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Informatieve video ‘Ziekte en pijn herkennen bij muizen en ratten’ 

Voorwoord 
Dit productontwikkelingsrapport beschrijft het ontwikkelproces van de informatieve video ‘Ziekte en 
pijn herkennen bij muizen en ratten’. Dit proces voltrok zich tijdens een drie maanden durende stage 
bij de Instantie voor Dierenwelzijn. Het maken van de video is uitgevoerd voor een mini-project aan 
de Graduate School of Life Sciences. In dit verslag wordt het maakproces toegelicht, inclusief 
uitgevoerde analyses, toegepaste criteria en getrokken conclusies. 
 
Dit verslag is van: 

• Eva Dekker, masterstudent Biology of Disease aan de GSLS 
 
Stagebegeleiders: 

• Dr. Monique Janssens 
o Communicatieadviseur bij de Instantie voor Dierenwelzijn (tot 10/2022) 

• Drs. Sjoukje van der Kolk 
o Communicatieadviseur bij de Instantie voor Dierenwelzijn (vanaf 10/2022) 

 
Beoordelaars:  

• Dr. Pascalle van Loo 
• Drs. Wim de Leeuw 

 
 
Het eindproduct is te vinden op de website en het YouTubekanaal van de Instantie voor Dierenwelzijn. 
De links hieronder leiden naar de betreffende pagina’s. 
 
Website: https://ivd-utrecht.nl/nl/infocentrum/video/ziekte-en-pijn-bij-ratten-en-muizen 
YouTube: https://youtu.be/Ez6KV65nxGA 
 

https://ivd-utrecht.nl/nl/infocentrum/video/ziekte-en-pijn-bij-ratten-en-muizen
https://youtu.be/Ez6KV65nxGA
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1. Voorbereidende analyses 
Om het productontwikkelingsproces te starten, werden  voorbereidende analyses uitgevoerd op basis 
van de Lasswell-formule (1). Deze analyses beantwoorden samen de vraag: WIE (zender) zegt WAT 
(concept) op welke manier/HOE (communicatiemiddel) tegen WIE (doelgroep), WAAROM (probleem) 
en met welk EFFECT (doelen)? In dit hoofdstuk wordt elke analyse besproken. Uit elke analyse worden 
ontwerpcriteria gehaald die van belang zullen zijn voor het eindproduct. 
 

Instantie voor Dierenwelzijn 
Wie 
De Instantie voor Dierenwelzijn (IvD) voert taken uit vanuit de Wet op de dierproeven en adviseert en 
controleert op het gebruik van dierproeven. Ze werkt in opdracht van de Universiteit Utrecht (UU) en 
UMC Utrecht. De IvD voert taken uit die te maken hebben met onder andere dierenwelzijn, registratie, 
toezicht en communicatie met andere belanghebbende groepen (2). 
 

Doel 
Het doel van de IvD is dat de Wet op de dierproeven door de UU en het UMC Utrecht wordt nageleefd 
en dat het welzijn van (proef)dieren continu wordt bewaakt en verbeterd, dat wil zeggen: vóór de 
dierproeven, tijdens de dierproeven en na de dierproeven (2).  
 
Een belangrijke methode die de IvD toepast in het reguleren van proefdiergebruik vóór dierproeven is 
die van de 3 V’s: vervanging, vermindering en verfijning. In het online infocentrum van de IvD staat 
over deze V’s het volgende (3): 

• Vervanging: de dierproef wordt vervangen door een alternatief zonder proefdieren. 
• Vermindering: het aantal dieren per proef wordt zo veel mogelijk verminderd. 
• Verfijning: het ongerief (pijn/ongemak) van de proefdieren vóór, tijdens en na de proef wordt 

zo veel mogelijk voorkomen. 
De 3V-methoden worden gebruikt als begin- en uitgangspunt voor procedures die betrekking hebben 
op gebruik van proefdieren, zoals het toetsen van proefdieraanvragen en het opzetten van een team 
dat de transitie naar proefdiervrije innovaties bevordert, Transitie Proefdiervrije Innovatie Utrecht. 
 
De IvD heeft een intern beleid geformuleerd dat van toepassing is tijdens dierproeven en voert audits 
uit om dit te toetsen. 
 
Na de dierproeven waarborgt de IvD een zorgvuldige administratie en afhandeling van het werken met 
proefdieren. Ook maakt ze zich sterk voor het vinden van de meest verantwoordelijke bestemming 
voor een proefdier. In sommige gevallen hoeven zogenaamde ‘surplus-proefdieren’ namelijk niet 
gedood te worden. Ze kunnen ook hergebruikt worden in een ander onderzoek, of worden opgenomen 
in het adoptieprogramma van de IvD (4). 
 

Adoptieprogramma 
In samenwerking met Animal Rights Nederland is drie jaar geleden het adoptieprogramma voor kleine 
proefdieren van de IvD gestart. Waar eerder proefdieren, wanneer niet meer nuttig voor verder 
onderzoek, werden gedood, kunnen ze nu een tweede leven krijgen bij iemand thuis. Ondertussen 
hebben al honderden proefdieren een nieuw leven gekregen. Om te testen hoe goed het 
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adoptieprogramma werkt en om te evalueren hoe de IvD het welzijn van de dieren ook na adoptie kan 
waarborgen, ontvangen adoptanten van ex-proefdieren eens per jaar een vragenlijst over hun 
proefdieren. Daarnaast wil de IvD nog meer stappen gaan zetten om het welzijn van proefdieren ná 
adoptie te kunnen ondersteunen, door adoptanten beter op weg te helpen na de adoptie. Voor deze 
mensen heeft de IvD de wens uitgesproken om één of meerdere video’s te ontwikkelen waarin de 
adoptanten de informatie krijgen waar ze behoefte aan hebben na het adopteren van hun dieren. De 
IvD vermoedt zelf dat de adoptanten baat zullen hebben bij een video die hulp kan bieden bij het 
herkennen van pijn of ziekte bij ratten en muizen. Dit omdat proefdieren door het opgroeien in een 
steriele omgeving vaak een verhoogde kans hebben om ziektes zoals infecties en tumoren op te lopen, 
en het belangrijk is om dit op tijd te herkennen zodat het dier niet onnodig (lang) pijn lijdt. Aan mij is 
de opdracht om te peilen of adoptanten hier behoefte aan hebben en om voor hen een informatieve 
video te maken die aansluit bij de behoeftes van de adoptanten. 
 
Hiervoor heeft de IvD de huisstijl van de IvD en de contactgegevens van de adoptanten aan mij ter 
beschikking gesteld. 
 
Uit de analyse van de Instantie voor Dierenwelzijn kunnen de volgende producteisen worden 
gehaald: 

• De video moet als doel hebben om het welzijn van geadopteerde ex-proefdieren te 
verbeteren 

• De huisstijl van de IvD moet worden aangehouden 
 

Probleemanalyse 
In de probleemanalyse heb ik onderzoek gedaan naar het bestaande probleem dat het eindproduct 
van deze stageperiode moet oplossen. Hierbij heb ik gekeken naar de wensen en behoeften van de 
doelgroep en bovendien naar wat het product voor de zender, de IvD, kan betekenen. 
 
Uit de analyse kwamen twee problemen, ofwel behoeftes, naar voren. 

1. De behoefte vanuit de adoptanten aan kennis over ziekte en pijn bij ratten en muizen  
2. De behoefte vanuit de IvD aan verbeterde informatievoorziening voor adoptanten 

 

De behoefte vanuit de adoptanten aan kennis over ziekte en pijn bij ratten en muizen  
Om de kennis van adoptanten over ratten en muizen te peilen, heb ik enquêtes en interviews 
afgenomen bij mensen die in de afgelopen drie jaar muizen en/of ratten hebben geadopteerd (zie 
Adoptanten van kleine ex-proefdieren en bijlage 1, 2 en 3). De meeste van deze adoptanten hadden al 
eerdere ervaring met muizen en ratten gehad. De geïnterviewden gaven echter allemaal aan dat het 
voor nieuwe muizen- of ratteneigenaren lastig is om de symptomen van ziekte en pijn bij deze dieren 
te herkennen. Een nieuwe knaagdiereigenaar zal doorgaans, als die vermoedt dat diens dier ziek is, de 
symptomen op internet opzoeken die die opmerkt. Dat betekent ook dat de kans aanwezig is dat 
ziekte- en pijnuitingen die niet bij een nieuwe eigenaar bekend zijn, over het hoofd worden gezien. Dit 
kan tot gevolg hebben dat een muis of rat onnodig lang met ziekte of pijn blijft lopen en soms zelfs zal 
moeten worden gedood. Daarom is het van groot belang dat adoptanten geïnformeerd worden over 
de manieren waarop zij aan hun huisdiertjes kunnen zien dat ze pijn hebben of ziek zijn. De 
geïnterviewde adoptanten hebben bevestigd dat een video over dit onderwerp deze kennis goed zou 
kunnen verschaffen en het welzijn van de adopteerde dieren kan stimuleren. 
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De behoefte vanuit de IvD aan verbeterde informatievoorziening voor adoptanten 
Mensen die aangeven muizen of ratten te willen adopteren na hun eigen onderzoek of naar aanleiding 
van oproepen van de IvD of Animal Rights, kunnen deze ophalen in afspraak met de IvD. Hierbij krijgen 
ze wat informatie over de soort dieren en hun leeftijd met daarbij een formulier waarin een aantal 
adviezen en verwijzingen staan. Hieronder valt een waarschuwing dat de dieren wellicht kwetsbaarder 
zijn voor infecties vanwege het opgroeien in een steriele omgeving en een referentie naar de website 
van het Landelijke InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG) voor informatie over 
huisdierverzorging. Uit interviews die ik heb afgenomen met een aantal van deze adoptanten blijkt dat 
ze de informatie die ze hebben gekregen erg weinig vonden. Zo hoorden ze bijvoorbeeld niets over het 
verzorgen van zo’n dier. Tegelijk gaven de meesten ook aan dat ze niet veel meer informatie nodig 
hadden dan ze kregen over de verzorging of ziekteherkenning, omdat veel adoptanten al ervaren 
waren. 
 
Desalniettemin is het van grote meerwaarde als de IvD meer informatie kan bieden aan adoptanten 
van de muizen en ratten. In de eerste plaats omdat er niet vanuit gegaan kan worden dat elke 
knaagdieradoptant al ervaring heeft met het verzorgen van muizen of ratten. Bovendien kan het 
weggeven van de diertjes aan onervaren eigenaren zonder verdere instructies van slechte invloed zijn 
op het welzijn van de dieren. Bovendien straalt de IvD met het aanbieden van informatieve video’s aan 
nieuwe adoptanten meer professionaliteit uit. Het laat zien dat de IvD het welzijn van de knaagdieren 
in hoog aanzien heeft staan, ook na het adoptieproces, en dat de IvD de diertjes niet alleen maar 
weggeeft puur om het ‘dumpen’, aldus één van de geïnterviewde adoptanten. 
 
 
Uit de probleemanalyse kunnen de volgende producteisen worden herleid: 

• Het eindproduct moet als doel hebben adoptanten alerter te maken op de zichtbare 
kenmerken van ziekte en pijn bij muizen en ratten 

• Het kennisniveau van de video moet op het niveau zijn van onervaren knaagdiereigenaren 
zonder voorkennis van ziekte en pijn bij muizen en/of ratten 

• De video moet een professionele uitstraling hebben 
 
 

Adoptanten van kleine ex-proefdieren 
De doelgroep voor dit project bestaat uit adoptanten van ex-proefdieren. De IvD gaf hierbij aan dat 
het haar wens is om de video te specificeren voor eigenaars van muizen en ratten, omdat dit huisdieren 
zijn waarvan de gezondheidsproblemen mogelijk niet algemeen bekend zijn. De doelgroep van 
adoptanten van muizen en ratten die voorheen proefdier zijn geweest zal in dit verslag geduid worden 
als ‘adoptanten van kleine ex-proefdieren’. 
 
Om de doelgroep (adoptanten van kleine ex-proefdieren) en hun behoeften beter te begrijpen, heb ik 
een enquête opgezet en rondgestuurd naar de emailadressen van adoptanten en adoptie-
geïnteresseerden in het systeem van de IvD. De vragen en antwoorden van deze enquête staan in 
bijlagen 1 en 2, respectievelijk. Het doel van deze enquête was om de behoefte te peilen naar een 
informatieve video over herkenning van gezondheidsproblemen bij ratten en muizen. 49 mensen 
hebben de vragenlijst ingevuld, waarvan 47 antwoorden geschikt waren voor dataverwerking (2 
respondenten hadden alleen kippen geadopteerd, wat buiten de doelgroep valt voor deze video). Van 
de 47 respondenten geeft 57% aan dat hun proefdier weleens gezondheidsklachten heeft vertoond. 
Het overgrote deel van de respondenten geeft aan dat ze weten hoe ze deze problemen moeten 
herkennen en weten wat ze moeten doen als hun huisdier ziek is. Op herkenning van de meest 
voorkomende gezondheidsproblemen scoren de adoptanten dan ook meestal rond de 4 van de 5. Er 
zit dus veel kennis bij de doelgroep. De video is echter bedoeld voor adoptanten die net een 
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knaagdiertje hebben geadopteerd. Het is dus aannemelijk dat deze mensen iets minder kennis hebben 
dan de ervaren eigenaars die de enquête hebben ingevuld. 
 
Om meer context te krijgen over hoe het voor de adoptanten is (geweest) om een ratje te adopteren 
en verzorgen, heb ik een aantal van hen benaderd voor een interview. Bij de selectie van deze personen 
heb ik rekening gehouden met een grote variatie in de hoeveelheid kennis die in de enquête was 
aangegeven en de diersoort die ze hebben geadopteerd. Helaas heeft de respondent met de minste 
kennis nooit gereageerd op mijn verzoeken. In eerste instantie heb ik drie adoptanten geïnterviewd: 
Evita, Lynn en Bianca. Hun achtergrond en hun antwoorden zijn te lezen in bijlage 3. 
 
