieren 

opgezwollen of juist ingevallen door gas vormende bacteriën of indroging. Zodoende is besloten, in 

tegenstelling tot voorgaande jaarverslagen, alleen de NCC van bruinvissen met DCC1-3 te presenteren (Figuur 

8). 

 

Figuur 8: Gemiddelde NCC van dieren in DCC 1-3, per maand, voor gehele periode (n=402, totaal aantal 

dieren per maand: jan n=32, feb n=40, ma n=62, apr n=42, mei n=28, jun n=22, jul n=38, aug n=48, sep n=26, 

okt n=23, nov n=12, dec n=29). 
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Figuur 8 toont dat de meeste bruinvissen gestrand in de wintermaanden in gewone tot zelfs goede conditie 

zijn(<NCC3), terwijl in de lente en zomer de voedingstoestand gemiddeld een stuk lager is, met de grootste dip 

in augustus (=NCC4). 

3.5 Doodsoorzaken 

Na macroscopisch (n=859) en histopathologisch (n=391) onderzoek werden een conclusie en een 

waarschijnlijke doodsoorzaak per onderzochte bruinvis geformuleerd. Figuur 9 laat in een cirkeldiagram de 7 

doodsoorzaak categorieën zien, inclusief de opsplitsing in de bijvangst categorieën. Figuur 9 bevat alle 

onderzochte bruinvissen, dus DCC1 tot en met DCC5.  

 

 

 

 

Zoals eerder aangegeven, is de kans om de waarschijnlijke doodsoorzaak bij zeer rotte dieren (DCC4 en DCC5) 

te achterhalen klein. Dit is de reden waarom de categorie ‘onbekend’ in bovenstaande grafiek zo groot is. In 

onderstaande taartgrafieken zijn deze bruinvissen daarom weggelaten. Dit Figuur geeft een betere afspiegeling 

van de werkelijkheid van de waarschijnlijke doodsoorzaken van de gestrande dieren dan de percentages 

waarbij alle dieren zijn opgenomen. Daarom zal in de rest van het verslag met betrekking tot de doodsoorzaken 

alleen de dieren meegenomen worden met DCC1-3. 

 

Figuur 9: Doodsoorzaken als een percentage van het totale aantal dieren onderzocht (n=859) afgerond naar 

hele percentages. Hoogst waarschijnlijk bijvangst (n=12), en zeker bijvangst (n=5) zijn beide afgerond 1% 

hoewel in aantal verschillend, zoals zichtbaar in de cirkeldiagram. 
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Figuur 10: Doodsoorzaken als afgerond percentage van het totale aantal dieren onderzocht met uitzondering 

van zeer rotte dieren (DCC 4 en 5) (n=445). 

Uit Figuur 9 en 10 blijkt dat de meest voorkomende doodsoorzaken van de onderzochte bruinvissen bijvangst, 

grijze zeehond slachtoffers en infectieuze ziektes zijn. De categorie grijze zeehond slachtoffer is toegevoegd 

vanaf eind 2013, zoals genoemd in de introductie. In de categorie overig (n=29) zijn zes gevallen van verdacht 

propeller trauma. Daarnaast bevat deze categorie een aantal gevallen van dystocia (moeilijkheden rondom de 

bevalling geleid tot de dood van moeder en kalf). De overige gevallen in deze categorie zijn gevallen van stomp 

trauma. 

De temporale distributie van de doodsoorzaken van de geleverde dieren is van belang om te onderzoeken of 

bepaalde categorieën in een bepaalde tijd van het jaar een groter aandeel vormen van de aangeboden 

bruinvissen. Dit biedt inzicht in de oorzaken van het voorkomen van de verschillende doodsoorzaken die bij 

onderzochte bruinvissen uit Nederlandse wateren voorkomen. Hieronder zijn er zeven subhoofdstukken, 

waarbij iedere doodsoorzaak categorie uitgelicht wordt.  

3.5.1 Bijvangst 

Ter versimpeling van de gegevens zijn de waarschijnlijkheidscategorieën weggelaten en alle bijvangst 

categorieën in dit hoofdstuk bij elkaar opgeteld. 
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Figuur 11: Aantallen bruinvissen in de categorie bijvangst per maand cumulatief voor de gehele 

onderzoeksperiode met uitsluiting van hele rotte dieren (DCC 4 en 5) (n= 87). 

In Figuur 11 lijken er twee pieken te zijn in bijvangst gezien over het jaar, één in maart en één in september. 

Het is echter belangrijk om te zien welke proportie bijvangst is ten opzichte van het totaal aantal onderzochte 

bruinvissen in deze periodes.  

 

Figuur 12: Aantallen bruinvissen in de categorie bijvangst, maand percentage ten opzichte van het totaal 

onderzochte aantal in die maand, over de gehele onderzoeksperiode, met uitsluiting van hele rotte dieren 

(DCC 4 en 5) (n=438). 

Figuur 12 laat zien dat er twee pieken zichtbaar zijn in de bijvangst categorie, namelijk in februari-maart en 

september-oktober. Daarnaast laat het een duidelijke dip in juni zien.  
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Tabel 6: Percentages bijvangst ten opzichte van het totaal onderzochte bruinvissen per jaar verspreid over de 

maanden, met tevens aantallen totaal bijvangst per maand, en totaal onderzocht per maand, met uitsluiting 

van hele rotte dieren (DCC 4 en 5). 

 Jan Feb Ma Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

2009 (22%) 0% 33% 67% 33% 0% 0% 0% 0% 50% 33% 0% 13% 

2010 (24%) 14% 13% 38% 40% 40% 20% 33% 9% 50% 0% 17% 25% 

2011 (20%) 29% 44% 39% 30% 0% 0% 14% 10% 25% 29% 0% 0% 

2012 (12%) 30% 0% 0% 0% 50% 0% 14% 0% 0% 0% 0% 50% 

2013 (19%) 0% 0% 27% 11% 14% 0% 0% 0% 75% 0% 33% 33% 

Tot bijvangst 6 12 21 9 5 1 5 4 10 6 2 6 

Tot onderz 32 41 73 45 31 23 42 53 29 24 13 32 

 

In Tabel 6 zijn de percentages bijvangst verdeeld over de jaren per maand te zien. Er lijkt een trend te zijn over 

de jaren, met verhoudingsgewijs meer bijvangst in maart-april en in september. Echter, deze verhoudingen zijn 

gebaseerd op te lage aantallen om het enige significantie te geven.  

De verdeling over de leeftijdscategorieën en het geslacht van bijgevangen bruinvissen (Figuur 13) volgt de 

verdeling van de leeftijdscategorie en het geslacht van de aangeboden dieren (zie Figuur 7).  

 

Figuur 13: Aantallen bruinvissen in de categorie bijvangst per leeftijdscategorie, per geslacht, met uitsluiting 

van hele rotte dieren (DCC 4 en 5) (n=87).  
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3.5.2 Grijze zeehond slachtoffers (GZS) 

 

Figuur 14: Aantallen bruinvissen in de categorie grijze zeehond slachtoffer per maand cumulatief voor de 

gehele onderzoeksperiode met uitsluiting van hele rotte dieren (DCC 4 en 5) (n=88). 

