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Het maakbare dier

Al zo lang als mensen dieren houden passen ze deze aan.

• Selectie op eigenschappen als productie, sociaal gedrag en levensduur

• Lichaamsdelen ingekort, afgekapt, verminkt of in groei belemmerd bijv. om 

eenzijdig fokken of slechte huisvesting of verzorging te verhullen



Lichamelijke ingrepen

Ingrepenbesluit van 1-9-1996; Diverse ingrepen verboden, andere verboden 
steeds opnieuw met 5 jaar uitgesteld. 

RDA afwegingsmodel 2013: Dierenwelzijn? Diergerichte en/of 
menselijke doelen? Maatschappelijk aanvaardbaar?

Grootste belemmering; vrees veehouders voor 

vechten, verwonding en blijvende meerkosten.

Met Stakeholders alle aspecten uitdiepen. Onderzoek en 
praktijkproeven. Risico checks en beste praktijken uitrollen.



Lichamelijke ingrepen

Lichaamsdelen ingekort, afgekapt, verminkt of in groei belemmerd bijv. om 

eenzijdig fokken of slechte huisvesting of verzorging te verhullen.

Varkens (9/9)

Castratie Staart couperen Tandjes vijlen Oormerken



Lichamelijke ingrepen

Pluimvee (21/9)

Snavelkappen Hanenkam dubben Hanenspoor knippen

Runderen (10/1)

Onthoornen Koudmerken Oormerken



Fokkerij

Vanouds selectie op gewenste eigenschappen, zoals productie, sociaal 
gedrag en levensduur.

Sinds WOII selectie op hoge productie (nooit meer honger/veel 

en goedkoop voedsel) met onbedoeld welzijnsproblemen.

Afwegingskader Raad voor Dierenaangelegenheden (2016)
(1) Behoud van vitaliteit en fysieke gezondheid 

(2) Behoud van soorteigen gedrag en mentale gezondheid 

(3) Behoud van integriteit 

(4) Behoud van genetische diversiteit 
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Fokkerij

Vleeskuiken sinds WOII

• Groeisnelheid met 400% omhoog

• Voederconversie gehalveerd

• Borstspier (filet) bijna 2x zo groot

Welzijnsproblemen vleeskuikens

• Pootproblemen

• Chronische pijn

• Voetzoollaesies

• Chronische honger (groot)ouders

Oplossingsrichting

• Langzamer groeiende rassen



Fokkerij

Varkens sinds WOII

• Groeisnelheid verdubbeld

• Speklaag gehalveerd

• Worpgrootte van 10 naar 14 
biggen

Welzijnsproblemen varkens

• Kreupelheid, botaandoeningen

• Angstig en agressief gedrag

• Meer biggensterfte

Oplossingsrichting

• Langzamer groeien, kleinere 
tomen, selectie op sociaal gedrag



Fokkerij

Melkkoeien sinds WOII

• Gem. productie van 4.000 naar 
9.000 liter per jaar

• Vetbedekking gehalveerd

Welzijnsproblemen melkkoeien

• Klauw- en uierontstekingen

• Vruchtbaarheidsproblemen

• Korte levensduur

• Heeft niet genoeg aan ruwvoer 
zoals gras

Oplossingsrichting

• Richten op levensproductie i.p.v. 
jaarproductie



Nieuwe fokkerijtechnieken

Genomics = studie van het genoom � structuur, functie, evolutie, in kaart 
brengen en aanpassen van het genoom

�Aanpassing dier

�In de natuur selecteer je vaak meerdere, gecorreleerde eigenschappen, itt
tot 1 kenmerk aanpassen

�Langetermijneffecten zijn onbekend

�Minder genetische diversiteit

�Veel dieren nodig als gevolg van lage succespercentage



CRISPR-CAS

• CRISPR-Cas: hoger succespercentage, maar alsnog mogelijke nadelen

oGenmutatie d.m.v. aanpassing genooom, vaak in embryo’s

oEmbryo’of eicellen moeten worden geoogst = ingrijpend voor dier

CRISPR-Cas bij dieren waartoe? Voorbeelden:

- Hoornloze runderen; 

- Mannelijk varken dat in pubertijd blijft steken;

- Voorkomen doden eendagshaantjes;

- Dieren resistent maken tegen bepaalde ziekten.
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