In de interviews gaven alle adoptanten aan dat ze voor het adopteren van de ex-proefdieren al eerder 
ratten en/of muizen hebben gehad. Ze kwamen vervolgens bij het adoptieproject terecht vanwege 
hun al aanwezige interesse in knaagdieren. Ook gaven ze aan al gezondheidsproblemen te hebben 
meegemaakt bij de ex-proefdieren of bij eerdere huisdieren, waardoor ze het snel zouden herkennen 
als hun diertje ziek is. Twee van de geïnterviewden gaven in de vragenlijst gemiddelde antwoorden, 
waardoor ik vermoed dat de meeste adoptanten van kleine ex-proefdieren ook al eerder ervaring 
hebben gehad met ratten of muizen. Bij nader inzien zou ik een vraag hierover hebben geïncludeerd 
in de enquête, zodat ik vervolgens makkelijker een gevarieerde groep kon selecteren voor interviews.  
 
Ik ben vervolgens op zoek gegaan naar een respondent voor wie het adopteren van een rat of muis en 
nieuwe ervaring was. Voor die mensen zal een video immers ook het meest nuttig zijn. Ik kwam uit bij 
Tara, met wie ik een interview afnam. Zij gaf aan dat haar ouders eerder knaagdieren hadden gehad, 
maar dat het houden van ratjes voor haar nieuw was. Tara was van tevoren op de hoogte van het feit 
dat afwijkend gedrag bij ratten vaak duidt op ziekte en ging ander soort verschijnselen zelf opzoeken 
wanneer ze die tegenkwam. Een video over het herkennen van pijn en ziekte vond zij een goed idee, 
ze zou er baat bij hebben gehad toen haar ratje ziek werd. Ook gaf ze aan dat het kunnen aanbieden 
van zo’n video vanuit de IvD professioneel staat en laat zien dat de IvD de adoptanten op weg wil 
helpen om goed voor hun dier te zorgen. 
 
Op mijn vraag naar tips van adoptanten voor deze video kwamen een hoop suggesties. Meerdere 
adoptanten zeiden er veel aan te hebben als de beschreven gezondheidsproblemen ook visueel 
worden weergegeven, zodat het ook makkelijker herkend kan worden. Iemand zei dat ze het fijn zou 
vinden als de kernwoorden van de boodschap in beeld komen en dat het dan beter blijft hangen. 
Verder stelden adoptanten voor om toe te voegen wat je als eigenaar moet doen bij bepaalde 
verschijnselen. Als laatste wisten ze veel handige links te noemen waar in de video naar verwezen kan 
worden. In een video kan je immers maar een beperkte hoeveelheid informatie stoppen. 
 
Uit mijn doelgroeponderzoek kan ik concluderen dat er wel degelijk behoefte is aan een video over het 
herkennen van ziekteverschijnselen bij muizen en ratten. Hoewel er al veel kennis bij de adoptanten 
zit, denken ze dat een video over dit onderwerp veel toevoegt aan de begeleiding van adoptanten in 
hun adoptieproces en dat het van professionaliteit getuigt bij de IvD als ze deze service kunnen 
aanbieden. 
 
 
Uit de doelgroepanalyse kunnen de volgende producteisen worden geleid: 

• Voorbeelden van ziekteverschijnselen moeten worden getoond 
• De weergave van kernwoorden versterkt de boodschap 
• Het moet duidelijk zijn wat de adoptant moet doen bij gezondheidsproblemen van 

zijn/haar/diens dier 
• In en/of onder de video moet verdere informatie te vinden zijn, via links bijvoorbeeld 
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Doelen 
Het hoofddoel van dit communicatieproduct zoals oorspronkelijk bepaald door de IvD is om 
adoptanten van ex-proefdieren meer informatie te kunnen bieden op het moment dat zij hun diertje 
mee krijgen. Idealiter zou deze video dus getest worden door deze aan nieuwe adoptanten  te laten 
zien en met evaluatievragen die passen bij een informatief doel te controleren of de video hen helpt 
in het herkennen van ziekte en pijn bij ratten. Omdat er echter niet genoeg tijd is om een dergelijk 
onderzoek uit te voeren binnen deze stageperiode, zijn de doelen voor het product in dit verslag 
opgesteld voor de korte termijn. Deze zullen geëvalueerd worden bij eerdere adoptanten van ex-
proefdieren (met reeds aanwezige kennis over het onderwerp) die hebben aangegeven hier 
geïnteresseerd in te zijn.  
Als resultaat van de uitgevoerde analyses voor dit product, kunnen de volgende doelen worden 
opgesteld voor het effect van het eindproduct die op de korte termijn kunnen worden getoetst. 
 
Na het kijken van de video… 

1. Kan iemand van de doelgroep bevestigen dat die meer kennis heeft over het herkennen van 
ziekte en pijn bij ratten dan vóór het kijken van de video. 

2. kan iemand van de doelgroep 5 manieren noemen om ziekte en/of pijn te herkennen bij 
muizen en ratten. 

3. Weet iemand van de doelgroep welke acties die kan ondernemen op het moment dat die 
ziekte of pijn herkent bij diens muis/rat. 

 
 

Conceptanalyse 
Om de informatie die in de video zal worden gegeven te verzamelen, te organiseren en af te kaderen, 
is er een conceptmap gemaakt. Dit is een mindmap waarin de gevonden informatie op een logische 
manier kan worden ingedeeld en gelinkt. Voor het maken van de conceptmap is uitgegaan van een 
aantal focusvragen: 
 

1. Op welke manieren kan je zien dat een rat/muis pijn heeft? 
Deze informatie is waar de video om draait en zal dus goed uitgezocht moeten worden. 

2. Wat zijn de meest voorkomende ziektes in ratten/muizen? 
Omdat het noemen van alle gezondheidsproblemen en de symptomen daarvan teveel zal zijn om in 
één video te stoppen, kan de informatie in de video gekaderd worden door dit te beperken tot de 
meest voorkomende verschijnselen. 

3. Hoe kan je aan ratten/muizen zien dat ze een van de meest voorkomende ziektes hebben? 
Naast uitingen van pijn zal het benoemen van de symptomen van ziekten erg belangrijk zijn voor 
adoptanten om over te leren in de video. 

4. Wat moet de eigenaar van een rat/muis doen om het welzijn van het dier naar 
omstandigheden zo goed mogelijk te houden? 

Belangrijk voor een rat- of muiseigenaar is niet alleen om ziekte en pijn op tijd te herkennen, maar ook 
om te weten wat te doen als een rat of muis gezondheidsproblemen vertoont. Daarnaast kunnen tips 
voor het voorkomen van ziekte en pijn net zo belangrijk zijn. 
 
Om bovenstaande informatie te vinden, ben ik op zoek gegaan naar video’s over ziekte bij ratten en 
muizen (5,6). Dit gaf mij ook inzicht in hoe dit onderwerp kan worden besproken wat betreft hoofd- 
en bijzaken en de ‘tone of voice’ (zie Theorieën en kennis). Ook heb ik op veel websites gekeken van 
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ratten- en muizeneigenaren en rattery’s (rattenfokkerijen) die pagina’s hebben over 
gezondheidsproblemen bij ratten en muizen (7–11). Sites zoals die van de IvD en de ‘National Centre 
for the Replacement, Refinement & Reduction of Animals in Research’ (NC3Rs) gaf mij meer inzicht 
vanuit het perspectief vanuit onderzoekers op dierenwelzijn, bijvoorbeeld met de Grimace Scale (zie 
eindproduct voor meer uitleg) (12,13). Daarnaast hebben mijn interviews met adoptanten mij inzicht 
gegeven in welke verschijnselen vaak voorkomen en wat zij belangrijk achtten om over te leren als 
nieuwe knaagdiereigenaar. Zij hadden bijvoorbeeld veel te maken met tumoren en abcessen en 
abnormaal gedrag als teken van ziekte (zie bijlage 3). Tot slot heb ik mijn gevonden informatie 
aangevuld met de kennis van proefdierexperts van de IvD, die veel ervaring hebben met ziekte en pijn 
bij ratten en muizen. Dit heeft mij ook geholpen in het creëren van overzicht in alle verschijnselen met 
behulp van categorieën.  
 
Als resultaat van de informatie uit al deze bronnen is de conceptmap ontstaan die is bijgevoegd als 
bijlage 4. In deze conceptmap worden focusvragen 1, 3 en 4 beantwoord. Het antwoord op focusvraag 
2 is verwerkt in de vragen in de doelgroepenquête (zie bijlage 1). Hier wordt de adoptanten gevraagd 
of ze de meest voorkomende ziektes bij hun knaagdiertje zouden herkennen. De reden dat vraag 2 
minder duidelijk in de conceptmap voorkomt is dat het onderwerp van de video is gekaderd als 
‘herkennen van ziekte en pijn bij knaagdieren’. Vraag 2 fungeert daarbij als verklaring voor de 
symptomen en als reden dat het herkennen van de symptomen belangrijk is. Het antwoord op vraag 
2 zal echter niet zo expliciet in de video worden behandeld als de andere vragen, omdat de video dan 
te diep op de informatie in zou gaan. 
 
Uit de conceptanalyse kunnen de volgende eisen voor het eindproduct worden gesteld: 

• In de video wordt informatie behandeld binnen het kader van ‘herkennen van ziekte en pijn 
bij muizen en ratten’, die terug te vinden is in de conceptmap 

• De informatie herleid vanuit de focusvragen zal naar de doelgroep gecommuniceerd worden 
middels categorieën die de informatie overzichtelijk houden 

• De diepte van de informatie die in het product verwerkt is, zal beperkt blijven, opdat de 
antwoorden op focusvraag 1, 3 en 4 duidelijk naar voren komen.  

 

Communicatiemiddel 
In de eerste weken van mijn productontwikkeling heb ik onderzoek gedaan naar het 
communicatiemiddel voor deze opdracht: video. Video is een veelgebruikt middel dat zowel auditieve 
als visuele stimuli gebruikt om de boodschap naar de kijker over te brengen. Binnen video zijn er 
verschillende formats die passen bij het informatieve doel van dit product. Maar niet elk videoformat 
is te ontwikkelen zonder budget en binnen een tijdspanne van drie maanden. In dit hoofdstuk beschrijf 
ik mijn onderzoek naar het concept ‘video’ en de beslissingen die ik als gevolg hiervan heb genomen 
voor het eindproduct. 
 

Interview met een video-expert 
Om erachter te komen welke mogelijkheden ik had voor de informatievideo en hoe ik het beste te 
werk zou kunnen gaan, benaderde ik Josine, projectmanager bij videoproductiebedrijf de 
Clipjesfabriek in Almere. Zij is expert op het gebied van het produceren van inhoudelijke video’s. Aan 
haar vroeg ik hoe en met welk format ik het beste te werk zou kunnen gaan. Zij adviseerde mij om – 
ongeacht het videoformat – te beginnen met het schrijven van een script met de informatie die ik wil 
overbrengen. Hierbij benadrukte ze dat het script geschreven moet zijn ‘alsof je het aan je buurvrouw 
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vertelt’. Zo is de video voor iedereen te begrijpen en interessanter om naar te kijken dan wanneer er 
lange zinnen gebruikt worden, zoals in schrijftaal gebruikelijk is.  
 
Na het schrijven van het script komt het maken van een audiovisuele breakdown. Hierbij worden 
ideeën voor beeld of geluiden toegevoegd aan de gesproken tekst. Vaak wordt dit gemaakt in een 
tabel waarin per tijdspunt alle elementen van de video zijn beschreven (zie Figuur 1). Tot slot vertelde 
Josine dat ongeveer 150 woorden aan gesproken tekst overeen komt met een minuut. Met deze 
vuistregel kan ik de duur van mijn video berekenen en inschatten hoeveel beeld ik zal moeten 
verzamelen en hoeveel tijd het editen en/of animeren van de video in beslag zal nemen. 
 

 
Figuur 1: Werkschema voor een audiovisuele  breakdown. Aangeleverd door de Clipjesfabriek. 

 

Beelden 
Een belangrijke factor in het ontwikkelen van een video is het verkrijgen van beelden. Ik kan geen 
beelden gebruiken waarvan ik geen toestemming heb om ze te gebruiken. Als ik dus ergens een beeld 
van wil, moet ik dat óf zelf maken, óf op copyright-vrije websites vinden. Een andere optie is om op 
Google en Youtube de ‘Creative Commons’-filter aan te zetten. Josine noemde de sites flaticon.com 
en freepik.com, waar copyright-vrije illustraties en afbeeldingen op staan. 
 
Voor deze video is het van belang om in ieder geval ‘echte’ beelden te gebruiken om ziekte en pijn bij 
muizen en ratten weer te geven. Dit zijn echter zeer specifieke beelden die niet in grote getale 
copyrightvrij te vinden zijn. Ik zal daarom op tijd moeten zoeken of deze beelden copyrightvrij bestaan, 
ik zal eigenaren van deze beelden moeten benaderen voor gebruikstoestemming of de beelden zelf 
moeten filmen. 
 

Editing 
Verder heb ik onderzoek gedaan naar het programma waarin ik de video uiteindelijk zal maken. 
Afhankelijk van het videoformat zijn verschillende programma’s handig.  
 
Online tools 
Voor animatievideo’s bestaan op het internet meerdere online tools waar niet alleen het animeren 
gebruiksvriendelijk is gemaakt, maar ook al bestaande personages, achtergronden en andere 
illustraties bestaan om te gebruiken (14,15). Het nadeel hiervan is dat in de gratis versies van deze 
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tools maar beperkte plaatjes en animatiemogelijkheden zijn. Daarnaast is het combineren van 
animatie en echte beelden een uitdaging die de gratis versies van de tools niet ondersteunen, terwijl 
deze beelden vanuit de adoptanten een belangrijke eis zijn. 
 
Powerpoint 
Hoewel Powerpoint voornamelijk een presentatietool is, is het ook mogelijk om slides en figuren 
getimed te laten bewegen en in elkaar over te laten gaan, waardoor het resultaat een vloeiende video 
is. Ook hier zijn bestaande personages en plaatjes om te gebruiken. In Powerpoint is wel te merken 
dat het hoofddoel ervan niet animeren is. Er bestaat niet voor elk soort video een tutorial online en 
het is dus ook maar de vraag of dit programma goed werkt als echt beeld en geanimeerd beeld door 
elkaar heen gebruikt worden. Daarnaast is de manier waarop moet worden geanimeerd mijns inziens 
erg omslachtig. 
 