In Figuur 14 lijken er twee pieken te zijn in deze categorie gezien over het jaar, in maart en in augustus. Het is 

echter belangrijk om te zien welke proportie GZS zijn ten opzichte van het totaal aantal onderzochte 

bruinvissen in deze periodes.  

 

Figuur 15: Aantallen bruinvissen in de categorie grijze zeehond slachtoffer (n=88) per maand als percentage 

ten opzichte van het totaal onderzochte aantal in die maand, over de gehele onderzoeksperiode, met 

uitsluiting van hele rotte dieren (DCC 4 en 5) (n=438).  
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Uit Figuur 15 is af te lezen dat de wintermaanden de voornaamste maanden zijn waarin GZS worden gevonden. 

Hoewel dit een duidelijke piek is, laat Figuur 15 ook zien dat GZS door het hele jaar worden gevonden. 

Tabel 7: Percentages GZS ten opzichte van het totaal onderzochte bruinvissen per jaar verspreid over de 

maanden, met tevens aantallen totaal GZS per maand, en totaal onderzocht per maand, met uitsluiting van 

hele rotte dieren (DCC 4 en 5). 

 Jan Feb Ma Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

2009 (24%) 71% 57% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 27% 

2010 (15%) 71% 0% 19% 0% 0% 0% 0% 18% 0% 0% 17% 0% 

2011 (15%) 29% 33% 28% 10% 20% 0% 5% 10% 0% 14% 0% 67% 

2012 (27%) 10% 0% 67% 0% 0% 0% 0% 0% 40% 0% 0% 25% 

2013 (24%) 0% 0% 27% 26% 7% 100% 0% 33% 0% 100% 33% 67% 

Tot GZS 13 15 25 6 2 2 1 6 2 3 2 11 

Tot onderz 32 41 73 45 31 23 42 53 29 24 13 32 

 

In Tabel 7 zijn de percentages GZS verdeeld over de jaren per maand te zien ten opzichte van het totaal 

onderzocht in die maand. De trend die zichtbaar is in Figuur 17 lijkt redelijk verdeeld over de jaren. Echter deze 

percentages zijn gebaseerd op te lage aantallen om het enige significantie te geven. 

 

Figuur 16: Aantallen bruinvissen in de categorie grijze zeehond slachtoffer per leeftijdscategorie, per 

geslacht, met uitsluiting van hele rotte dieren (DCC 4 en 5) (n=87).  

De verdeling over de leeftijdscategorieën en het geslacht volgt de verdeling van de leeftijdscategorie en het 

geslacht van de aangeboden dieren (zie Figuur 7).  
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3.5.3 Infectieuze doodsoorzaken 

 

Figuur 17: Aantallen bruinvissen in de categorie infectieuze ziekte per maand cumulatief voor de gehele 

onderzoeksperiode met uitsluiting van hele rotte dieren (DCC 4 en 5) (n=77).  

Figuur 17 laat een ogenschijnlijk piek zien in maart/april en in juli van de dieren die overlijden aan infectieuze 

ziekte(s). Het is echter belangrijk om te zien welke proportie infectieuze ziekte is ten opzichte van het totaal 

aantal onderzochte bruinvissen in deze periodes. 

 

Figuur 18: Aantallen bruinvissen in de categorie infectieuze ziekte (n=77) per maand als percentage ten 

opzichte van het totaal onderzochte aantal in die maand, over de gehele onderzoeksperiode, met uitsluiting 

van hele rotte dieren (DCC 4 en 5) (n=438). 

In Figuur 18 is te zien dat de percentages van dieren gestorven door een infectieuze oorzaak in april, mei en 

november boven de 30% van de totaal onderzochte dieren zit.  
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Tabel 8: Percentages bruinvissen gestorven aan een infectieuze ziekte ten opzichte van het totaal 

onderzochte bruinvissen per jaar verspreid over de maanden, met tevens aantallen totaal onderzocht per 

maand, met uitsluiting van hele rotte dieren (DCC 4 en 5). 

 Jan Feb Ma Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

‘09 (19%) 0% 5% 0% 50% 80% 25% 13% 25% 17% 17% 67% 13% 

’10 (16%) 0% 25% 13% 0% 0% 20% 33% 0% 0% 33% 50% 50% 

’11 (13%) 0% 11% 11% 40% 0% 10% 14% 3% 25% 21% 0% 0% 

’12 (25%) 60% 0% 6% 60% 0% 0% 29% 40% 0% 0% 0% 25% 

’13 (21%) 100% 0% 7% 26% 43% 0% 33% 0% 25% 0% 0% 0% 

Inf ziekte 7 4 6 15 10 3 8 4 5 5 5 5 

Tot onderz 32 41 73 45 31 23 42 53 29 24 13 32 

 

In Tabel 8 zijn de percentages dieren gestorven aan een infectieuze ziekte verdeeld over de jaren per maand te 

zien ten opzichte van het totaal onderzocht in die maand. Er is geen duidelijke trend of piek zichtbaar. Er is 

geen aanwijzing voor een uitbraak van een infectieuze ziekte in de onderzoeksperiode. De lage aantallen 

maken verdere interpretatie lastig.  

 

Figuur 19: Aantallen bruinvissen in de categorie infectie ziekte per leeftijdscategorie, per geslacht, met 

uitsluiting van hele rotte dieren (DCC 4 en 5) (n=78).  

In Figuur 19 is de verdeling zichtbaar van de bruinvissen met als doodsoorzaak een infectie ziekte. Opvallend 

hierbij is dat volwassen dieren significant vaker overlijden door een infectieuze reden dan juveniele dieren (Chi-

square, P<0.0001). Tevens is opvallend dat er in verhouding meer vrouwelijke volwassen dieren in deze groep 

zitten dan mannelijke volwassen dieren: 74% (28/38) van de volwassen dieren is vrouwelijk, tegenover 62% 

(106/171) van het totaal onderzochte volwassen dieren. 
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3.5.4 Vermagering 

 

Figuur 20: Aantallen bruinvissen in de categorie vermagering per maand cumulatief voor de gehele 

onderzoeksperiode met uitsluiting van hele rotte dieren (DCC 4 en 5) (n=60).  

Figuur 20 laat een ogenschijnlijk piek zien van dieren die overlijden aan vermagering in april en in augustus. Het 

is echter belangrijk om te zien welke proportie vermagerde dieren is ten opzichte van het totaal aantal 

onderzochte bruinvissen in deze periodes. 

 

Figuur 21: Aantallen bruinvissen in de categorie vermagering (n=60) per maand als percentage ten opzichte 

van het totaal onderzochte aantal in die maand, over de gehele onderzoeksperiode, met uitsluiting van hele 

rotte dieren (DCC 4 en 5) (n=438). In wit in de paarse balk staan de aantallen waarop het percentage 

vermagering in die maand is gebaseerd. 
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Figuur 21 laat zien dat de piek in april en in augustus gezien in Figuur 21 ook een piek lijkt te zijn in verhouding 

tot de totaal onderzochte dieren in die periode. Interessant is dat van de zeven dieren in april (cumulatief), vier 

dieren uit april 2013 komen, en van de 16 dieren in augustus, 12 dieren van het jaar 2011 komen. Beide 

perioden werd ook een piek gezien in de hoeveelheid strandingen. De aantallen zijn zo laag dat interpretatie 

van deze cijfers lastig is.  

