
In deze rubriek de achter-
grond van een actuele 

gebeurtenis, situatie of 
visie op het gebied van 

natuur die tot ophef leidt.

Wat is er aan de hand?
Bijna de hel�  van alle vis op ons bord komt 
tegenwoordig uit viskwekerijen. In de vee-
industrie gelden strenge regels voor 
dieren welzijn, in de viskweek (nog) niet. 
Dat het voor kippen, varkens en koeien 
niet fi jn is boven op elkaar in een hokje te 
zi� en, is duidelijk. Maar hoe zit het met 
vis? De vraag of vissen pijn ervaren, is al 
decennialang voer voor he� ige discussies 
tussen vissers, viskwekers en dieren-
beschermers. Het onderzoek naar het 
 welzijn van de vis is sinds kort opgenomen 
in het onderzoeksprogramma Waardering 
van Dierenwelzijn van NWO (Nederlandse 
Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek) en het ministerie van EL&I 
(Economie, Landbouw en Innovatie). 
“Vissen zijn glibberige beesten, hebben 

een lage aaibaarheidsfactor en verblijven 
in een andere omgeving dan wij. Daardoor 
roepen ze weinig sympathie op.” Gert Flik, 
hoogleraar Organismale Dierfysiologie aan 
de Radboud Universiteit Nijmegen snapt 
wel waarom vissen het ondergeschoven 
kindje zijn op het gebied van dierenwelzijn: 
“In tekenfi lms zien we vissen als Nemo, 
die met zijn grote ogen veel vertedering 
 oproept. Dat is in het echte leven wel 
 anders. Bij angst of stress hebben vissen 
geen herkenbare mimiek. Ze schreeuwen 
het niet uit en voor ons lijken ze allemaal 
op elkaar. Dat beïnvloedt ons denken.”

Dus ze voelen niets? 
Lange tijd leek het er op dat vissen niet 
 bewust op pijn reageren. “Inmiddels weten 
we wel beter. Een vis is geen robot die 
 refl exmatig reageert”, vervolgt zijn collega, 
neurobioloog Ruud van den Bos van de 
Universiteit Utrecht. “Maar het duurde 
lang om het onderwaterleven boven water 
te halen en hier meer duidelijkheid over te 
krijgen.” Beide onderzoekers werken zelf al 
jaren aan dit onderwerp en komen steeds 
meer te weten over het vissenwelzijn. 
Van den Bos: “Zo kun je met een simpele 
EEG-scan aantonen dat vissen die op ijs 

liggen om te sterven misschien snel dood 
lijken, maar nog lange tijd hersenactiviteit 
 vertonen.”

En wat wil dat zeggen?
Een vis kan ons niet vertellen of hij pijn 
hee�  en we kunnen het ook niet aan zijn 
kop afl ezen. Maar zijn gedrag vertelt ons 
wel meer. Flik: “Vissen raken van slag 
wanneer ze in een omgeving zi� en die 
 afwijkt van wat ze gewend zijn. Als er iets 
niet deugt aan de hoeveelheid licht, het 
zoutgehalte of de watertemperatuur, raken 
vissen gestrest.” 
Helemaal erg wordt het wanneer er 
overbevolking in het water  ontstaat. 
Meervallen kunnen zelfs in  kannibalen 
veranderen wanneer ze op jonge lee� ijd 
met te veel bij elkaar worden gezet. Dat 
wil je als viskweker toch  voorkomen. 
De hoeveelheid stress tonen wetenschap-
pers onder meer aan door de hoeveelheid 
stresshormonen ( cortisol en adrenaline) in 
het bloed van de vis te meten.