Adobe Premiere Pro 
Dit is een video-editing tool die door professionals wordt gebruikt en veruit de meeste mogelijkheden 
heeft voor zowel animatie als echte beelden. Premiere Pro is zeker niet gratis, maar dankzij mijn vorige 
stage waarin ik Adobe Creative Cloud (een bundel van verschillende Adobe designprogramma’s) moest 
aanschaffen omdat Adobe Illustrator hierin zat, had ik Premiere Pro al tot mijn beschikking. Daarnaast 
zijn andere Adobe programma’s waar ik al ervaring mee heb, zoals Adobe Illustrator, erg makkelijk te 
combineren met Premiere Pro, wat nog meer mogelijkheden geeft in het editen. Het nadeel van dit 
programma is dat de vele mogelijkheden betekenen dat dit het moeilijkste programma is om te leren 
gebruiken. Verder vertelde Josine mij dat animators in dit programma ongeveer een week doen over 
het animeren van een minuut-durende video.  
 

Videoformats 
Als resultaat van bovenstaande overwegingen was mijn uiteindelijke keuze tussen de twee volgende 
werkwijzen: 

• Animatievideo 
• Explainer video met presentator 

 
Animatievideo 
Animatievideo’s zijn video’s waarin gebruik gemaakt wordt van tekeningen/illustraties en 
geanimeerde effecten om visueel esthetische bewegende beelden te vormen (16). Animatievideo’s 
behoeven geen bestaande of ‘echte’ beelden waardoor het laagdrempelig is om ze te maken. Naast 
films en series, zorgt de elegantie van het relatief felle kleurgebruik en bewegende vormen dat een 
animatievideo zich goed leent voor informatieve video’s. Animatievideo’s hebben een positief effect 
op de interesse en leerresultaten, blijkt uit onderzoek (17,18). Voor inspiratie over hoe een uitleg-
animatievideo eruit zou kunnen zien, bekeek ik een video van de Clipjesfabriek (19). 
 
Explainer video met presentator 
Explainer video’s zijn eenvoudig gezegd video’s die uitleg geven over een onderwerp. Vaak worden de 
hoofdzaken van een onderwerp belicht. Explainer video’s gebruiken de combinatie van auditieve en 
visuele stimuli om een concept op een makkelijke, begrijpelijke manier uit te leggen (20). De 
multisensorische ervaring heeft een bewezen stimulerende invloed op het onthouden van de 
boodschap (21). Net als animatievideo’s hebben ook explainer video’s een bewezen positief effect op 
de leerresultaten van studenten (22,23).  
 



14-12-2022 

12 
Informatieve video ‘Ziekte en pijn herkennen bij muizen en ratten’ 

Hoewel een explainer video kan gemaakt worden in de vorm van een volledig geanimeerde video, was 
mijn onderzoek naar dit format vooral gefocust op explainer video’s met een presentator. Ter 
inspiratie voor het maken van een explainer video keek ik naar video’s van NOS op 3, de Clipjesfabriek 
en GoldFizh (24–26). Ervanuit gaand dat ik in mijn eigen video de presentatie zou doen, onderzocht ik 
hoe een presentator duidelijk presenteert voor de camera. Een presentator heeft verschillende 
vaardigheden nodig om goed te presenteren. Dit zijn (27): 

• Een comfortabele geaarde houding hebben; niet steeds op één been leunen. 
• Een neutrale en open houding uitstralen, bijvoorbeeld met de handen voor de buik als een 

verslaggever. 
• Oogcontact houden met de camera 
• Energie in het verhaal brengen 
• Nadruk leggen op specifieke punten in het script en deze nadruk ook voorbereiden 

 

Conclusie 
Na het schrijven van het script berekende ik dat mijn video ongeveer 7:30 minuten zou duren. Het was 
mij meteen duidelijk dat ik geen tijd had om met Premiere Pro een animatievideo te maken van deze 
duur. Zou ik een simpelere online tool of Powerpoint hiervoor gebruiken, dan zou de video niet 7:30 
minuut interessant blijven om naar te kijken, omdat ik dan enkel versimpelde animatie-effecten zou 
kunnen gebruiken en de kijker visueel te weinig geprikkeld zou worden. 
 
Mijn beslissing was daarom om een Explainer video te maken met presentator en om deze te editen 
in Adobe Premiere Pro. Een groot voordeel van het Explainer format voor zo’n lange video is dat ik 
voor de gehele video al meteen een basis heb voor het beeld: de uitleggende presentator. Omdat ik 
niet de hele video zal animeren, zullen de animaties die ik wél toevoeg extra opvallen en als de visuele 
stimuli fungeren die zorgen dat een boodschap beter onthouden wordt. 
 
Alsnog is het spannend of de video gedurende 7:30 wel interessant blijft. Maar de video’s van NOS op 
3 duren vaak rond de 10 minuten en worden regelmatig meer dan 500.000 keer bekeken (28). Mits 
een video dus van goede kwaliteit is en een boeiend script heeft, is het mogelijk om voor langere tijd 
de aandacht van de kijker vast te houden. Daarbij komt het voordeel dat mijn doelgroep een hogere 
motivatie zal hebben om de video te kijken dan het algemeen publiek, omdat ze de informatie nodig 
zullen hebben als hun knaagdiertje ziek lijkt. Een video kijken gaat dan een stuk sneller dan zelf 
websites opzoeken. 
 
Uit de analyse van het communicatiemiddel kunnen de volgende ontwerpcriteria worden gehaald: 

• De video zal een script hebben in niet te ingewikkelde taal 
• Ik zal in de video de combinatie van audio en beeld gebruiken om de informatie krachtig over 

te laten komen 
• De video zal beelden bevatten waarvoor ik toestemming heb om ze te gebruiken 
• De video zal een explainer worden met presentator 
• Tijdens de presentatie zullen vaardigheden in het presenteren voor camera worden toegepast 

om de tekst kracht bij te zetten 
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Nu alle 6 voorbereidende analyses zijn uitgevoerd, kan de volgende samenvattende lijst van 
ontwerpcriteria worden opgesteld. 

1. Doel: 
De video moet als doel hebben om het welzijn van geadopteerde exf-proefdieren te verbeteren en 
adoptanten alerter te maken op de zichtbare kenmerken van ziekte en pijn bij muizen en ratten. 

2. Inhoud en complexiteit: 
Het kennisniveau van de video moet op het level zijn van onervaren knaagdiereigenaren zonder 
voorkennis van ziekte en pijn bij muizen en/of ratten. De video moet een script hebben in niet te 
ingewikkelde taal. In de video wordt informatie behandeld binnen het kader van ‘herkennen van ziekte 
en pijn bij muizen en ratten’, die terug te vinden is in de conceptmap (bijlage 4). De diepte van de 
informatie die in het product verwerkt is, zal beperkt blijven, opdat de antwoorden op focusvraag 1, 3 
en 4 (Conceptanalyse) duidelijk naar voren komen. Het moet duidelijk zijn wat de adoptant moet doen 
bij gezondheidsproblemen van zijn/haar/diens dier.  

3. Structuur: 
De video zal gemaakt worden volgens het explainer format. De informatie herleid vanuit de 
focusvragen zal naar de doelgroep gecommuniceerd worden middels categorieën die de informatie 
overzichtelijk houden.  

4. Geïmplementeerde elementen: 
Tijdens de presentatie zullen vaardigheden in het presenteren voor camera worden toegepast om de 
tekst kracht bij te zetten. Voorbeelden van ziekteverschijnselen moeten worden getoond. Ik zal in de 
video de combinatie van audio en beeld gebruiken om de informatie krachtig over te laten komen. De 
weergave van kernwoorden versterkt de boodschap. De video zal beelden bevatten waarvoor ik 
toestemming heb om ze te gebruiken. In en/of onder de video moet verdere informatie te vinden zijn, 
via links bijvoorbeeld. 

5. Uitstraling: 
De huisstijl van de IvD moet worden aangehouden. De video moet een professionele uitstraling 
hebben. 
 

In hoofdstuk 2 worden de criteria toegepast op het communicatieproduct.  
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2. Toepassing van ontwerpcriteria op video 
Tijdens en na het analyseproces ging ik aan de slag met het schrijven van het script. Na het opnemen 
hiervan animeerde en monteerde ik de video in Adobe Premiere Pro. In elk van deze stappen kon ik 
een aantal criteria verwerken die zijn samengevat aan het eind van het vorige hoofdstuk. In dit 
hoofdstuk zal per proces worden geïllustreerd hoe de ontwerpcriteria zijn geïmplementeerd in de 
video. 
 

Script en presentatie 
Het script is door 5 medewerkers van de IvD nagekeken op inhoudelijke juistheid en tone of voice. De 
eindversie van het script is bijgevoegd als bijlage 5. 

1. Doel: 
Door een gestructureerde opbouw in tekst en presentatie te maken is getracht om het verhaal voor 
de adoptant zo duidelijk mogelijk te maken en zo de alertheid op ziekte van het dier te verhogen.  

2. Inhoud en complexiteit: 
De taal van het script is informeel, simpel en in spreektaal. Bij moeilijke woorden wordt stilgestaan en 
uitleg geven, zoals bij ‘ploppen en knarsen’ en ‘porfyrine’. Moeilijkere woorden als ‘steriel’ zijn 
vervangen door ‘zeer schoon’. In het script worden alle elementen behandeld die in de conceptmap 
staan. Er wordt niet dieper ingegaan op wat een uiting van ziekte of pijn kan betekenen, zodat er niet 
teveel informatie in de video zit om te onthouden. 
 
Tot slot wordt de ‘call to action’ om naar de dierenarts te gaan 3 keer herhaald. Adoptanten gaven in 
de enquête aan dat ze graag horen wanneer je precies naar de dierenarts moet en wanneer je het nog 
even kan aankijken. Maar die keuze is te afhankelijk van het individuele geval om te kunnen bespreken 
in de video. In plaats daarvan is geprobeerd duidelijk te maken dat een baasje zelf het beste ziet en 
aanvoelt of het dier naar de dierenarts moet, mits die abnormaal gedrag, ziekte en pijn kan herkennen.  

3. Structuur: 
Het script voor deze video werd gemaakt met het explainer format al in het achterhoofd. Dit is te zien 
aan de zin ‘deze muis… heeft duidelijk pijn’, waar al werd ingespeeld op een muisje in beeld waar de 
presentator naar verwijst. De presentatie werd ook uitgevoerd volgens het explainer format, dat wil 
zeggen: een presentator die voor een niet te drukke achtergrond staat, met het bovenlichaam in beeld 
is en presenteert voor de camera. Ook wijst de presentator af en toe naar een plek waar in de montage 
een afbeelding of figuurtje zal komen. Ik heb als presentator een opgewekte toon in mijn stem 
geprobeerd te houden en heb de nadruk op sommige woorden van tevoren gemarkeerd. Een 
voorbeeld hiervan: het is belangrijk om goed naar je dieren te kijken. In het script zijn ook de 
hoofdstukkopjes al gemaakt. Dit was eerst om voor mezelf overzicht te houden, maar ze zijn ook in de 
video gebruikt (zie Montage). 

4. Geïmplementeerde elementen: 
De presentatievaardigheden uit het vorige hoofdstuk heb ik in de presentatie toegepast. Ik sta het 
grootste deel van de tijd met mijn handen voor mijn buik en wijs af en toe naar een afbeelding of naar 
beneden wanneer dit past bij het script of de visuele planning. Dit geeft nadruk. Ook heb ik een autocue 
gebruikt zodat ik goed in de camera kan kijken. 

5. Uitstraling: 
De vertelde informatie is op waarheid gecontroleerd bij IvD-medewerkers. Verder is het verkrijgen van 
een professionele uitstraling in dit proces nog niet aan de orde. 
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Animatie en montage 
De video is gemonteerd in Adobe Premiere Pro. De animaties zijn gemaakt met een combinatie van 
Adobe Illustrator en Adobe Premiere Pro. Voor het leerproces van dit programma, zie Evaluatie van 
het proces. 

1. Doel: 
De alertheid van adoptanten op ziekte en pijn bij hun knaagdieren is geprobeerd te stimuleren door 
echte afbeeldingen van deze verschijnselen te laten zien. Door dit te combineren met gesproken en 
weergegeven tekst is getracht om dit nog duidelijker over te laten komen opdat het onthouden wordt. 

2. Inhoud en complexiteit: 
De eisen voor inhoud en complexiteit zijn voornamelijk in het script verwerkt. In de animatie en 
montage zijn herkenningspunten van pijn en ziekte en de ‘call to action’ versterkt met afbeeldingen, 
zoals een foto van een rat met een abces of het figuurtje van de dierenarts. 

3. Structuur: 
Het explainer format is aangehouden door de opgenomen presentatie aan te vullen met andere 
videobeelden, afbeeldingen en geanimeerde illustraties. Er is getracht om al deze elementen samen 
te laten werken en elkaar te laten versterken terwijl de presentatie als rode draad van het verhaal 
wordt gebruikt. Door de video in hoofdstukken op te delen hoop ik dat een adoptant makkelijker 
terugkomt naar de video wanneer die iets nog een keer wil checken, omdat de benodigde informatie 
op deze manier makkelijker terug te vinden is. Tegelijkertijd heb ik de structuur binnen elk hoofdstuk 
juist van elkaar laten verschillen. De ene keer verschijnen er bijvoorbeeld poppetjes in beeld, de andere 
keer een kader vanaf de zijkant en soms zijn er plaatjes in beeld of een heel scherm dat naar beneden 
komt vallen. Dit is zodat de kijker geboeid blijft door wat er verteld wordt omdat het niet voorspelbaar 
is wat de kijker in beeld gaat zien. 