Tabel 9: Aantal bruinvissen dat per jaar vermoedelijk is overleden aan vermagering ten opzichte van het 

totaal onderzocht, met percentages, met uitsluiting van hele rotte dieren (DCC 4 en 5). 

 Totaal onderzocht Vermagering 

2009 91 17 19% 

2010 75 12 16% 

2011 143 18 13% 

2012 59 15 25% 

2013 70 15 21% 

 

Tabel 9 laat zien dat door de jaren het percentage vermagerde dieren redelijk constant blijft, met als 

uitzondering 2012. Mogelijk is dit omdat in 2012 relatief weinig dieren werden onderzocht die vers genoeg 

waren om een doodsoorzaak vast te kunnen stellen. 

 

Figuur 22: Aantallen bruinvissen in de categorie vermagering per leeftijdscategorie, per geslacht, met 

uitsluiting van hele rotte dieren (DCC 4 en 5) (n=62).  

In verhouding tot de verdeling over de leeftijden en geslachten van de totale groep verse onderzochte dieren 

lijken er in verhouding meer juveniele te vallen in deze categorie: 74% (46/62) van de dieren in deze categorie 

zijn juveniel, tegenover 66% (286/435) in de totaal onderzochte (Figuur 7). Dit verschil is niet significant. 
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 3.6 Decomposition condition code per doodsoorzaak. 

Per categorie doodsoorzaak zijn diagnoses meer of minder makkelijk te maken bij een bepaalde rottingsstaat. 

Om een voorbeeld te geven: een netmark is goed zichtbaar op een heel vers dier, maar veel slechter zichtbaar 

op een iets rotter dier. Daarnaast zullen bruinvissen dicht bij de kust mogelijk om andere redenen sterven dan 

dieren verder van de kust af. Een dier dat ver van de kust af sterft zal minder vers  de kust bereiken dan een 

dier dat levend strand en dan sterft. Daarom kunnen doodsoorzaken per rottingscategorie wisselen. Wanneer 

er wordt gekozen om in de toekomst alleen nog verse bruinvissen (DCC1-2) te onderzoeken, is het voor de 

vergelijkbaarheid met het onderzoek van de afgelopen vijf jaar goed om naar de verdeling te kijken. Voor uitleg 

DCC zie Hoofdstuk 2.1.  

Tabel 10: Doodsoorzaak categorieën per DCC1-3 code 

Doodsoorzaak DCC 1 DCC 2 DCC 3 

Totaal 14% 42% 44% 

Bijvangst 16% 45% 39% 

GZS 7% 47% 47% 

Infectieus 30% 49% 21% 

Vermagering 7% 28% 66% 

 

Omdat er relatief veel meer dieren met een DCC1 (voornamelijk levend gestrande dieren) een infectieuze 

ziekte hadden (Tabel 10), kan verwacht worden dat wanneer alleen DCC1 en 2 bruinvissen zullen worden 

onderzocht, het percentage bruinvissen met een infectieuze doodsoorzaak veel hoger zal worden. Daarentegen 

zal het percentage vermagering waarschijnlijk omlaag gaan, omdat deze doodsoorzaak vaker wordt 

toegewezen aan DCC3 dieren (Tabel 10).  

4.0 Aanvullend onderzoek 
Niet alleen bij dieren die gestorven zijn aan een infectieuze doodsoorzaak, maar ook bij dieren met een andere 

doodsoorzaak (als bijvangst) is het belangrijk om de oorzaak van gevonden afwijkingen in organen te 

achterhalen. Wanneer we meer kennis vergaren over het voorkomen van ziekte veroorzakers bij bruinvissen 

zullen we mogelijk nieuw opkomende bedreigingen voor de populatie beter herkennen. Daarnaast pikken we 

zo ziekteverwekkers op die mogelijk een risico kunnen vormen voor de volksgezondheid, of voor de gezondheid 

van huisdieren (zoals Brucella). Qua ziekteverwekkers kunnen we denken aan parasieten, bacteriën en 

schimmels, en virussen. Dit hoofdstuk bevat de beschrijvingen van aanvullende onderzoeken gedaan binnen 

het project in de onderzoeksperiode, en al het nader onderzoek naar deze ziekteverwekkers.  

4.1 Parasitologie 

Het voorkomen van parasieten is consequent tijdens alle sectie genoteerd. Parasieten komen bij bruinvissen 

zeer regelmatig voor in verschillende organen: oren, longen, lever, magen, pancreas, nieren en darmen (Tabel 

11). De ernst van de parasitaire besmetting wordt daarbij gescoord op: gering, matig of ernstig. Dit is 

afhankelijk van de hoeveelheid parasieten aanwezig en de hoeveelheid aangetast weefsel(s) daardoor. 

Hieronder volgt een overzicht van de voorkomende parasieten bij bruinvissen met de daarbij behorende 

organen: 
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Tabel 11: Parasieten die voorkomen bij bruinvissen in de verschillende organen.   

Naam Orgaan 

Isocyamus delphini (Crustacea; kreeftachtige) Huid (vaak in wonden) 

Stenurus minor (Nematode; rondworm) Oor en craniale sinussen 

Pseudalius inflexus (Nematode; rondworm) Hart en longen 

Torynurus convolotus (Nematode; rondworm) Longen  

Anisakis simplex / spp. (Nematode; rondworm) Maag- en darmlumen 

Diphyllobohrium stenimacephalum (Cestode; lintworm) Darm lumen 

Campula oblonga (Trematoda; bot) Lever- en galgangen 

Pholeter gastrophilus (Trematoda; bot) maagwand 

 

Drie afgebakende onderzoeken zijn de afgelopen vijf jaar uitgevoerd; twee door studenten en de andere intern.  

1) In 2012 hebben twee HBO Van Hall Larenstein (Leeuwarden) studenten een afstudeeropdracht gedaan 

binnen het bruinvisproject onder de titel: ‘Parasite related findings in Dutch stranded Harbour Porpoises 

(Phocoena phocoena): An analysis of associations between life and mortality factors and infestations with 

endoparasitic helminths.’ (zie: information verspreiding; stage rapporten). Tijdens hun onderzoeksperiode 

hebben de stagiaires gebruik gemaakt van de bestaande database en de informatie van het voorkomen van 

parasieten gevonden in verse bruinvissen onderzocht in Utrecht van 2008 – 2011. Longen, oren, maag en lever 

werden geanalyseerd op mogelijke associaties met biologische parameters (leeftijd, geslacht, en 

lichaamsconditie), seizoensinvloed, en sterfte factoren. De resultaten toonden aan dat de parasieten veel 

voorkomen bij bruinvissen. De belasting met parasieten is waarschijnlijk leeftijdsgebonden, en de resultaten 

die hier gevonden zijn, suggereren dat de prevalentie en ernst van parasieten zeer waarschijnlijk afhankelijk is 

van tussengastheren en dus het dieet. 