Maar hee�  hij ook pijn?
Of vissen daadwerkelijk pijn ervaren, is 
 daarmee nog niet bewezen. “Een dier dat 
emoties ervaart, kan pijnlijke ervaringen 
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herinneren en situaties waarin ze die 
 ervaring opdeden vermijden”, vertelt Van 
den Bos. “Lange tijd wisten we niet of 
 vissen dat ook konden, maar er is een 
 experiment waarin een groep forellen een 
lichtfl its leerde associëren met de komst 
van eten uit een voerautomaat. De hel�  
van de dieren kreeg een milde  elektrische 
schok nadat ze voer ontvingen uit deze 
 automaat. Na deze leerfase kregen beide 
groepen de oorspronkelijke lichtfl its weer 
aangeboden. De vissen die de schok 
 hadden gekregen, benaderden de voerauto-
maat niet of nauwelijks.” Flik reageert: 
“We zien hier dat een pijnprikkel een 
ander soort gedrag oplevert. Het is 
 aangepast naar aanleiding van de eerdere 
ervaring: lichtfl its levert voer, maar voer 
levert schok, dus het geleerde gedrag voor 
deze lichtfl its moet worden aangepast.” 
Door hersenonderzoek tijdens het geven 
van pijnprikkels, zoals een knipje in de 
staart, toonden de Nijmeegse onderzoekers 
vier jaar geleden bovendien aan dat pijn-
signalen ook in hogere hersengebieden 
 terechtkomen, die vergelijkbaar zijn met 
gebieden waar bij de mens de registratie 
van pijn plaatsvindt. Flik: “Kortom: de vis 
ervaart pijn, ik twijfel daar niet meer aan.”

Hoe nu verder?
Wordt de kweekvis de nieuwe stresskip? 
Als het aan de wetenschappers in het 
 vissenonderzoek ligt niet. Onderzoeks-
instituut Imares van de Wageningen 
Universiteit werkt al jaren aan dier-
vriendelijke methodes voor het verdoven 
en het doden van vissen. Dat leidde tot 
de  ontwikkeling van het elektrisch be-
dwelmen van vis, waardoor de vis vóór de 
slacht buiten bewustzijn wordt gebracht. 
De stroomsterkte verschilt per vissoort. 
Flik: “Met kleine aanpassingen is deze 
 methode voor elke soort kweekvis te 
 gebruiken.”
“En de Wageningse biologen zijn druk 
bezig om de methode zo aan te passen dat 
hij ook op vissersboten gebruikt kan 
 worden”, vult Van den Bos aan. “Tijdens 
de kweek kunnen stressvolle momenten 
voor de vis  worden  vermeden door de licht-
wensen en de omgeving aan te passen aan 
de voorkeur van het dier. Bij onvermijdbare 
stress kun je de vis positief prikkelen met 
voer dat hij normaal gesproken niet krijgt. 
Dat levert  namelijk een positieve ervaring 
op, waardoor de stressvolle situatie voor 
de vis minder stressvol wordt.” 
Nederlandse kwekers kunnen zich van 

goedkope importen onderscheiden in 
duurzaamheid en dierenwelzijn. 

Maar wat hee�  de kweker daaraan?
De viskweker houdt daar behalve een goed 
gevoel ook een dikkere portemonnee aan 
over. De onderzoeksafdeling van Flik 
 toonde vorig jaar namelijk aan dat karpers 
die met behulp van een voerautomaat zelf 
mogen bepalen wanneer en hoeveel ze 
eten, veel minder stress ervaren en ander-
half keer zo snel groeien dan hun met de 
hand gevoerde broeders. Nog een voordeel 
voor kweker en  consument is dat een 
stressloze vis beter vlees levert. “Stress-
volle situaties zorgen ervoor dat ook de 
structuur van het spierweefsel  achteruit 
gaat”, vertelt Flik. Beide wetenschappers 
hopen meer bewustzijn te  ontwikkelen. 
“Ik bedoel niet dat je geen vis mag eten. 
Ik denk alleen dat als mensen zich meer 
verwonderen over het gedrag van vissen, 
ze meer eisen stellen aan de kwaliteit 
van het leven van de vis die op hun bord 
beland”, besluit Van den Bos.  
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