4. Geïmplementeerde elementen: 
Voorbeelden van ziekteverschijnselen zijn groot weergegeven in de video. Op plekken waar 
afbeeldingen de vertelde informatie niet kunnen versterken heb ik kernwoorden in beeld gebracht. 
Een voorbeeld hiervan is wanneer ik vertel dat proefmuizen en -ratten kwetsbaarder zijn voor infecties 
dan gewone muizen en ratten. Als ik van een onderwerp geen afbeelding of video beschikbaar had die 
de gesproken tekst kon versterken, maar wel dacht dat het concept via beeld te communiceren was, 
gebruikte ik animaties. Een voorbeeld is wanneer ik de manieren noem waarop een diertje een 
veranderd slaapgedrag heeft. Ik visualiseerde hier het verschil tussen een ‘normaal’ slapend muisje en 
een muisje met veranderd slaapgedrag door de muisjes te tekenen en apart van elkaar te laten 
bewegen. Voor foto’s en video’s van zieke muisjes en ratjes heb ik twee Nederlandse eigenaren van 
websites over ratten benaderd. Dit waren de eigenaren van beestenspullen.nl en havinrats.jimdo.com. 
Beide gaven via de mail toestemming voor gebruik van de foto’s en video’s die ze op hun website 
hebben staan. Laatstgenoemde eigenaar stelde zelfs voor om extra video’s uit haar archief ook aan mij 
beschikbaar te stellen. Verder kon ik video’s gebruiken van een dierenarts die voor elke Youtubevideo 
de Creative Commons-licentie heeft aangezet, wat betekent dat de beelden gebruikt mogen worden 
met naamsvermelding. Voor alle andere beelden is verzekerd dat dit ook geldt. In de video staan 
daarom ook de bronnen van deze beelden. Tot slot heb ik websites opgeslagen waarin kenmerken van 
ziekte en pijn met meer diepte worden behandeld en waar ook de bijbehorende ziekten worden 
besproken. Op deze manier hoop ik adoptanten meer diepte te kunnen bieden in het onderwerp wat 
van pas kan komen als ze denken dat hun dier ziek is. Tot slot heb ik besloten (ook op advies van de 
video-experts) om achtergrondmuziek in de video te doen. Zonder deze muziek wordt de video erg 
droog, vallen stiltes op en verslapt de aandacht van de kijker. Met de muziek voelt de video soepeler 
aan, en door de muziek harder te zetten elke keer dat een nieuw hoofdstuk begint komt bij de kijker 
sneller de herkenning dat er een nieuw onderwerp zal worden aangesneden. 
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5. Uitstraling: 
De IvD-huisstijl is gebruikt in het lettertype en kleurenschema van de video. De kleuren groen, blauw 
en paars zijn de enige kleuren die worden gebruikt voor de vormgeving (los van de illustraties). Het 
logo van de IvD wordt aan het begin weergegeven om de zender van de video duidelijk te maken en 
professionaliteit uit te stralen. Ik heb geprobeerd deze professionaliteit te waarborgen in de aandacht 
voor detail, dat wil zeggen: soepel uitziende overgangen, geen spel-of typfouten en een hoge 
beeldkwaliteit. 
 

3. Evaluatie 
In dit hoofdstuk zal ik mijn persoonlijke proces tijdens deze stage en mijn product zelf evalueren. Wat 
het laatste betreft, zal ik ingaan op de feedback van mijn doelgroep en mijn begeleiders. 
 

Evaluatie van het proces 
Het begin van mijn stage verliep soepel. Het was voor mij meteen duidelijk hoe ik van start kon gaan; 
ik maakte een planning (zie bijlage 7) en een enquête voor de doelgroep. Hier had ik goed contact over 
met Monique en Pascalle waardoor mij ook steeds duidelijker werd wat het beleid is omtrent externe 
communicatie bij de IvD en de ‘tone of voice’ die zij daarin heeft. Met hun creatieve input had ik ook 
de handvaten om stappen te zetten in het creëren van een visie voor de video en het doen van 
literatuuronderzoek. 
 
Hierna liep ik enigszins vast. Ik had de indruk dat Monique en Pascalle initieel een wat kortere 
informatieve video voor ogen hadden, van ongeveer 3 minuten lang. Dit hebben ze echter niet letterlijk 
gezegd. Ik had een overvloed aan informatie over zieke ratten en muizen en wist niet hoe ik de hoofd- 
en bijzaken moest onderscheiden om tot een korte video te komen. Dit was ook het moment dat 
Monique afscheid nam van de IvD, wat betekende dat degene die de visie had voor dit project niet 
meer bereikbaar was. 
 
Na een online gesprek met Pascalle kreeg ik hier een beter beeld van omdat ik het onderwerp beter 
kon kaderen. Het deel over ziektes liet ik los en ik focuste puur op het herkennen ervan. Alsnog had ik 
een enorme lijst aan kenmerken om te herkennen en hierin kon ik niet echt hoofd- en bijzaken 
onderscheiden omdat het ging om een lange opsomming. Ik besloot om het proces van het script 
schrijven maar gewoon te starten ondanks deze grote hoeveelheid aan kenmerken. Het script werd 
meer dan 1100 woorden lang, onmogelijk om een korte video van te maken. Toen ik na twee 
feedbackrondes bijna niets van de informatie kon schrappen besloot ik te accepteren dat de video lang 
zou zijn en dat ik hem zo moest monteren dat het interessant bleef. Het vinden van inhoudelijke 
informatie en het schrijven van het script hebben achteraf wellicht 1 of 2 weken te lang geduurd, 
waardoor mijn planning aan het eind erg krap was.  
 
Ondertussen kreeg ik van Emily, productieleider bij de Clipjesfabriek, een korte les in het monteren 
van video’s in Premiere Pro. In deze les maakte ik een korte aftermovie van mijn vakantie en merkte 
ik dat dit mij door mijn eerdere ervaring met Illustrator goed af ging. Dit gaf me meer vertrouwen in 
mijn proces en het gaf me een duidelijkere visie voor het eindproduct. 
 
Na twee feedbackrondes op het script plande ik het opnemen van de video in een studio op het Utrecht 
Science Park. Ik deed dit vrij kort voor het opnemen van de video, maar gelukkig is er altijd wel een 
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studio beschikbaar. Hier hielp Emily mij met het filmen en geluid opnemen van de presentatie voor de 
video, waardoor ik van een autocue kon lezen en meer focus kon leggen op mijn presentatie. Het geluid 
opnemen ging helaas mis omdat een verbindingsdraadje stuk was, maar als backup hadden we het 
geluid ook opgenomen met een IPhone. Daarbij neemt de apparatuur van de studio zelf ook alles op. 
De kwaliteit van dat geluid bleek echter niet heel goed waardoor ik blij was dat we ook nog audio van 
de IPhone hadden. 
 
Daarna was het tijd voor editen. Ik had vóór het filmen al veel illustraties van internet gehaald en een 
aantal rattenplaatjes zelf gemaakt. Dit heeft me in de montage erg veel tijd gescheeld. Ik hoefde vooral 
nog de teksten te maken en de helft van de afbeeldingen te zoeken. Het editen ging mij goed af. Ik 
stelde voor mezelf een tijd in van twee weken om de video te monteren. Ik was zelfs twee dagen eerder 
klaar, wat goed uitkwam omdat ik door het langer doen over de voorbereidingen een week achterliep 
op mijn planning. 
 
Ik verwerkte de feedback van mijn collega’s bij de IvD, maar had te weinig tijd over in mijn stage om 
ook de eventuele feedback van adoptanten te verwerken. Ik stelde voor om de video als definitief te 
beschouwen en de definitieve video aan adoptanten voor te leggen om te kijken of de doelen behaald 
waren. Ik ben blij dat ik ondanks de korte periode waarin ik dit product heb gemaakt toch een korte 
evaluatie heb kunnen uitvoeren. 
 
Samenvattend heb ik een erg leerzame stage bij de IvD gehad. Ik heb genoten van het creatief bezig 
zijn en het gedachtegoed van de IvD zal ik in mijn verdere loopbaan meenemen. De functiewisseling 
van Monique en Sjoukje heeft mij een tijdje wat uitdaging gegeven in het vormgeven van mijn video, 
maar ik denk dat ik met alle partijen goed contact heb gehouden waardoor ik toch tot een mooi 
eindresultaat ben gekomen. Ik ben hierbij Monique, Pascalle en Sjoukje heel dankbaar omdat ze altijd 
goed bereikbaar zijn geweest en duidelijk naar mij hebben gecommuniceerd waarvoor ik hen kon 
bereiken. Ook heeft Monique mij fijn op weg geholpen, Pascalle heeft mij naast feitelijke kennis ook 
van creatieve ideeën en enthousiasme voorzien, en Sjoukje is altijd blijven meedenken, met mij in 
contact gebleven en heeft mij ook met anderen in contact gebracht, ondanks dat ze nog maar net met 
haar functie was gestart. 
 

Evaluatie van het product 
In verschillende perioden van de productontwikkeling heb ik feedback ontvangen en toegepast. Dit zal 
ik bespreken onder Tussentijdse evaluatie. Onder Eindevaluatie bespreek ik de reacties die ik van oude 
en nieuwe adoptanten heb ontvangen op de eindversie van de video. 
 

Tussentijdse evaluatie 
Tijdens elk proces van het ontwikkelen van deze video heb ik feedback gevraagd en ontvangen. Tijdens 
het script hebben Pascalle, Sjoukje, Elze, Ivo en Wim hun opmerkingen en aantekeningen geplaatst die 
ik allemaal heb meegenomen. Het storyboard heb ik aan Emily en Josine laten zien om te controleren 
of mijn visie haalbaar was en er leuk uit zou gaan zien. Emily heeft mij hierin extra suggesties gegeven 
voor animatie-effecten, zoals de geluidsstrepen. Ook bij het monteren heb ik ongeveer elke twee 
dagen aan Emily laten zien wat ik had gemaakt. Zij merkte dan kleine montagefoutjes op, bijvoorbeeld 
dat de achtergrondmuziek ergens te vroeg stopte of dat een animatie nog niet helemaal soepel loopt. 
Tot slot ontving ik de laatste feedback van de IvD zelf toen ik de volledige video had gemonteerd. Ik 
verzamelde de lijst aan feedback en verwerkte wat ik mogelijk achtte in de video (zie Figuur 2). 
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Figuur 2: Lijst aan verwerkte feedback van de IvD. De groene punten zij verwerkt, de rode punten niet. 

De volgorde van soorten gedrag kwam van Monique en vond ik een heel sterk punt. Echter had ik de 
presentatie van het script al opgenomen en in de montage was het niet mogelijk om de volgorde nog 
aan te passen. Dit omdat de opsommingen beiden gepaard gaan met een effect (de ene een 
inschuivend kader, de ander een opsomming) waardoor beelden niet makkelijk om te draaien zijn. 
Elzes opmerking over de duur van de video kon ik al helemaal niet meer aanpassen, omdat het zou 
betekenen dat ik hele hoofdstukken uit de video moest halen. Bovendien ontving ik van veel andere 
mensen, waaronder de meeste adoptanten, dat de video niet te lang was. 
 

Eindevaluatie 
‘Oude’ adoptanten 
In de laatste weken van mijn stage uploadde ik mijn explainer video op mijn persoonlijke 
YouTubekanaal en stelde ik een enquête op gericht aan de adoptanten die in de eerste enquête 
aangaven de video te willen testen (zie bijlage 8). De vragen stelde ik op zo’n manier dat ik kon testen 
of de doelen, die ik in de voorbereidende analyses heb gedaan, behaald zijn (zie Doelen). Bij het sturen 
van de vragenlijst vroeg ik de adoptanten om zich in te beelden dat ze voor het eerst een ratje 
adopteerden en geen eerdere ervaring hadden met ratten. Op deze manier zou ik het meeste hebben 
aan hun mening over de video, omdat die dan meer overeen komt met die van de mensen voor wie 
de video vooral bedoeld is, namelijk onervaren adoptanten. De reacties waren erg positief (zie bijlage 
9). De adoptanten vonden met een grote meerderheid dat de video precies lang genoeg was en erg 
duidelijk. De verbeterpunten die het meeste naar voren kwamen waren om nog meer beelden van 
muizen en ratten te laten zien en om meer van dit soort video’s te maken. Beide verbeterpunten liggen 
buiten mijn macht, het ene vanwege copyright-issues en het andere vanwege tijdgebrek, maar het zijn 
goede adviezen voor de IvD om mee verder te gaan. 
 
Nieuwe adoptanten 
In de laatste week ontving ik van Elze de emailadressen van iedereen die in november 2022 muisjes of 
ratjes heeft geadopteerd van de IvD. Ook deze mensen stuurde ik mijn enquête op, met de extra vraag 
of ze eerder ervaring hadden gehad met muizen en/of ratten. Dit zou kunnen helpen in het verklaren 
van antwoorden die de adoptanten geven in de enquête. Drie mensen hebben de enquête ingevuld. 
Daarvan hadden er twee al eerdere ervaring gehad met muizen. Desalniettemin antwoordden alle drie 
de adoptanten dat de video duidelijk was en niet te lang. Twee van de drie (onder wie de onervaren 
adoptant) zeiden meer te weten over het herkennen van ziekte en pijn dan vóór het kijken van de 
video. Bovendien zeiden er twee dat ze dankzij de video wisten wat te doen als hun muis of rat ziek 
lijkt. De respondenten konden allemaal vijf kenmerken noemen van ziekte en/of pijn. Alle drie zeiden 
ze dat ze hun dier niet anders zouden behandelen of verzorgen na het kijken van de video. De positieve 
aspecten van de video die ze noemden waren de duidelijke uitleg en voorbeelden, de plaatjes en 
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video’s en de websites die worden aangeraden. De verbeterpunten die werden genoemd waren meer 
kleur in de stem aanbrengen en een oplossing vinden voor het feit dat de links niet zichtbaar zijn 
wanneer de video niet in Youtube wordt bekeken. 
 

Conclusie en vervolgstappen 
Conclusie 
Dit verslag beschrijft het werk- en gedachteproces achter het ontwikkelen van de video ‘ziekte en pijn 
herkennen bij muizen en ratten’ in opdracht van de IvD. De video zal binnenkort op de kanalen van de 
IvD geplaatst worden en bereikbaar zijn voor alle nieuwe adoptanten van kleine ex-proefdieren. Zo 
zullen ze beter op weg worden geholpen in het zorgen voor hun nieuwe huisdiertje en het een beter 
leven kunnen geven. Tot op heden kunnen we nog niet met zekerheid zeggen dat de doelen voor deze 
video zijn behaald, omdat de groep waarop de video getest is niet groot is en voor het grootste deel 
niet uit onervaren muizen- en ratteneigenaren bestaat. Maar wat kunnen we wel zeggen over deze 
kleine groep naar aanleiding van de uitgevoerde eindevaluatie? 
 