2) In 2013 heeft een MSc student van de universiteit van Gent gebruik gemaakt van aanwezige monster van 

serum van o.a. gestrande bruinvissen om het voorkomen van een parasiet, genaamd Toxoplasma gondii, te 

analyseren. Toxoplasma gondii is een wereldwijd verspreide zoönotische parasiet. Katachtigen (Felidae) 

vormen de eindgastheer in de cyclus en verspreiden de parasiet door middel van fecale uitscheiding van 

oöcysten. De mens en warmbloedige dieren fungeren als tussengastheer. Zeezoogdieren vormen goede 

indicatororganismen voor het voorkomen van de parasiet in mariene milieus. Onderzoek naar het voorkomen 

van T. gondii bij zeezoogdieren is daarom nuttig. Hersenweefsel van 161 dieren werden getest met PCR. De 

uitslag hiervan is nog niet gepubliceerd. 

3) In 2013 is er onderzoek gedaan met de titel: ‘Anisakis spp. (Nematoda: Anisakidae) induced granulomatous 

dermatitis in a harbour porpoise Phocoena phocoena and a bottlenose dolphin Tursiops truncatus.’. Dit 

onderzoek, in samenwerking met virologen van het Departement Pathobiologie van de UU, is een studie naar 

het voorkomen van Anisakis spp. (normaliter voorkomend in de maag en darmlumen van zeezoogdieren) in 

huidlaesies van een bruinvis en een tuimelaar waarop sectie is verricht. Dit is een afwijkende plek voor het 

voorkomen van deze parasiet. Een manuscript n.a.v. deze bevinding is begin 2014 ingestuurd bij het Journal 

‘Diseases of Aquatic Organisms’ (zie informatie verspreiding; publicaties; wetenschappelijke artikelen).  
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4.2 Bacteriologie 

Algemeen bacteriologisch en schimmel onderzoek 

Bacteriologische kweek, met uitsluiting van Brucella sp (zie later), is uitgevoerd op totaal 104 individuen: 

 2009 onderzoek van 22 bruinvissen; 

 2010 onderzoek van 22 bruinvissen; 

 2011 onderzoek van 27 bruinvissen; 

 2012 onderzoek van 17 bruinvissen; 

 2013 onderzoek van 16 bruinvissen.  

Van 16 verschillende weefsels en organen is bacteriologie ingezet (Tabel 12).  

Tabel 12: bacteriologie ingezette weefsels 

Orgaan Aantal samples getest 

Abcessen, verschillende locaties 3 

Darm (inhoud) 17 

Epiglottis 1 

Hersenen 2 

Huid laesie, verschillende locaties 3 

Lever 63 

Long 73 

Lymfe knopen, verschillende 5 

Maaginhoud 1 

Melkklier 2 

Milt 44 

Oor swab 2 

Penis 2 

Testikels 1 

Urine swab 1 

Uterus (swab) 7 
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De uitslagen van de 250 geteste samples zijn zichtbaar in Tabel 13.  

Tabel 13: Uitslagen bacteriologisch onderzoek.  

Soort Aantal 

Geen bacteriën gekweekt 97 

Mengcultuur (Alle) 65 

Gram Neg staven 8 

Gram Pos staven 1 

Acinetobacter baumannii 1 

Aeromonas  1 

Aspergillus fumigates (schimmel) 5 

Bacillus spp. 4 

Brevidumonas diminuta 1 

Clostridium spp. 28 

Coliformen  2 

Corynebacterium spp. 3 

E.coli 2 

Enterobacter spp. 1 

Fusobacterium spp. 1 

Gemella spp. 1 

Klebsiella spp. 3 

Pasteurella spp. 1 

Pseudomonas spp.  3 

Staphylococ coagulase negatief 3 

Streptococcen spp. 14 

Vibrio spp. 5 

 

De relevantie hiervan is dat er een verscheidenheid aan bacteriën bij bruinvissen voorkomen die vergelijkbaar 

is met die van landzoogdieren. Er is niet één ziekteverwekker geïdentificeerd voor een afwijking (bijvoorbeeld 

uit longontsteking worden verschillende bacteriën gekweekt en vaak mengculturen in plaats van maar één 
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soort). Hoewel er veel ziekteverwekkende soorten Clostridia bacteriën bestaan, is het veelvuldig voorkomen 

van Clostridium spp in weefsels in deze bruinvissen waarschijnlijk een gevolg van post mortale overgroei van 

deze bacterie.  

Brucella onderzoek 

Van de in 2009 aangeboden bruinvissen werden 47 dieren geselecteerd. De selectie was op basis van 

doodsoorzaak (infectieus en vermagering, terwijl bijvangst dieren werden gebruikt als de ‘gezonde’ controle), 

en verder werd er gelet op voldoende variatie in leeftijd, geslacht, en versheid.  

Serologie: 

Van 17 dieren was serum beschikbaar. Acht van de 17 dieren waren serologisch positief (47%). Binnen deze 

kleine geteste groep lijkt er geen verschil tussen Brucella serologisch positieve en negatieve dieren te zijn met 

betrekking tot pathologische bevindingen, leeftijdscategorie, geslacht, strandingsdatum, en/of versheidscode.  

Kweek (gedaan bij CVI): 

Van 265 weefsels; van 112 dieren is Brucella detectie gedaan met behulp van kweek en moleculaire technieken 

(rtPCR). De weefsels bestonden uit long (88), longwormen (52), long lymfeknoop (52), lever (18), genitaal 

apparaat (28), genitale lymfeknoop (1), abcessen (3) en huidlaesies (23).  Typering op de geisoleerde Brucella 

werd uitgevoerd met behup van Multi Loci Variable Number of Tandem Repeats (VNTR) analyse (MLVA) en 

Multi Locus Sequence typering (MLST). In totaal was 4.5% (5/112) van de dieren positief via kweek, en deze 

werden allen bevestigd met rtPCR. Daarnaast waren er nog twee dieren positief voor Brucella met rtPCR, 

resulterend in een Brucella prevalentie van 6.3% (7/112).  

Verdere typering resulteerde in Brucella ceti ST 23. Dit is tot nog toe het meest gevonden subtype 

internationaal voor bruinvissen en witflank dolfijnen. Er is één humaan geval van Brucella infectie bekend, deze 

persoon had zijn infectie opgedaan vanuit het laboratorium. Daarnaast zijn er nog twee humane gevallen 

bekend van Brucella ceti infectie van een ander cluster, ST27. Beiden waren geïnfecteerd na het eten van 

schelpdieren. Dit subtype Brucella ceti wordt voornamelijk gevonden in zeehonden. 

Onze positieve Brucella spp isolaten werden verkregen uit longen (n=3), long lymfeknoop (n=3), en 

longwormen (n = 2). Er is geen duidelijke associatie gevonden met dieren die Brucella dragen en pathologie. 

Verder waren er zowel volwassen als juveniele dieren positief, in verschillende voedingstoestanden. Meer 

onderzoek is nodig naar Brucella ceti infectie bij bruinvissen om meer helderheid te krijgen over een associatie 

met ziekte in deze soort.  