De adoptanten gaven aan meer kennis te hebben over het herkennen van ziekte en pijn bij ratten dan 
vóór het kijken van de video en gaven ze aan nu beter te weten welke acties ze kunnen ondernemen 
op het moment dat ze ziekte of pijn herkennen bij hun muis of rat. Dat betekent dat doelen 1 en 3 voor 
deze groep adoptanten is behaald. Adoptanten gaven aan dat ze beter op het gedrag van hun dier 
zouden letten na het kijken van deze video. Ook kon bijna iedereen 5 kenmerken van ziekte en pijn 
noemen die behandeld waren in de video, wat betekent dat doel 2 ook is behaald. Hopelijk zal dit ook 
gelden voor toekomstige adoptanten 
van kleine proefdieren. Doel 3 betreft 
het weten welke acties te ondernemen 
op het moment dat iemands muis of rat 
ziek is. Deze vraag werd wisselend 
beantwoord (zie Figuur 3). Dit kan 
komen doordat de video vooral 
adviseert om bij twijfel naar de 
dierenarts te gaan, maar verder geen 
specifieke voorwaarden geeft wanneer 
het echt belangrijk is om te gaan en 
wanneer iemand het nog even aan kan 
kijken. Dit is een probleem dat ik bij het 
maken van de video al ben 
tegengekomen (zie Script en 
presentatie). Op basis van de 
antwoorden van de adoptanten kan niet 
met zekerheid gezegd worden of doel 3 
behaald is. Voor alle drie de doelen kan 
geconcludeerd worden dat een grotere 
groep aan adoptanten nodig zal zijn om 
te zien of de video de werking heeft die we hopen. Dit zal in de toekomst duidelijk moeten worden uit 
de jaarlijkse enquêtes die de adoptanten invullen over hun dieren. 
 

Figuur 3: Antwoorden op de vraag passend bij doel 3 (1 = helemaal niet eens, 
5= helemaal mee eens). Boven: 'oude' adoptanten. Onder: nieuwe adoptanten. 
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Vervolgstappen 
Tijdens mijn stage ben ik veel in gesprek geweest met adoptanten van ex-proefdieren. Ik had er veel 
aan om van hen te horen hoe zij het adoptieproces ervaarden en hoe het met hun dieren ging. Uit de 
vragenlijsten en gesprekken met de adoptanten kwamen een paar punten die handig zijn voor de IvD 
om in het vervolg aan verder te werken. 
 
Meer video’s 
Ten eerste kwamen uit de vragenlijst een hoop suggesties voor waar een video over het adopteren 
van ex-proefdieren over zou kunnen gaan. 48 van de 49 respondenten vonden het uiteindelijk gekozen 
onderwerp een goed idee, maar hadden ook andere suggesties. Hierbij een lijst met suggesties voor 
video-onderwerpen op volgorde van prioriteit (prioriteit wil hier zeggen: hoe vaak ik het heb terug zien 
komen): 

1. Huisvesting werd in de eerste enquête veel genoemd. De adoptanten zouden hierbij graag 
leren over: 

a. Verrijking 
b. Tochtvrije kooi 
c. Bodembedekking 
d. Kooi & losloopgebied 

2. Tam maken: Ik kreeg veel opmerkingen over dat adoptanten graag meer horen over aspecten 
die verschillen tussen ‘normale’ knaagdieren en knaagdieren die proefdier zijn geweest. Nou 
is er bijna geen verschil tussen deze dieren behalve de vatbaarheid voor ziekte, maar 
adoptanten hebben zelf ook verschillen opgemerkt. Veel adoptanten gaven aan dat hun dier 
nog niet tam was bij de adoptie. De mensen die ik interviewde is het allemaal gelukt om ze zelf 
tam te maken, maar het kan voor minder ervaren adoptanten een stuk moeilijker zijn om dit 
voor elkaar te krijgen. Hier kan de IvD een grotere rol in spelen. 

3. Goede voeding 
4. Er werd meermaals genoemd dat veel dierenartsen weinig verstand hebben van ratten en 

muizen. De IvD kan wellicht onderzoek doen naar welke dierenartsen dit wel hebben en/of 
eigenaren op de hoogte stellen van dit kennisprobleem. 

5. Het dier bezig houden, zorgen dat het zich niet verveelt 
6. Ziektepreventie 
7. Gedragsproblematiek en omgaan met conflicten tussen de dieren 
8. Epileptische aanvallen bij lister-hooded ratten 

 
Communicatie naar de adoptanten 
In interviews met adoptanten kwam naar voren dat veel adoptanten niet zo goed weten wat de rol 
van de IvD is na het adoptieproces. Eén iemand gaf aan dat ze zich afvroeg wat de IvD zelf wil dat haar 
rol is tegenover adoptanten. Wil de IvD nog contact houden over het dier? Is de IvD benieuwd naar 
updates en foto’s of heeft ze daar geen behoefte aan en is het contact na het adoptiemoment zo goed 
als klaar? (Los van de jaarlijkse vragenlijst dan.) Deze vragen zou de IvD kunnen oplossen door in de 
documenten voor de adoptanten iets meer te specificeren waarvoor een adoptant contact kan 
opnemen met de IvD. 
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5. Bijlagen 
 

1. Enquête voor adoptanten van kleine ex-proefdieren 
Deze vragenlijst is opgesteld voor adoptanten van kleine ex-proefdieren: muizen en ratten. Mocht je 
geen muizen of ratten van ons hebben geadopteerd, dan kun je deze enquête negeren. Met jouw 
antwoorden kunnen wij de informatievoorziening voor adoptanten van ex-proefdieren verbeteren, en 
ook het welzijn van de dieren. Het invullen van deze vragenlijst duurt maar een paar minuten. Alvast 
bedankt! 

1. Wat voor ex-proefdieren heb je geadopteerd? 
 

De Instantie voor Dierenwelzijn ontfermt zich over het welzijn van elk proefdier, ook na de adoptie. 
Daarom zijn wij benieuwd naar je kennis en herkenning van mogelijke gezondheidsklachten bij jouw 
ex-proefdier. De volgende vragen gaan hierover. Kruis voor elke stelling aan in welke mate dit voor 
jou geldt (1 = helemaal niet, 5 = helemaal wel). 
 

2. Ik ben ervan op de hoogte dat kleine ex-proefdieren extra gevoelig kunnen zijn voor infecties 
en tumorvorming. 

3. Ik controleer regelmatig actief of mijn ex-proefdieren gezondheidsproblemen vertonen. 
4. Mijn ex-proefdieren hebben al één of meerdere keren gezondheidsproblemen vertoond. 
5. Ik heb al één of meerdere keren moeite gehad bij het herkennen van gezondheidsproblemen 

bij mijn ex-proefdieren. 
6. Ik weet welke maatregelen ik kan nemen om ziekte van mijn ex-proefdieren te voorkomen. 
7. Ik weet waar ik op moet letten als ik wil weten of mijn ex-proefdieren misschien ziek zijn. 
8. Ik zou het herkennen als mijn ex-proefdieren pijn hebben of zich ziek voelen. 
9. Ik zou het herkennen als een ex-proefdier een tumor heeft. 
10. Ik zou het herkennen als een ex-proefdier een luchtweginfectie heeft. 
11. Ik zou het herkennen als een ex-proefdier een huidaandoening heeft. 
12. Ik zou het herkennen als een ex-proefdier nierproblemen heeft. 
13. Ik zou het herkennen als een ex-proefdier een baarmoederontsteking heeft. (Als je geen 

vrouwelijke dieren hebt, kun je deze vraag overslaan.) 
14. Ik zou het herkennen als mijn ex-proefdieren met elkaar gevochten hebben. 
15. Ik weet waar ik informatie kan vinden over het herkennen van ziekteverschijnselen in 

knaagdieren. 
16. Ik weet waar ik terecht kan als ik vermoed dat een ex-proefdier ziek is. 

 
We denken erover om een of meerdere video's te maken voor adoptanten van kleine ex-proefdieren. 
Eén video zal waarschijnlijk gaan over de herkenning van pijn of ziekte in deze dieren. 
 

17. Zou je hier een video over willen zien? Zo ja, welke aspecten zou je terug willen zien in de 
video? 

18. Zou je een informatieve video over een ander onderwerp willen zien dan het hierboven 
genoemde? Zo ja, waarover? 

19. Als wij verder contact met je mogen opnemen over deze vragenlijst, kun je hier je e-
mailadres achterlaten. 

20. Waarvoor mogen we verder contact met je opnemen? 
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2. Antwoorden op enquête 
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Gemiddelde herkenningsscore 
Pijn/ziek voelen 4,1 

tumor 3,8 
luchtweginfectie 4,1 
huidaandoening 4,0 

nierproblemen 2,5 
baarmoederontsteking 2,7 

gevochten 4,4 
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3. Interviews met adoptanten 
Transcript interview Evita 
 
Evita gaf in de enquête aan ratten te hebben gefokt, en haar antwoorden duidden op een 
bovengemiddelde kennis van ziekte en gezondheid bij ratten. Ik heb haar uitgenodigd voor een 
interview om meer te horen over haar vele ervaringen met (zieke) ratten en de hoeveelheid kennis die 
zij merkte bij rattenverzorgers om haar heen. 
 
Dus jij fokt ratten? 
Ja dat heb ik jaren gedaan ja. Daar ben ik nu mee gestopt. 
 
En je hebt proefdieren geadopteerd? 
Ja, ik heb 2 mannetjesratten geadopteerd, niet mee gefokt verder. 
 
Hoe kwam je eraan? 
Er zijn hier natuurlijk heel weinig mensen met ratten als huisdieren, dus toen mensen voorbij zagen 
komen dat de universiteit van ratten af moest, kreeg ik iets van 8 mailtjes en appjes met ‘goh is dat 
niet iets voor jou?’ En toen op een gegeven moment dacht ik oké, prima, ik neem er wel twee. 
 
Kun je wat meer vertellen over hoe je proefdieren waren? 
Ze zijn nu allemaal overleden, maar die twee ratjes waren in het begin heel angstig. Wat natuurlijk ook 
logisch is, want ze zijn op een heel andere manier gesocialiseerd dan huisdier-ratten. In de eerste paar 
weken hebben ze bij een andere fokker gezeten, want die had op dat moment een nestje van ratten 
die ongeveer even oud waren, dus die heeft ze erbij gezet en dat is voor de socialisatie heel belangrijk 
geweest. Want in de eerste weken waren ze ook naar de andere ratten heel erg bangig, dat ze ook niet 
meededen met het normale speelgedrag. En dat werd uiteindelijk steeds beter, en door te zien hoe al 
die andere rittens op haar [de fokker] reageerden raakten ze hun angst voor mensen makkelijker kwijt. 
Dus toen ze na een paar weken bij mij kwamen waren ze voor mij eigenlijk al helemaal niet meer bang. 
Ik heb daarna nog een paar weken met ze gewerkt dat ik ze elke keer gewoon in m’n shirt had als ik 
beter was met m’n studie zeg maar. Dus als ik achter mijn bureau zat, zaten ze echt huid-op-huid, dus 
maximaal contact; ‘leer er maar aan wennen’ zeg maar. En toen vielen ze relatief snel ook goed in de 
groep. Ik had toen best een grote groep, een stuk of 5 mannetjes volgens mij. En die waren wel allemaal 
wat ouder, het leeftijdsverschil was ongeveer 5 tot 6 maanden, maar dat hebben ze relatief snel goed 
gedaan. Dus ja, toppers waren het. 
 
Had je het ook zelf bedacht om ze in je shirt te hebben? 
Als ik nestjes fokte deed ik dat met die rittens. Want als ze klein zijn dan hebben ze die lichaamswarmte 
nodig om warm te blijven. Maar de moeder wil af en toe ook spelen en andere dingen doen. Dus dan 
kon de moeder op avontuur en had ik de rittens in mijn hemd zitten. En daardoor krijgen ze ook heel 
goede socialisatie omdat ze jou ook qua geur (ze hebben hun oogjes dan nog dicht) hetzelfde 
vertrouwen als hun moeder zeg maar.  
 
Wat interessant. Kun je wat meer vertellen over wanneer je dieren gezondheidsproblemen 
vertoonden? 
Mijn eerste 5 jaar van ratten houden had ik eigenlijk nooit dieren met gezondheidsklachten. Soms wel 
verkoudheidjes, want elke rat komt wel een keer een verkoudheidje tegen in zijn leven. Maar nooit 
echt grote problemen. Alleen het laatste half jaar voordat ik die twee proefdierratjes had, toen- Er is 
iets in het rattenwereldje nu waardoor heel veel dieren abcessen hadden en tumoren en 
verkoudheden waar ze aan doodgingen. Dat is ook uiteindelijk de reden dat ik ermee gestopt ben, 
want ik had mijn lijnen gekruist met die van twee andere groepen lijnen en toen gingen opeens alle 
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lijnen [niet verstaanbaar]. En ja, met zieke dieren fok je niet verder. Dus toen was mijn lijn opeens 
klaar. Maar de meest voorkomende dingen had ik volgens mij ook in je antwoord gezet. Dus abcessen, 
doorgroeiende tanden enzo. Waar ik de laatste tijd het meeste last van had waren dieren die last 
hadden van verkoudheid en aan de antibiotica moesten, dieren die veel abcessen hadden. Ja, vechten 
en stoeien dat doen alle ratten, en in principe hoef je daar geen abcessen van te krijgen. Dus als dat 
wel gebeurt, dan heb je of een probleem want dan moet je steeds naar de dierenarts en dat kost je 
bakken met geld, of het is veel werk voor jezelf als je weet hoe dat moet. Dus ja mensen die snugger 
genoeg zijn om het te kunnen en niet bang zijn voor bloed, als die zelf weten hoe het moet is het zooo 
veel beter voor het beest en de baas. Want ja, dat scheelt gewoon heel veel gezeik. 
 