Wanneer we de gegevens van deze studie extrapoleren, kunnen we aannemen dat Brucella ceti ST 23 aanwezig 

is in rond de 6.3% van de bruinvissen die stranden op de Nederlandse kust (rond de 44 per jaar (6.3% van 700 

stranders)). Hoewel er nog geen infectie in mensen is waargenomen in Nederland, en de enige infectie die 

wereldwijd is beschreven in mensen met deze bacterie een geval was in een laborant, lijkt er een risico te zijn 

dat de bacterie zou kunnen worden overgedragen naar mensen die in aanraking komen met wilde in Nederland 

gestrande bruinvissen. Hierbij valt te denken aan de vrijwilligers die de karkassen verzamelen voor onderzoek, 

of die levend gestrande bruinvissen behandelen, tevens gemeente medewerkers die verantwoordelijk zijn voor 

het opruimen van de karkassen. Om deze reden hebben wij het strandingsnetwerk erop geattendeerd om 

hygiënisch te werken. De bevindingen zin gepubliceerd (zie hoofdstuk ‘publicaties’ hieronder; E. Maio et al. 

2014) 

4.3 Virologisch onderzoek 

Deep gene sequencing 
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Van 53 bruinvissen is in 2012 long (n=24) en darminhoud (n=24) verstuurd voor algemeen onderzoek voor 

virussen (Erasmus MC). Hierin zijn twee virussen ontdekt: het Adenovirus en het Anello virus. Naar deze laatste 

is geen verder onderzoek ingezet. De alinea hieronder omschrijft het vervolg onderzoek naar het Adeno virus.  

Adeno virus 

Alle darminhoud beschikbaar (n=151) van verse en minder verse bruinvissen uit de -20 opslag is opgezocht. 

DNA is geïsoleerd en PCR’s zijn uitgevoerd. Positief resultaat voor Adeno virus is gevonden in darminhoud van 4 

bruinvissen. Momenteel zijn er aanvullende testen op herenweefsel. Resultaten van deze PCRs zijn reeds 

onbekend. Het virus zal nog worden geanalyseerd en er wordt op kort termijn gestreefd naar een publicatie 

over deze resultaten. Dit onderzoek is gedaan op het Departement Pathobiologie van de Universiteit Utrecht in 

samenwerking met de interne virologen en in samenwerking met virologen van Erasmus MC.  

Morbilli virus 

Van 34 bruinvissen is er materiaal getest voor morbilli virus, intern op het Departement Pathobiologie van de 

Universiteit Utrecht. Resultaten waren allen negatief.  

Pokken virus 

Retrospectief onderzoek naar het voorkomen van pokken-achtige huidlaesies toonde aan dat rond de 20% van 

de in Nederland gestrande dieren ze hadden. Volwassen dieren leken vaker aangedaan dan juveniele dieren en 

pasgeborenen, er was geen significant verschil tussen mannen en vrouwen. De afwijking werd vaker gevonden 

in wintermaanden. 17 verdacht pokken laesies werden getest met PCR voor pokkenvirus, en waren allen 

negatief. De oorzaak van deze pokken achtige huidlaesies blijft onduidelijk. 

4.4 Gehoorschade onderzoek 

Het is mogelijk om onderzoek te doen naar akoestisch trauma op bruinvissen waarvan de binnenoorbeentjes 

binnen 18 uur na de dood worden verzameld, geïnjecteerd en gefixeerd. Deze samples worden geanalyseerd 

onder een Electro-microscoop door het bio-akoestisch lab in Spanje/Canada. Hieronder volgt een overzicht van 

de geteste samples per jaar: 

2011: tien bruinvissen, waarbij bij negen geen morfologische schade aantoonbaar was en waarbij bij één 

bruinvis littekenweefsel gevonden werd. 

2012: vijf bruinvissen, waarvan nog geen uitslag bekend.  

2013: zes bruinvissen, waarvan nog geen uitslag bekend. 
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5.0 Informatie verspreiding 
Gedurende vijf jaar tijd 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. Hieronder volgt een overzicht van wetenschappelijke publicaties, bijgewoonde workshop en 

conferenties, posters, presentaties en bijeenkomsten, en stagerapporten, op jaar en alfabet gesorteerd.  

5.1 Publicaties 

2014 

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, (Accepted for publication  DOI: 10.3354/dao02818) 

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) 

ten Doeschate M, IJsseldijk LL, de Jong E, Hiemstra S, Strijkstra A, Gröne A, Begeman L (2014) Parasite related 

findings in Dutch stranded Harbour Porpoises (Phocoena phocoena) (In Progress o.l.v. M. ten Doeschate) 

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 

(Accepted for publication DOI 10.1578/AM.40.4.2014.394)  

Leopold MF, Mielke L, Heße E, Meesters E, Keijl GO, van der Hiele J, Begeman L, Hiemstra S, Gröne A (2014) Can 

stomach content analysis help to solve the riddle of mutilated harbour porpoises in the Netherlands? Journal of 

Sea Research (In Progress o.l.v. M.F. Leopold)  

Leopold MF, Begeman L, van Bleijswijk JDL, IJsseldijk LL, Witte HJ, Gröne G (2014) Exposing the grey seal as a 

major predator of harbour porpoises (Accepted for publication DOI 10.1098/rspb.2014.2429) 

Leopold MF, Begeman L, Wiersma L, Hiemstra S, IJsseldijk LL, Gröne A, Keijl GO, Addink M, van der Hiele J, 

Kampanje EJO (2014) Fish hook ingestion and entanglement in angling gear in harbour porpoises Phocoena 

phocoena in The Netherlands (In Progress o.l.v. M.F. Leopold) 

2012 
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Begeman L, St. Leger JA, Blyde DJ, Jauniaux TP, Lair S, Lovewell G, Raverty S, Seibel H, Siebert U, Staggs SL, 

Martelli P, Keesler RI (2012) Intestinal Volvulus in Cetaceans. Veterinary Pathology (Published: DOI 

10.1177/0300985812465327)  

5.2 Bijgewoonde workshops en conferenties 

2014: 

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.  

2013: 

Op 30 januari werd het eerste ‘Harbour Porpoise Forum’ bij het NIOZ, Texel gehouden; een dag in het teken 

van bruinvis onderzoek met nationale en internationale sprekers. Deze dag werd bijgewoond door A. Gröne en 

S. Hiemstra.  

Van 6 – 10 april is er door S. Hiemstra en L. Begeman deelgenomen aan het jaarlijks georganiseerde congres 

van de European Cetacean Society in Setubal, Portugal. 

Van 11-14 april is er door L. Begeman deelgenomen aan de 5th European Wildlife Disease Association Student 

Workshop in Veyrier du Lac, Frankrijk. 

Van 8 – 9 juli is er door L. Begeman en L.L. IJsseldijk deelgenomen aan de 7th Necropsy Workshop onder 

begeleiding van Dr. T. Jauniaux, met speciale aandacht voor gehoorschade bij walvisachtigen, in Liège, België.    

2012: 

Van 26 - 28 maart is er deelgenomen door S. Hiemstra aan het jaarlijks georganiseerde congres van de 

European Cetacean Society in Galway, Ierland. 

Op 11 juli is er door S. Hiemstra en een stagiaire deelgenomen aan de 6th Necropsy Workshop onder 

begeleiding van Dr. T. Jauniaux in Liège, België. 

Op 18 oktober is er door A. Gröne en S. Hiemstra deelgenomen aan het symposium Protecting the “Dutch 

whale” (Phocoena phocoena), crossing boundaries, georganiseerd door Stichting de Noordzee. 

2011: 

Van 19 - 23 maart is er deelgenomen door L. Begeman en S. Hiemstra aan het jaarlijks georganiseerde congres 

van de European Cetecean Society in Cádiz, Spanje. 
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Van 5 - 9 september is er deelgenomen door L. Begeman aan het congres van Effects of Sound in the Ocean on 

Marine Mammals (ESOMM) in Amsterdam.  

2010: 

Van 22 - 24 maart is er door L. Wiersma en L. Begeman deelgenomen aan het jaarlijks georganiseerde congres 

van de European Cetecean Society in van in Stralsund, Duitsland. 

Op 3 september is er door L. Wiersma en S. Hiemstra deelgenomen aan de 4e Internationale Cetacean 

Necropsy Workshop aan de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit van Liège, België.  

Van 13 - 16 september hebben hebben A. Gröne, L. Wiersma en L. Begeman deelgenomen aan de conferentie 

van de European Wildlife Disease Assoication (EWDA) op Vlieland, o.a. aan de workshop ‘Forensic Pathology’. 

Hierbij werd ook tijdens de discussie onderzoek van zeezoogdieren besproken. 

Op 24 en 25 november is er door L. Begeman en S. Hiemstra deelgenomen aan het symposium en de 

voorafgaande demonstratie-sectie georganiseerd vanwege het 20 jarige bestaan van de UK Cetacean 

Strandings Investigation Programme in Londen. 

2009: 

Van 19 - 22 maart 2009 is er door L. Wiersma deelgenomen aan de derde workshop van de student chapter of 

the European Wildlife Disease Association (EWDA) gehouden in het conferentie centrum van de Mérieux 

Foundation Les Pensières, in Veyrier-du-Lac, France.  

Van 17 – 19 Juli is er door L. Wiersma & L. Begeman deelgenomen aan de 3de Internationale Cetacean 

Necropsy Workshop aan de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit van Liège, België. 

5.3 Posters 

2014  

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?  

2013 

Begeman L, Bisselink Y, van der Giessen J, Hiemstra S, Maio E, Roest HJ, Ruuls R, van Tulden P, Wiersma L, 

Gröne A. European Widlife Disease Association Student Workshop Veyrier du Lac, 2013: Brucella ceti in 

Harbour porpoises (Phocoena phocoena) from the Netherlands. 

ten Doeschate M, de Jong E, Hiemstra S, Begeman L, Strijkstra A, Kuiper A, Gröne A. European Cetacean Society 

Setubal Portugal 2013: Parasite related findings in Dutch stranded harbour porpoises.  

2012 

Begeman L, Hiemstra S, Siemensma M, Voorhout G, Gröne A. European Cetacean Society Galway Ireland 2012: 

Opportunistic study of post-mortem artifacts in two harbour porpoises (Phocoena phocoena). 

2011 
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Hiemstra S, Leopold MF, Keijl GO, Begeman L, Gröne A. European Cetacean Society Setubal Portugal 2013: A 

unique prolonged mass stranding of harbour porpoises (Phocoena phocoena) along the Dutch coast from July 

to October 2011.  

2009 

Wiersma L. EWDA congress 2010: Lungworms in Harbour Porpoises Stranded on the Dutch coast in 2008 and 

2009. 

5.4 Presentaties en bijeenkomsten 

2014  

Begeman L. Vergadering Ministerie Den Haag 2014: Harbour Porpoises: Preliminary necropsy results and 

current projects. Doelgroep: ambtenaren. 

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

zeehonden en andere walvisachtige. Doelgroep: vrijwilligers strandingsnetwerk.  

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.  

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.   

2013  

Gröne A. Bijeenkomst voortgang van het bruinvisbeschermingsplan 2013.  

Gröne A. Harbour porpoise Forum 2013: Harbour porpoises: a matryoska?? Doelgroep: wetenschappers, 

onderzoekers en studenten. 

Haelters J, Leopold MF, Kerckhof F, Jauniaux T, Degraer S, Verheyen D, Heße E, Mielke L, Baptist M, Keijl GO, 

Begeman L, Hiemstra S, Gröne A. Talk European Cetacean Society Setubal Portugal 2013: Grey seals predating 

on harbour porpoises: A recent and spreading phenomenon? Doelgroep: wetenschappers, onderzoekers en 

studenten.   

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

van der Giessen J. European Cetacean Society Setubal Portugal 2013: Identification and typing of Brucella spp. 

in stranded harbour porpoises (Phocoena phocoena) on the Dutch coast. Doelgroep: wetenschappers, 

onderzoekers en studenten. 

2012  

Begeman L. Dutch Society of Wildlife Health, Universiteit Utrecht, 2012: Pathology of dead stranded Harbour 

Porpoises in the Netherlands. Doelgroep: wetenschappers, onderzoekers en vrijwilligers.  

Gröne A. Vergadering Ministerie Den Haag 2012 

Hiemstra S. Bijeenkomst waterschap 2012: Postmortaal onderzoek op de langs Nederlandse kust aangespoelde 

Bruinvissen. Doelgroep: waterschappen  

Hiemstra S. Themadag Kust en Dieren 2012: Bruinvissen & pathologie. Doelgroep: vrijwilligers.  
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Morell M, Eybalin M, Lenoir M, Begeman L, Hiemstra S, Ladrech S, Puel JL, André M. Talk European Cetacean 

Society Galway Ireland 2012: Presence of prestin in harbour porpoises cochlea. Doelgroep: wetenschappers, 

onderzoekers en studenten.  

2011  

Begeman L. Bijeenkomst kustgemeentes 2011: Bruinvissen & Pathologie. Doelgroep: kustgemeentes en 

vrijwilligers.  

Begeman L, Hiemstra S, Gröne A. Bijeenkomst augustus 2011, naar aanleiding van de piek van bruinvissen in juli 

en augustus 2011 is het RAS samengekomen op de faculteit diergeneeskunde en is er een plan van aanpak 

gemaakt om de oorzaak te proberen te achterhalen. 

Gröne A, Hiemstra S. Bijeenkomst ten behoeve van het bruinvisbeschermingsplan 2011.  

Wiersma L,  Hiemstra S, Begeman L.  Kenniskring bijeenkomst Staand want visserij 2011: postmortaal 

onderzoek op de langs Nederlandse kust aangespoelde bruinvissen.  

2010  

Gröne A, Wiersma L, Hiemstra S. Bijeenkomst over voortgang van het Rapid Alert System en onderling 

informeren over de laatste stand van zaken op gebied van bruinvisonderzoek en –bescherming 2010.  

2009 

Gröne A,  Wiersma L. Vergadering over gemutileerde bruinvissen gevonden tussen december 2008 – maart 

2009.  

5.5 Stage rapporten 

2014 

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.  

2013 

Stress-related changes in adrenal glands of Harbour Porpoises (Phocoena phocoena). Susanne van Duijne. 

Faculteit Diergeneeskunde, 3 maanden onderzoeksstage 2013.  