Een abces is ook goedaardig toch? 
Een abces is eigenlijk gewoon een puistje, het is een ontsteking in de huid zeg maar. Dus dat maak je 
open, dan komt er pus uit, dat maak je schoon, en dan hou je het schoon en dan is het geen probleem 
meer. Dan groeit de huid goed dicht, want eigenlijk is het probleem van ratten dat ze té snel genezen, 
dus de huid groeit sneller dicht dan dat het probleem is opgelost. Dus onder de huid zit nog de wond 
en de viezigheid, maar de huid is al dicht, dus het pus kan er niet meer uit. 
 
Hoe denk jij dat een video zou kunnen helpen met dit soort dingen? 
Wat ik merkte is dat heel veel mensen weinig informatie hebben over de medische dingen van ratten, 
omdat er weinig informatie is. Maar ook dierenartsen weten er geen fuck van. Ik heb meerdere 
dierenartsen die mijn dieren bijna de dood in hadden gepraat, gelukkig ben ik altijd zelf heel 
geïnteresseerd geweest in diergeneeskunde en was ik ook toegelaten op de opleiding 
diergeneeskunde, waardoor ik hen ook altijd in twijfel kon trekken met ‘ja hoezo dan?’. En dan kom je 
erachter dat ze eigenlijk helemaal geen verstand hebben van fijne knagers, want voor de opleiding heb 
je wel een paar cursussen die ook over knaagdieren gaan, maar er wordt in de hele opleiding misschien 
3 uur aan ratten besteed zeg maar. Dus de echte kennis vind je alleen bij mensen die verder hebben 
geleerd bij de cursussen voor kleine knagers. Dus ja, dat is een probleem. En ook een van de laatste 
dieren in mijn laatste nestje, die is ingeslapen door een dierenarts – dat kreeg ik allemaal naderhand 
te horen helaas – maar omdat dus één van zijn ondertanden, die bleven doorgroeien, waardoor die 
dus elke twee weken geknipt moesten worden bij de dierenarts, en hij had een abces, dus toen was 
de dierenarts van, ja, dan kun je hem beter laten inslapen. Maar eigenlijk laat je dan dus een dier 
inslapen omdat hij een puist heeft en omdat je hem geen beugel kunt geven. Dat is een beetje onzinnig, 
want een abces, daar deal ik zo’n beetje elke week wel mee en tanden knippen dat deden we ook elke 
week want wij hadden er ook eentje die zijn kaken niet goed had staan. Ja, dat zijn dingen, als je dat 
zelf kunt dan ben je er misschien 5 minuten mee bezig en het scheelt heel veel geld en dan worden 
dieren niet voor niks doodgemaakt. 
 
Dus je zou mensen adviseren om dat zelf te leren? 
Ja, als je dat kunt... De eerste keer moet je wel naar een dierenarts gaan, want als je het verschil nog 
niet weet tussen een tumor en een abces, kan een dierenarts je dat 90% van de tijd goed vertellen. 
Maar als je het dan eenmaal doorhebt, en de dierenarts heeft zo’n abces weggehaald maar je hebt het 
niet goed schoongehouden en het wordt weer een nieuw abces, dan kun je het beter gewoon zelf 
doen. Want dan hoef je het beest niet naar een dierenarts te slepen, dat scheelt allemaal stress, en 
het scheelt je geld. De meeste mensen nemen ratten omdat het relatief goedkope huisdieren zijn, niet 
erbij nadenkend dat een rat voor de dierenarts even duur is.  
 
Heb je ook ideeën voor hoe je de informatie in een video het beste kan overbrengen? 
Veel plaatjes en video’s. Stel je hebt het over een abces, laat zien wat het verschil is [met tumoren] en 
laat zien hoe het eruit ziet als je een abces laat bewegen over de huid. Dus niet een plaatje maar een 
videootje waarin je laat zien dat je een abces kan bewegen en dat een tumor niet kan bewegen. Dus 
visueler. En wat ik vervelend vind aan de video’s in cursussen die ik heb gehad, is dat er dan een meid 
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alles heel vrolijk vertelt, maar er niet kernwoorden op het scherm worden gezet, dat je mee kunt lezen. 
Kernwoorden zijn altijd wel fijn om te zien, dan blijft het beter hangen. 
 
In het proces van proefdieren adopteren, wat vond je van de informatievoorziening, heb je daarin 
nog iets gemist? 
Ik weet niet of ik überhaupt informatie heb gezien. Ik zou nog vragen opgestuurd krijgen hoe het met 
mijn dier was maar daar heb ik nooit iets van gekregen. Jouw mailtje is het eerste, haha. Misschien is 
het ook handig als ze mensen van tevoren vragen van hé, hoeveel ervaring heb je al met ratten? 
Misschien voor mensen die dat niet hebben is het wel handig om ze te vertellen hoe je ze hanteert. 
Want ik gaf daar gewoon mijn reisbakje af en ik kreeg het reisbakje terug met de ratjes erin en ik kreeg 
niet te horen van ‘wat moet je daarmee doen dan’, haha. Maar ik ga ervanuit dat de meeste mensen 
dan wel ervaring hebben. 
 
Dat is iets wat meer mensen in de vragenlijst inderdaad aangaven. 
Ja want sommige mensen weten ook niet dat je een ratje niet bij zijn staart moet pakken. Er kwamen 
weleens mensen bij mij ratten halen en zo’n kind pakt het dan bij zijn staart, dan moet ik zeggen ‘hoo, 
nooit meer doen!’.  
 
Heb jij nog vragen of opmerkingen voor mij? 
Waarschijnlijk ken je die websites allang, maar er was zo’n ratten-info site waar heel veel medische 
informatie stond over ratten, en ik was ook zelf daarmee begonnen op mijn eigen site om dat erop te 
zetten. Maar het is wel handig als je in je video ook kan verwijzen naar die sites waar veel handige 
informatie op staat. In de hobbyisten wereld zijn er nog een paar sites die echt boordevol informatie 
staan, ook over bumblefood enzo, en minder vaak voorkomende dingen die toch wel handig zijn om 
te checken. 
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Transcript interview Lynn 
 
Lynn heeft 2 muisjes geadopteerd en scoorde gemiddeld op de vragen van de enquête. Ik heb haar 
uitgenodigd voor een interview om het perspectief van een muizenadoptant te horen. 
 
Hoe ben je aan je proefdieren gekomen? 
Een vriendin van mij stuurde het naar mij door. Ik weet niet hoe die vriendin van mij eraan kwam want 
zij studeert zelf niet in Utrecht ofzo. Dus ik denk dat zij het misschien op Linkedin had gezien? En zij 
stuurde het naar mij met ‘dat vind ik echt iets voor jou!’ en toen dacht ik ‘ja dat is wel iets voor mij’, 
dus ik had het eigenlijk via iemand anders en ik denk dat zij het via Linkedin had gezien.  
 
Dus er was in die tijd een oproep voor mensen die geïnteresseerd waren in een diertje adopteren? 
Ja, dat was een oproep die zij stuurde. En toen kon ik die oproep later zelf ook vinden. 
 
Leuk! Kun je wat meer vertellen over je proefdieren? 
Ik heb 3 muisjes geadopteerd, 2 leven er nog en 1 is overleden. Ik denk al wel een half jaar geleden 
ofzo en die was ook opeens dood, daar heb ik verder niets aan gemerkt. Ik heb zelf ook echt wel veel 
knaagdieren gehad voor deze adoptie, dus ik weet er denk ik iets meer van dan iemand die nog nooit 
knaagdieren heeft gehad. Maar die andere 2 leven dus nog. En die zijn denk ik inmiddels al best wel 
oud. Ik weet niet hoelang geleden ik ze geadopteerd heb, ik denk anderhalf jaar geleden ofzo al. Dus 
ja, die doen het nog gewoon goed, die zijn helemaal happy. 
 
Hoe zijn ze qua gedrag? 
Ze waren echt heel schuw. Er was gezegd van ‘ze zijn handtam, want ze zijn opgegroeid in het lab dus 
ze zijn gewend aan mensen’ maar dat was totaal niet zo. En ik heb daar ook niet heel veel moeite in 
gestoken om ze echt tam te maken. Ik kan ze bijvoorbeeld wel een rozijntje uit mijn hand geven maar 
verder zijn ze niet echt tam. Wel nieuwsgierig: als je naar de kooi komt dan komen ze wel snuffelen 
enzo maar verder kan je ze niet echt vasthouden ofzo. Maar dat was ook niet per se waarom ik ze nam, 
want ik heb ook al veel ratten gehad vroeger en die kon ik wel heel tam maken en ook echt oppakken 
enzo, maar die zijn vaak ook iets minder snel en druk dan muisjes. Dus ik had het meer ook bedacht 
als: ik wil ze gewoon een leuk leven geven, ik geef ze gewoon een mooie grote kooi, gewoon een goed 
leven. Ik hoefde ze dus niet per se heel tam te maken, ik vind het vooral leuk om naar ze te kijken want 
ze zijn heel actief wel. En vergeleken met andere knaagdieren – ik heb ratten en muizen al eerder 
gehad – zijn ze niet heel erg anders. Het is meer dat ik had verwacht dat ze iets tammer zouden zijn 
toen ik ze kreeg, omdat dat was gecommuniceerd. Dus dat is voor de communicatie misschien nog een 
puntje. Verder zijn ze volgens mij heel actief en nog gezond. Ik heb nog geen gekke gezondheidsdingen 
bij ze gezien. 
 
Heb je in het verleden met je andere knaagdieren weleens gezondheidsproblemen gezien of 
daarmee te maken gehad? 
Wel vooral bij de ratten moet ik zeggen. Ik heb een ratje gehad dat zelfs een keer geopereerd is, die 
had een tumor. Ik weet ook wel dat dat bij ratten veel voorkomt. En eentje had een keer een abces bij 
zijn hoofd en dat moest ik schoonmaken enzo, maar dat ging maar niet weg en uiteindelijk bleek het 
dat hij een tumor had die daarop drukte en die is uiteindelijk ingeslapen. Maar bij muizen… Ik heb die 
verder nooit naar de dierenarts ofzo genomen. Bij de muisjes niet. 
 
Ik had het in het interview hiervoor ook al veel over abcessen bij ratten, komt blijkbaar veel voor. 
Ja het is ook wel een klein beetje van, met ratten heb je wel echt een band, die had ik ook een beetje 
trucjes geleerd. Dus als die relatief jong is heb ik het er wel voor over om een tumor te laten weghalen. 
Dan heeft hij waarschijnlijk nog wel even te leven. Ik zou zelf ook niet weten bij muizen of je echt die 
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effort gaat doen om muisjes mee te nemen naar een dierenarts terwijl die niet heel oud worden en 
klein zijn en… ja.  
 
Heb je ideeën hoe een video hierbij zou kunnen helpen? 
Ik snap het idee van een video wel. Ik kan me voorstellen dat het mij fijner lijkt om een klein pdf 
bestandje te hebben, dat je het ook makkelijk kan teruglezen. Een filmpje kan natuurlijk wel leuk zijn 
om te bekijken, maar als je echt dingen wil onthouden van: hier moet ik op letten, is het misschien niet 
het meest praktische. Zo’n bestandje kun je natuurlijk gewoon printen en ergens in je kamer hebben 
ofzo, maar het ligt er ook aan hoe moeilijk het is wat je vertelt. Want als het heel simpel en 
laagdrempelig is heb je natuurlijk geen bestandje nodig. Ze hebben bij mij wel genoemd toen ik ze ging 
ophalen dat er een verschil is tussen labmuisjes en normale muisjes als je die als je ze als huisdier 
neemt omdat ze gevoeliger kunnen zijn voor dingen. Ook omdat ik een syrische hamster had – die is 
inmiddels ook overleden – dat ze wel benadrukt hebben dat ik niet zijn speeltje bij die van de muisjes 
moest doen of andersom, omdat dat mis kan gaan met ziekteverwekkers, en het is ook nog een andere 
soort. Dus ik kan me voorstellen dat je misschien daar iets over wil vertellen, het verschil met andere 
huisdieren, want ik kan me voorstellen dat mensen die de diertjes adopteren daar al wel zelf ervaring 
mee hebben, en dus al basiskennis hebben, dus dat je vooral wil vertellen wat er nog extra aan is. En 
dus misschien ook in combinatie met andere huisdieren. Maar verder… het enige wat ik dan weet… ik 
vraag me wel af bij muisjes wat voor gezondheidsdingen je kan zien en wat je daar echt mee kan doen. 
Ik heb ooit ratten met schurft gehad, dat kon je wel goed zien aan de huid en daar kan je ook wel iets 
tegen doen. En tumoren kan je natuurlijk zien. Misschien een beetje de meest voorkomende ziektes 
die voorkomen ofzo? Je kan ook zien dat een muisje een ziekte heeft, maar kan je er dan iets mee? En 
als je er niks mee kan, heeft het dan nut? 
 
Dus dan moet ik ook focussen op wat je met zoiets moet doen als je het ziet? 
Ja en met welke dingen kun je wel iets doen en met welke dingen is het gewoon van ja, jammer. 
 
Wat vond je van de informatievoorziening toen je proefdieren adopteerde? Had je ergens meer over 
willen weten? 
Ik wilde er 2 en toen zeiden ze vind je het goed als je er 3 krijgt? Dat vond ik wel goed. En ze hadden 
dat dus gezegd dat ik hen en mijn hamster uit elkaar moest houden, en ik krijg elk jaar zo’n vragenlijst 
volgens mij, nu 1 keer gehad. Ik vond het wel prima eigenlijk. Ze hebben niet gecheckt of ik wel een 
groot genoege kooi had etc, maar ik denk ook wel dat je er vanuit kunt gaan dat als mensen zich 
opgeven, dat het waarschijnlijk gewoon dierenvrienden zijn die dat zelf willen. Maar goed, je zou 
kunnen denken dat je daar misschien meer van wil weten, dat je zeker weet dat ze niet als slangenvoer 
worden gebruikt. Maar dat is meer iets voor jullie als organisatie. 
 