Immunehistochemical analysis of eyes and brain for the detection of Morbilli virus in Harbour porpoises. Anna 

Maria Rambaldi. Università di Bologna – Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria, 5 maanden stage 2013/2014.  

2012 

Pox-like lesions on harbour porpoises (Phocoena phocoena) stranded along the Dutch coast. Anton Berkhemer. 

Faculteit Diergeneeskunde, 3 maanden onderzoeksstage 2012. 

Parasite-related findings in Dutch stranded Harbour Porpoises (Phocoena phocoena). Mariel ten Doeschate & 

Els de Jong. Van Hall Larenstein, 5 maanden afstudeeropdracht 2012.  
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6.0 Lopende onderzoeken  
De volgende studies lopen nog. Voor deze studies worden samples aangeleverd aan de verantwoordelijke 

persoon (kolom 2) voor afgebakende onderzoeken (Tabel 14). 

Tabel 14: Lopende onderzoeken 

Samples Onderzoeker Doel 

Adeno virus Steven van Beurden Onderzoek naar Adeno virus in 

weefsel bruinvissen 

Blubber, spier, nier en lever Michiel Kotterman (IMARES 

IJmuiden) 

Toxicologisch onderzoek 

Gehoororganen Maria Morell (Canada), Michel 

André (Barchelona)  

Akoestisch trauma onderzoek 

Gestrande Oosterschelde 

bruinvissen 

Mardik Leopold (IMARES Texel) Sectie op Oosterschelde 

bruinvissen voor maaginhoud 

onderzoek 

Magen van gestrande bruinvissen Mardik Leopold  (IMARES Texel) Dieetonderzoek 

Postmortaal onderzoek 

bijgevangen bruinvissen 

Marije Siemensma (Marine 

Science & Communication) & 

Meike Scheidat (IMARES IJmuiden) 

Bijvangst staandwant visserij 

onderzoek met video cameras 

Scapula’s  Harold Brommer (Utrecht) Kraakbeen studie 

Serum Norbert van der Velde (Gent 

universiteit) 

Toxoplasma studie 

Spier (rugspier, diafragma en hart) Coen Ottenheijm (Arizona/VUMC) Studie naar eiwitten van 

ademhalingsspieren, doel is om 

mensen te helpen die lang aan 

kunstmatige beademing zitten. 

Verse bruinvissen Frank van de Goot (Symbiant) & 

Mardik Leopold (IMARES Texel) 

Pseudohemorrhages; 

rottingsproeven 

 

Vishaken in magen Mardik Leopold (IMARES Texel) & 

Guido Keijl (Naturalis) 

Vishaken studie 
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7.0 Discussie 
Tussen december 2008 en december 2013 werden binnen het reguliere postmortale bruinvis onderzoek 879 

bruinvissen onderzocht, inclusief 16 ongeboren vruchten. Deze dieren kwamen uit alle kustprovincies in 

Nederland, en leken, met uitzondering van de Friese Waddeneilanden waarvandaan relatief zeer weinig dieren 

aangeboden worden, een goede afspiegeling te zijn van wat er in Nederland aanspoelt. 

Het aanbod van bruinvissen voor postmortaal onderzoek wisselde sterk per maand en jaar, met een variatie 

van 2% tot 62% van de totaal gestrande dieren voor die maand, maar met een gemiddelde van rond de 25% 

(863/3446). 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. Zonder een goed functionerende netwerk  zou ons onderzoek niet mogelijk zijn. 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. 

Binnen de hele onderzoeksperiode zijn twee periodes gevonden waarin een verhoging plaatsvond van de 

aantallen gestrande bruinvissen (zogenoemde massastrandingen). Deze zijn verder onderzocht door twee stage 

studenten. Uit hun onderzoek kwam dat de eerste periode was van april 2011 tot en met mei 2012, en de 

tweede van februari tot en met juli 2013. In de eerste piek periode wogen pasgeborenen significant minder, 

waren gestrande bruinvissen relatief vaak jonger, en in een slechtere voedingstoestand dan de dieren in de 

periode daarvoor en daarna. In de tweede periode waren pasgeborenen relatief korter in lengte en wogen 

minder. Dit is mogelijk passend bij een voedseltekort, bijvoorbeeld door een toename van de aantallen 

bruinvissen voor de Nederlandse kust, of een afname in het aantal prooisoorten voor de Nederlandse kust. 

Het onderzoek van rotte dieren kan belangrijke informatie opleveren met betrekking tot dieet en life history, 

maar hoe verder de staat van ontbinding, hoe lastiger het vaststellen van de doodsoorzaak wordt. Daarom zijn 

de meest rotte dieren buiten beschouwing gelaten voor evaluatie van de meest voorkomende doodsoorzaken. 

De vier belangrijkste doodsoorzaken voor bruinvissen in de onderzoeksperiode waren bijvangst (20%), grijze 

zeehonden aanval (20%), infectieuze ziektes (18%) en vermagering (14%). Hoewel in alle gevallen de aantallen 

laag en daarom moeilijk te interpreteren zijn, vallen een aantal zaken op: 

Bijvangst lijkt in de jaren 2009-2011 voornamelijk plaats te vinden in de maanden februari tot mei. In 2012 en 

2013 lijkt er minder een verband te zijn met de maanden. Daarnaast is opvallend dat de percentages bijvangst 

per jaar weinig variëren (19-24%, n=13-29), met uitzondering van 2012 (12%, n=7). Hogere aantallen 

bruinvissen zouden onderzocht moeten worden om een statisch verband te kunnen leggen met bepaalde 

visactiviteit in verschillende regio’s tijdens verschillende maanden en seizoenen.  

Voor grijze zeehonden slachtoffers wordt een duidelijker seizoenverband gezien, welk ieder jaar aanwezig is, 

waarbij slachtoffers voornamelijk gevonden worden van december tot maart. De oorzaak hiervoor is nog niet 

verder onderzocht, maar correspondeert waarschijnlijk met seizoen variatie in gedrag van grijze zeehonden in 

Nederlandse wateren. Ook hier is opvallend dat de percentages redelijk gelijk blijven over de jaren (15-24%, 

n=11-22), maar 2012 schiet iets uit (27%, n=16).  Deze nieuwe ontdekte doodsoorzaak heeft geresulteerd in het 

achterhalen van de bestaande protocollen, en voornamelijk het protocol welke ingaat op uit- en inwendige 

kenmerken van bijvangst (Kuiken 1994). Een update van de protocollen lijkt daarom noodzakelijk.  

Voor infectieuze ziektes lijkt er geen trend over het jaar zichtbaar, en over de vijf jaren is het percentage 

redelijk gelijk (13-21%, n=12-15), maar met wederom 2012 als uitschieter (25%, n=15). De kleine aantallen 

maken interpretaties opnieuw lastig, maar in deze resultaten is geen duidelijke trend of piek zichtbaar. Dit 
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betekent dat er geen aanwijzing voor een uitbraak van een infectieuze ziekte in de onderzoeksperiode is 

geweest.  

Voor vermagering lijkt er een piek te zijn in de maanden april en augustus cumulatief over de jaren, maar dit 

lijkt voornamelijk het geval in augustus 2011 en april 2013 (rondom de twee periodes waarbinnen grote 

aantallen bruinvissen strandde). Over de jaren heen blijft het percentage redelijk gelijk, maar opnieuw met 

uitzondering van 2012.  

De reden dat 2012 afwijkend lijkt te zijn ten opzichte van de overige jaren is vermoedelijk veroorzaakt door de 

lage aantallen onderzochte bruinvissen die vers genoeg waren om de doodsoorzaak vast te kunnen stellen in 

dat jaar (n=59), waardoor enkele dieren een groot effect hebben op de percentages.  

Akoestisch trauma of verstoring door geluid is een andere bedreiging op bruinvissen door menselijk handelen. 

In totaal zijn 21 bruinvissen onderzocht voor gehoorschade. Voor 9 bruinvissen kon dit worden uitgesloten, van 

één bruinvis is er littekenweefsel gevonden en van de overige 11 bruinvissen zijn de resultaten nog niet 

bekend. Voor onderzoek naar akoestisch trauma zijn zeer verse bruinvissen nodig, waarbij de gehoororganen 

binnen 18 uur na de dood zijn verzameld en gefixeerd. Vanwege de logistieke uitdaging die hierbij ligt, zijn er 

maar enkele bruinvissen per jaar die geschikt zijn voor dit onderzoek. Dit maakt interpretatie van deze 

resultaten moeizaam, vanwege de lage aantallen. 

Kijkend naar de verdeling van geslacht en leeftijd is opvallend dat de belangrijkste doodsoorzaken de algemene 

trend van de aangeboden dieren volgen. Dit wil zeggen dat het erop lijkt dat binnen de categorieën 

doodsoorzaken die gebruikt worden in dit project er geen geslacht of leeftijdsgroep oververtegenwoordigd is. 

Er is hierop een uitzondering: volwassen vrouwelijke bruinvissen lijken vaker te sterven aan een infectieuze 

doodsoorzaak. Dracht en lactatie resulteren mogelijk in een vergrote vatbaarheid voor ziektes.  

Er werden significant meer mannelijke pasgeborenen en meer mannelijke juveniele bruinvissen geleverd 

(p<0.05). Een verklaring hiervoor mist. Mogelijk is dit een representatie van het deel van de populatie dat zich 

dicht bij onze kust bevindt, anderzijds is het mogelijk dat deze groep de kwetsbare groep is binnen de bruinvis 

populatie. Het effect hiervan op de populatie is onbekend en dient nader te worden onderzocht. 

Zoals eerder genoemd in de introductie is het streven van ASCOBANS naar 0% van de bruinvis populatie die 

sterft als een resultaat van menselijk handelen. Er is berekend dat wanneer bruinvis sterfte als gevolg van 

menselijk handelen boven de 1.7% van de gehele populatie uitkomt, dit een groot risico voor de populatie, en 

haar carrying capacity, zou betekenen (ASCOBANS en OSPAR, Scheidat et al. 2013). Dood door bijvangst of 

vanwege gehoorschade zijn voorbeelden van een direct door menselijk handelen veroorzaakte sterfte. Om 

voor de bijgevangen bruinvissen die dood zijn gevonden in Nederland dit percentage te berekenen, is het nodig 

om te weten hoe groot de gehele populatie is en welk deel van de populatie die sterft, strand en onderzocht 

wordt. Pas dan kan een poging gedaan worden om de hoeveelheid geschatte bijvangst uit het rapport te 

relateren aan de populatie in het geheel. Voor gehoorschade geldt hetzelfde, maar, zoals eerder aangegeven, is 

dit maar voor een beperkt aantal (zeer verse) bruinvissen te onderzoeken.  

Naast bijvangst en gehoorschade is het denkbaar dat er eveneens een bijdrage van menselijk handelen is bij de 

andere categorieën. Bij ‘vermagering’ kan gedacht worden aan een verminderd voedselaanbod bijvoorbeeld 

door overbevissing. Wanneer het onderzoek langdurig wordt voortgezet, en er voldoende dieren onderzocht 

worden zou mogelijk een relatie gemaakt kunnen worden met activiteit voor de kust (met verstoring van het 

habitat) en visstanden en de gevonden doodsoorzaken. Hetzelfde geldt voor vervuiling van het water, met 

bijvoorbeeld PCB’s en zware metalen. Factoren als overbevissing, verstoring en vervuiling moeten naast het 

postmortale onderzoek goed en zorgvuldig gemonitord worden om linken met het onderzoek naar bruinvis 

pathologie te kunnen leggen.
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Conclusie 

De monitoring zoals gedaan in de afgelopen jaren geeft, mits voortgezet op de langere termijn, een goed 

inzicht in de bedreiging van menselijk handelen op de bruinvispopulatie. Uit de cijfers van de afgelopen jaren 

blijken de percentages binnen de categorieën doodsoorzaken redelijk gelijk te blijven. Een verschuiving 

daarbinnen zal in de toekomst daarom vermoedelijk snel opgemerkt worden. Wanneer een verschuiving direct 

gelinkt kan worden naar menselijk handelen, kan de overheid daar adequaat en snel op reageren om de 

bruinvispopulatie te beschermen. Dit laat zien hoe belangrijk een goed functionerend strandingsnetwerk is om 

bruinvissen te verzamelen. Dit netwerk heeft tijdens de onderzoeksperiode veel ervaring opgedaan met het 

inschatten van versheid van bruinvissen waardoor de juiste bruinvissen verzameld werden voor postmortaal 

onderzoek.  

Meldingen van alle gestrande dode bruinvissen zijn cruciaal. Het deel dat daadwerkelijk postmortaal 

onderzocht wordt kan een inschatting geven van het effect van de gevonden doodsoorzaken op de hele 

populatie. Het is van belang om populatie tellingen door te zetten om telkens een inschatting van de populatie 

grootte te houden. Alleen door deze onderzoekscijfers te combineren kan getracht worden een inschatting te 

maken van de effecten op populatie niveau. 

Het onderzoek naar de pathologie van bruinvissen van een aanzienlijk deel van alle dood gevonden bruinvissen 

in Nederland over de afgelopen vijf jaar geeft een goed overzicht van de meest voorkomende oorzaken van 

sterfte: grijze zeehonden, bijvangst, infectieuze ziektes en vermagering. Sterfte door grijze zeehonden is een 

nieuw geïdentificeerde doodsoorzaak van bruinvissen en dit project heeft bijgedragen aan de ontdekking en 

kwantificatie daarvan.  

Over de afgelopen vijf jaar is de verdeling in de verschillende categorieën van doodsoorzaken redelijk stabiel 

gebleven. Wanneer in de toekomstig onderzoek deze verdeling verschuift, is verder onderzoek geïndiceerd om 

te achterhalen wat deze verschuiving veroorzaakt. Dit vergt een goed functionerend strandingsnetwerk, en een 

ten alle tijden beschikbare faciliteit voor het postmortale onderzoek, bemand met ervaren personeel. 
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Bijlages 

1. Voorbeeld protocol/sectieverslag 
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2. Figuur strandingsintensiteit 1970-2013 

Figuur 2.6 uit het stagerapport van M. Bijsterbosch en M. Hermus 2014; ‘A peek into harbour porpoise 

strandings.’ (P.14) 

 