Heb je nog vragen of opmerkingen voor mij? 
Het lijkt mij wel leuk om te horen wat eruit gekomen is als het af is! 
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Transcript interview Bianca 
 
Bianca scoorde gemiddeld op de vragen in de enquête. Ze heeft ratten geadopteerd die al 
gezondheidsproblemen hebben vertoond. Daarom wilde ik graag meer over haar verhaal horen. 
 
Hoe ben je aan je proefdieren gekomen? 
Ik zag het berichtje op Facebook, van Animal Rights. Dat er heel veel proefdieren vrijkwamen en ik 
dacht, het is eigenlijk ook wel leuk om zo’n diertje te redden. 
 
Kun je meer vertellen over je proefdieren? 
Ik heb ze nog steeds, ze zijn bijna twee. Ik had eigenlijk altijd al ratten. Ik had toen ook een groepje 
ratten en er waren er twee overleden en toen dacht ik: ik wil er wel weer twee bij. En toen kwam dat 
bericht langs. Ik merk wel, als je al tamme ratten hebt, dan is het tam maken eigenlijk heel makkelijk. 
En ik ben ook wel heel goed in het tam krijgen van ratten dus dat helpt ook wel mee. Voor de rest zijn 
het schatjes, heel rustig eigenlijk. Op het moment wel allemaal speciale dingen met de gezondheid, 
wat de dierenarts ook nog niet veel heeft gezien. Dus dat is wel een uitdaging. Naast de 
gezondheidsdingen zijn het gewoon normale ratjes. 
 
Hoe heb je ze tammer gekregen? 
Ik had ze tijdens het afstuderen links naast me staan. Toen ging ik altijd tegen ze praten en elke dag 
oppakken. Soms meerdere keren per dag, dan eerst gewoon oppakken in de kooi of gewoon een snack 
op je hand leggen en dat ze dan op je hand durven te komen om iets lekkers te pakken. Of als ze in de 
hangmat lagen of in het huisje mijn hand erbij houden en ze aaien. Dus eigenlijk de hele tijd contact 
zoeken op een positieve manier. Niet gelijk uit de kooi sleuren en meenemen naar een enge plaats 
maar eerder met iets lekkers belonen zodat ze bij je durven te komen. 
 
Kun je wat meer vertellen over de gezondheidsproblemen? 
Om ze even makkelijker uit elkaar te houden: ze heten Pinky en Brain. Heel typisch, die namen voor 
labratten. Bij Brain zat er een half jaar geleden een traanbuisje verstopt. En dat was niet een heel groot 
verschil met dat zijn oogje natter was, dat er meer vocht uit zijn oogje kwam. Ik wil niet zeggen dat het 
een chronische reutel is maar meer snurken, je hoort ze meer knorren. De dierenarts zei ook van, dit 
zie je heel vaak met deze ratjes. Maar niet dat ze aan de antibiotica hoeven. En sinds september heeft 
Brain aan de linkerkant van zijn snoetje botgroei. Dus naast zijn neus. En daar zit nu ook een abces 
maar daar was gewoon bot gaan groeien dus eigenlijk overig botgroei, waardoor er aan één kant een 
hele bult zit op zijn snoetje. En nu heeft zijn broertje Pinky dat ook, gewoon puur alleen bot en een 
verstopt traanbuisje. Dus dat is wel heel interessant van, waardoor komt het? Bij Pinky is er voor de 
rest ook geen ontsteking, geen abces of wat dan ook. Het is gewoon puur botgroei. En hij heeft nu een 
soort massa op zijn tong, het lijkt op een wrat maar dat is het niet helemaal. En het groeit ook op zijn 
tong. Dus het is nu wel in de gaten houden van, blijft hij eten en blijft het leuk voor hem, eigenlijk.  
 
Denk je dat een video hierbij had kunnen helpen? Zou het uberhaupt kunnen helpen? 
Ik zou zeggen, voor mensen die wat minder ervaring hebben: ik heb sinds 2012 al ratten dus ik weet 
ondertussen heel erg veel. Maar als je nog niet van alles tegen bent gekomen dan is het wel een fijn 
iets dat je niet gelijk in de stress schiet. Dat je weet van, oh, zo zie ik of dit ratje pijn heeft, dit kan ik 
doen. En ook bijvoorbeeld hoe je het door kan geven aan de dierenarts, zodat zij gelijk de informatie 
hebben die ze nodig hebben, en dat je gewoon snel kan handelen. Net zoals met een abces. We waren 
met Brain bijvoorbeeld een keer bij een andere dierenarts, want mijne werkte niet op die dag. En die 
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had niet gezien dat het echt puur een verdikking in zn bekje, dat dat een abces was. Dus dat is ook nog 
wel iets… Niet dat je het zelf zou moeten gaan herkennen maar dat je wel weet van, dit is ook mogelijk.  
 
Hoe denk je dat ik het beste de informatie kan overbrengen in een video? 
Ik zou zeggen, met voorbeelden. Dat je het ook concreet hebt. Wat je vooral wel en niet moet doen. 
Ik merk dat deze ratten feller zijn met stoeien bijvoorbeeld. Dus als eentje dan een snee heeft, dat je 
het dan niet gelijk met zalf in gaat smeren want dan kunnen ze het niet hechten. Dat soort dingen. Dat 
je weet van, hé, de wereld vergaat niet, het is op te lossen maar doe dit niet want dan kan de dierenarts 
handelen. Of je kan een hele korte video hebben en dat je een lijst beschikbaar stelt met alle mogelijke 
gevallen en dat je de meest voorkomende dingen benoemt, bijvoorbeeld een abces, dat komt gewoon 
heel vaak voor. En ruzie ook wel. Zoals wanneer een ander ratje van mij teveel last heeft van zijn 
hormonen. 
 
Wat vond je van de informatievoorziening toen je een proefdier adopteerde? 
In mijn geval was er heel weinig informatie. Ze zeiden wel van, je moet ze wel tam maken, en dat was 
het eigenlijk. Dus niet specifiekere informatie dat er mogelijk gezondheidsproblemen konden zijn of 
gedrag. Het was echt een lijstje… ze zijn ongeveer rond de eerste week van november geboren, je moet 
ze tam maken, dat was het. Nou was het voor mij persoonlijk ook niet nodig, meer informatie, maar ik 
denk wel dat de anderen die ook de ratjes toen hebben gehaald misschien wel wat meer over de 
gezondheid of over het tam maken hebben gehad denk ik. 
 
Is dat dan ook anders dan wanneer je een rat bij de dierenwinkel koopt? 
Ik haal ze bij de ratterij en dan zijn ze wel echt aan mensen gewend. Als je daar een ratje gaat halen ga 
je ze vaak eerst knuffelen dus dan loopt dat kleine grut al helemaal over je heen. Dus die zijn gelijk al 
hartstikke tam en vriendelijk en je kan ze oppakken. En toch met labratjes of uit de dierenwinkel moet 
je toch echt een hele band gaan vormen en hun vertrouwen nog gaan winnen. 
 
Heb je nog vragen, opmerkingen of tips voor mij? 
Op internet is er een foto te vinden dat je kan zien wanneer een ratje pijn heeft. En volgens mij staat 
die ook op de site beestenspullen volgens mij. Als je googlet: er komt een rat bij de dokter, dan moet 
je hem wel vinden. Is dat de rat grimace scale? Volgens mij wel ja. En dat voorbeeld is ook met een 
albino want daar is het nog veel lastiger te zien eigenlijk. Ik denk dat ze dat toch nog wat meer 
verbloemen. Dat instinct zit er nog meer in dan bij ratjes uit de ratterij. Volgens mij is het een blog en 
die pagina is ook heel makkelijk om te gebruiken. Als je daar gaat kijken staan daar de meest 
voorkomende dingen in. 
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Transcript interview Tara 
 
Kun je wat vertellen over hoe je aan je ratten bent gekomen? 
Ik heb meerdere keren ratten geadopteerd. De eerste keer was na het vak Algemene Farmacologie van 
de bachelor Biomedische Wetenschappen. Ze zeiden toen tussen neus en lippen door dat je ze na het 
practicum  ook kon adopteren want anders zouden ze dood gaan. En toen dacht ik: nou dat is eigenlijk 
wel leuk. Dus toen heb ik met mijn huisgenoten overlegd en toen heb ik ze geadopteerd. Ik weet niet 
meer heel goed hoe dat precies is gegaan, qua documenten enzo, volgens mij hebben ze toen gewoon 
de ratten die ik bij het practicum heb gebruikt apart gehouden en die ben ik toen een week later op 
gaan halen. En toen moest ik wat formulieren ondertekenen en dat was het. En toen heb ik die gehad, 
is er eentje dood gegaan, hebben we de ander afgestaan aan onze dierenarts. Die wilde hem wel 
overnemen. En toen een half jaar daarna kwam er weer een oproep vanuit de faculteit 
Diergeneeskunde dat ze ratten voor handelpractica (?) overhadden. Die practica waren door corona 
allemaal niet doorgegaan. Toen moesten we een keer komen kijken, geloof ik. En toen hebben we ze 
meteen meegenomen en toen kregen we ook wat formulieren mee, maar verder niet heel veel info 
ofzo over hoe met ze om te gaan. Maar ik had toen ook wel ratten gehad dus ik wist het ook wel een 
beetje.  
 
Hoeveel wist je voordat je ratten voor de eerste keer adopteerde? Had je er al eerder ervaring mee 
gehad? 
Nee, vrij weinig. Ik had bij mijn ouders vroeger wel knaagdieren gehad, dus dan heb je wel enigszins 
een idee hoe het gaat zijn, maar ratten zijn wel echt andere dieren. Ik had toen konijnen en cavia’s 
gehad. Ratten hebben veel meer stimulatie nodig. Die zijn veel actiever en willen veel meer prikkels 
dus daar moet je wel op een andere manier mee omgaan. 
 
Hoe waren de dieren toen je ze had geadopteerd? 
De eerste keer kwamen ze natuurlijk van de Algemene Farmacologie practica en toen waren ze heel 
relaxed, toen kwamen ze heel goed los. Het waren twee mannetjes, albinoratten, dus witte. En die 
vertoonden heel snel dat ze heel kalm waren en tevreden waren in hun omgeving. Maar die twee van 
de faculteit Diergeneeskunde waren twee bruine vrouwtjes. En die waren wel heel erg schuw eigenlijk. 
Ik heb het idee, ik heb het ook gezien, dat ze bij diergeneeskunde in een best klein hokje zaten en niet 
veel stimulatie hadden en ze daar best mensenschuw zijn geworden. En dat merkte je ook wel heel 
erg. Ze bleven bij ons ook heel erg in een hoekje zitten, vertoonde niet heel actief gedrag, bleven ook 
angstig als je ze oppakte. Op een gegeven moment is er daar eentje door van gegaan en toen hebben 
we twee nieuwe gehaald, dit keer uit een knaagdieropvang. Die waren door mensen op de straat 
achtergelaten. Die waren heel erg energiek en hadden al heel erg een karaktertje. En daardoor kwam 
die andere rat ook heel erg los. Die moest meer vechten voor haar eten bijvoorbeeld. En daardoor 
kreeg ze meer een karakter en werd ze ook aaibaarder, leuker. 
 
Kan je iets vertellen over hoe je de gezondheidsproblemen bij de ratjes hebt meegemaakt? Kon je 
het goed herkennen bijvoorbeeld? 
Bij die eerste twee was er dus eentje dood gegaan aan waarschijnlijk een hypofysetumor. En dat 
merkten we aan dat ze minder begon te eten. En eigenlijk gewoon raar gedrag vertoonde, dus ze bleef 
meer in een hoekje zitten en haar vacht ging ook opstaan. Dat zie je altijd wel bij ratten die ziek worden. 
Maar dat heb ik toen ook allemaal pas geleerd. Want ik wist wel van knaagdieren houden in het 
verleden dat als ze zich anders gaan gedragen, dan is er wat mis. Dus dat merk je op zich best wel snel. 
Maar ik wist niet precies wat dat dan bij een rat was. Dus ik heb toen gewoon heel veel gegoogled, 
bijvoorbeeld: “rat vacht” of “rat ‘dit is er aan de hand’”. En die ene van de faculteit diergeneeskunde, 
daarvan wisten we niet waar die aan dood was gegaan. Die lag gewoon in een keer dood in de kooi op 
een ochtend, dus geen idee. Geen indicaties of iets. Het was wel raar, gewoon ineens dood. En die 
ander werd heel oud, die hebben we net voor de zomervakantie in laten slapen samen met een van 
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die andere ratten. Want zij werd heel oud en haar tanden bleven maar doorgroeien, ze had daardoor 
heel veel moeite met eten. En die ander, die had allerlei problemen: ontstekingen in haar oog, oor, 
mond. 
 
Heb je het idee dat een video over dit soort problemen had kunnen helpen toen je voor de eerste 
keer ratten adopteerde? 
Ik denk het op zich wel, want we kregen toen vanuit de IvD wel een pdf-bestandje met informatie, van 
hier moet je op letten. Maar ja, dat is heel droge stof, dus als je dat een keer leest wanneer je die 
ratten krijgt dan denk je van ja, ziek worden dat is toch pas over een lange tijd. Dus dan kijk je er niet 
meer echt naar. En als je iets ziet, iets herkent, wat misgaat, dan ga je specifiek daarop zoeken. 
 
Dus een video had kunnen helpen om de stof minder droog te maken? 
Ja, precies. En als je wat minder van ratten weet, is het wel fijn om vanaf het begin meteen wat 
informatie te krijgen. 
 
En heb je ideeën voor hoe ik die informatie het beste in een video kan stoppen? 
Ik denk wel praktische voorbeelden. Dat is misschien wel lastig want dan moet je natuurlijk een zieke 
rat hebben waar je iets mee kan. De meest voorkomende problemen echt laten zien zeg maar. Dat je 
kan zeggen van: als je dit ziet moet je ermee naar de dierenarts, weet ik veel. Of dan kan je dit en dit 
doen. En misschien kan je ook iets zeggen over verzorging. 
 
Uit de enquête kwam inderdaad dat veel mensen dat ook zouden willen zien. Maar dat leek me 
beter om een aparte video voor te maken, dus dat leg ik bij de IvD. 
Ah ja precies. Ik weet ook niet of er veel adoptanten zijn voor wie dit adopteren de eerste keer was 
dat ze ratten namen. 
 
In de interviews die ik heb gehad kwam dat niet vaak voor, nee. 
Ik denk vooral ook dat zo’n filmpje vooraf iets van professionaliteit uitstraalt dat je een video hebt over 
het herkennen van ziektes. Niet dat je zomaar je ratten wil dumpen omdat je ze wil dumpen, maar dat 
je de mensen dat echt mee wil geven, zeg maar. 
 
Heb je nog vragen, opmerkingen of tips voor mij? 
Ik heb wel een vraag voor de IvD. Ik vraag me af of zij ook een contactpersoon willen blijven voor 
mensen die dieren van hen adopteren. Dat als mensen iets zien van ziekte ofzo dat ze hen kunnen 
mailen daarover of dat het meer iets is van: hier heb je de dieren en verder mag je het zelf uitzoeken. 
Wat ik ook helemaal zou begrijpen, en zo zie ik het nu ook wel. Dus willen ze graag met mensen in 
contact blijven om updates te krijgen over de ratten? Of is het meer beperkt tot dat ene 
contactmoment? Ik weet wel dat ze in het begin in de mail hebben gezegd van ‘als je vragen hebt laat 
het vooral weten hoe het gaat’, maar dan denk ik: is dat om er informatie uit te halen of is het ook 
voor de leuk?  
 
Er was ook een vragenlijst die ze steeds opsturen, krijg je die wel? 
Ja, die heb ik wel gekregen. 
 
Oké, je vragen en adviezen zal ik meenemen en doorgeven aan de IvD. Dankjewel! 
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4. Conceptmap 
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5. Script 
Waarschijnlijk heb jij in de afgelopen tijd muisjes of ratjes geadopteerd die voorheen zijn gebruikt in 
een onderzoek. Bij het adopteren van ex-proefdieren komt veel kijken. Als je je knaagdiertjes hebt 
gekregen, wil je ze natuurlijk een zo goed mogelijk leven geven. En wanneer een dier zich niet zo goed 
voelt, wil je daar op tijd bij zijn. Maar hoe zie je dat? 
 
In deze video geef ik je uitleg over de meest voorkomende verschijnselen waaraan je herkent dat je 
rat of muis ziek is of pijn heeft. Muizen en ratten die proefdier zijn geweest, kunnen namelijk 
kwetsbaarder zijn voor infecties en tumoren omdat ze in een heel schone omgeving zijn opgegroeid 
en hun immuunsysteem minder getraind is. Ook het feit dat het vaak inteeltdieren zijn draagt hieraan 
bij. Maar los van dat verschillen ze eigenlijk weinig van normale huisdieren. 
HERKEN NORMAAL GEDRAG 
Het herkennen van ongewoon of ziek gedrag begint bij het herkennen van normaal gedrag. Daarom is 
het belangrijk om regelmatig goed naar je dieren te kijken. Stel jezelf hierbij bijvoorbeeld de vragen: 
Hoe gedragen ze zich in de kooi naar elkaar, hoe is hun speelgedrag? Waar en wanneer slapen ze? 
Bouwen ze een nest? Hoe gedragen ze zich als je ze vasthoudt of contact met ze zoekt? Leer je 
huisdieren kennen! Want net als met een goede vriend: hoe beter je iemand kent, hoe sneller je het 
door hebt als er iets mis is. 
WAARAAN KAN IK ZIEN DAT MIJN HUISDIER ZIEK IS? 
Wanneer er iets aan de hand is met je rat of muis, kan dit te zien zijn aan verschijnselen die we hier 
in 4 categorieën hebben opgedeeld. 
1. Slaapgedrag. Als je dier een veranderd slaapgedrag heeft, kan het slaapritme anders zijn dan 

normaal. Of misschien slaapt je dier apart van de anderen. Ook kan het zijn dat het dier geen nest 
meer bouwt, iets wat normaal gesproken altijd gebeurt bij muizen en ratten.  

2. Activiteit en speelgedrag. De activiteit en het speelgedrag kunnen verminderd zijn. Het 
speelgedrag kan verminderd zijn. Ook kan het zijn dat je dier niet meer eet. Hyperactiviteit komt 
ook voor, rondjes draaien bijvoorbeeld.  

3. Agressie. Je huisdier kan agressiever worden, zowel naar de kooigenootjes als naar jou toe.  
4. Uiterlijk. De gezichtsuitdrukking of de houding van je dier kan anders zijn, maar ook daarbuiten 

kunnen dingen niet helemaal in de haak zijn. Daar gaan we de rest van deze video dieper op in. 
GEZICHTSUITDRUKKINGEN 
Kun je aan de gezichtsuitdrukking van een muis of rat zien of het dier pijn heeft? Dat hebben 
wetenschappers uitgebreid onderzocht. En wat blijkt: je kunt pijn goed aan het gezicht zien. Uit het 
onderzoek hebben de wetenschappers de “Grimace Scale” ontworpen: een poster met 
gezichtskenmerken die kunnen verraden dat een rat of muis pijn heeft. Onder deze kenmerken vallen: 
Ogen die toegeknepen of zelfs dicht zijn (niet te verwarren met slapen natuurlijk). Snorharen die 
strakker langs de snoet staan. “Ingezogen” wangen en een neus die anders staat. Oren die anders staan 
dan normaal . Let op! De laatste twee kenmerken verschillen tussen rat en muis. De grimace scale voor 
zowel de rat als de muis is de downloaden vanaf de site in de beschrijving van deze video. Doe dit 
vooral! Ratten en muizen zijn prooidieren die uit instinct hun pijn verbergen, dus het is handig om deze 
subtiele uitingen van pijn goed te kennen. 
ANDERE LICHAAMSKENMERKEN 
Naast het gedrag en de gezichtsuitdrukking, kunnen bepaalde lichaamskenmerken erop wijzen dat je 
rat of muis ziek is. De volgende kenmerken kunnen wijzen op ziekte: Overeind staande haren, Een 
bevuilde anus , Krabgedrag dat wijst op jeuk, Kreupel lopen, Een bolle rug, Koud aanvoelen, goed te 
voelen aan de poten of de staart, Te lange of zelfs doorgegroeide tanden, Een kapotte huid, kale 
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plekken, roodheid, of schilfers, en Vermagering. Dat zijn er een hoop, en vaak zal een combinatie 
zichtbaar zijn. Deze muis bijvoorbeeld… heeft duidelijk pijn. 
ZIEK OF NIET? 
Het kan zo zijn dat je iets in het gedrag of het uiterlijk van je rat of muis opmerkt, maar niet goed kan 
zeggen of het erg is, of niet. Hier een aantal van die voorbeelden: 

• Ploppen en knarsen 
Misschien zul je zien dat, wanneer je je rat aandacht geeft, hun ogen gaan uitpuilen en ze gaan 
knarsetanden. Dit noemen we ploppen en knarsen. Het betekent dat je rat blij is. Een beetje zoals een 
kat die spint. Niks om je zorgen over te maken dus. 

• Porfyrine 
Ratten hebben in hun traan- en neusvocht een stofje, porfyrine, dat het vocht rood kleurt. Het is 
normaal om hiervan een klein beetje rond de oogjes of neus te zien, maar als het is toegenomen kan 
dit wijzen op ziekte, bijvoorbeeld omdat je ratje zich niet meer poetst. Bij oudere (witte) ratten kan de 
porfyrine een wat roze schijn over de vacht veroorzaken. 

• Een bultje 
Een bultje kan duiden op een abces, bijvoorbeeld na een wondje, maar ook op een tumor. Als je met 
beiden geen ervaring hebt, is het altijd goed om naar de dierenarts te gaan. 

• Ademhaling 
Versnelde ademhaling, moeilijke ademhaling of geluid bij het ademhalen kan wijzen op een infectie 
van de luchtwegen. Het kan bij weinig ervaring met knaagdiertjes moeilijk zijn om gezonde van 
ongezonde ademhaling te onderscheiden. In de beschrijving vind je clips die je hierbij kunnen helpen. 
KAN IK ZELF IETS DOEN? 
Voor sommige klachten kun je controleren of de oorzaak ligt aan de leefsituatie van je diertje. Is de 
voeding ook goed te bereiken? Heeft je dier een verandering in de leefomgeving meegemaakt, zoals 
nieuwe kooigenootjes? Zijn er hinderlijke prikkels in de omgeving gekomen die je dier overstuur 
maken? Kunnen ook geluiden zijn die je zelf niet hoort. Allemaal dingen die een verandering in je ratje 
of muisje teweeg kunnen brengen. In de meeste gevallen is het advies toch vooral om ermee naar de 
dierenarts te gaan. 
 
In deze video hebben we uitgelegd dat ratten en muizen een hoop verschillende soorten verschijnselen 
tonen als er iets mis is. Maar voor jou als baasje kan het alsnog moeilijk zijn om dit te herkennen.   Dan 
is het altijd goed om ermee naar de dierenarts te gaan. Wacht niet te lang, want vooral muizen zijn 
kwetsbare dieren. 
 
Wil je meer weten over pijn en ziekte bij ratten en muizen? Check dan de links onder deze video voor 
meer informatie. Ook kun je hier ratten- en muizenproblemen vinden die we niet hebben behandeld 
in deze video. 
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6. Storyboard 
Audiovisuele breakdown explainer video 
Duur: ~ 7:30 minuten 
Achtergrondmuziek: lo fi royalty free 

 Voice-over / gesproken tekst Beeld Grafische 
vormgeving 

Tekst in beeld 

0 Achtergrondmuziek start. Vanaf 
blok 1 staat deze zachter. 

Video van een 
muis en van een 
rat naast elkaar. 
De titel van de 
video verschijnt 
in beeld. 

 Titel “ziekte en pijn 
herkennen bij ratten en 
muizen” groot voor in 
het beeld 

1 

Waarschijnlijk heb jij in de 
afgelopen tijd muisjes of ratjes 
geadopteerd die voorheen zijn 
gebruikt in een onderzoek. Bij 
het adopteren van ex-
proefdieren komt veel kijken. 
Als je je knaagdiertjes hebt 
gekregen, wil je ze natuurlijk een 
zo goed mogelijk leven geven. En 
wanneer een dier zich niet zo 
goed voelt, wil je daar op tijd bij 
zijn. Maar hoe zie je dat? 

Presentator 
houdt handen op 
bij muisjes en 
ratjes.  
 

Plaatje van muis 
bij muisjes, 
plaatje van rat 
bij ratjes. 
 
Veel kijken: 
achter elkaar 
figuurtjes van 
kooi, dierenarts, 
liefde, etc. 
Muisje komt 
piepend binnen 
in scherm, kijkt 
verdrietig bij 
Niet zo goed 

 

2 

In deze video geef ik je uitleg 
over de meest voorkomende 
verschijnselen waaraan je 
herkent dat je rat of muis ziek is 
of pijn heeft. Muizen en ratten 
die proefdier zijn geweest, 
kunnen namelijk kwetsbaarder 
zijn voor infecties en tumoren 
omdat ze in een heel schone 
omgeving zijn opgegroeid en hun 
immuunsysteem minder 
getraind is. Ook het feit dat het 
vaak inteeltdieren zijn draagt 
hieraan bij. Maar los van dat 
verschillen ze eigenlijk weinig 
van normale huisdieren. 

Presentator zegt 
de tekst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inzoomen op 
presentator 

“kwetsbaar voor 
infecties” 
 
“inteeltdieren” 

3 

Het herkennen van ongewoon of 
ziek gedrag begint bij het 
herkennen van normaal gedrag. 
Daarom is het belangrijk om 
regelmatig goed naar je dieren 
te kijken. Stel jezelf hierbij 
bijvoorbeeld de vragen: 

Bumper met titel, 
presentator vaag 
in beeld 
 
Presentator zet 
een stapje naar 
rechts, links 

 
 

HERKEN NORMAAL 
GEDRAG 
 
 
 
Speelgedrag 
Slaapgedrag 
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- Hoe gedragen ze zich in 
de kooi naar elkaar, hoe 
is hun speelgedrag? 

- Waar en wanneer slapen 
ze? Bouwen ze een 
nest? 

- Hoe gedragen ze zich als 
je ze vasthoudt of 
contact met ze zoekt? 

Leer je huisdieren kennen! Want 
net als met een goede vriend: 
hoe beter je iemand kent, hoe 
sneller je het door hebt als er 
iets mis is. 

verschijnen de 3 
punten om de 
beurt. 
 
 
 
Presentator stapt 
terug. 
 
Inzoomen op 
presentator 

Gedrag bij contact 
 
 

4 

Wanneer er iets aan de hand is 
met je rat of muis, kan dit te zien 
zijn aan verschijnselen die we 
hier in 4 categorieën hebben 
opgedeeld. 

1. Slaapgedrag 
a. Als je dier een 

veranderd 
slaapgedrag 
heeft, kan het 
slaapritme 
anders zijn dan 
normaal. 

b. Of misschien 
slaapt je dier 
apart van de 
anderen. 

c. Ook kan het zijn 
dat het dier 
geen nest meer 
bouwt, iets wat 
normaal 
gesproken altijd 
gebeurt bij 
muizen en 
ratten. 

2. Activiteit en speelgedrag 
a. De activiteit en 

het speelgedrag 
kunnen 
verminderd zijn. 
Het speelgedrag 
kan verminderd 
zijn. Ook kan het 
zijn dat je dier 
niet meer eet. 

Bumper met titel, 
presentator vaag 
in beeld. 
Presentator 
houdt 4 vingers 
omhoog. 
 
Linksboven 
verschijnt punt 1 
met visuele 
toelichting voor 
elke letter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentator 
houdt handen om 
de beurt omhoog 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Drie slapende 
muisjes in beeld 
in nest, 1 is 
wakker. 
 
 
Een slapend 
ratje schuift 
weg van groep 
 
Nest plaatje met 
kruis erdoor OF 
nest verdwijnt 
uit illustratie 
 
 
 
Pijlen naar 
beneden 
 
 
 
 
 
 
Pijlen draaien 
naar boven 
Pijl draait 
rondjes 
 
Kooigenootjes, 
mensje 

WAARAAN KAN IK ZIEN 
DAT MIJN HUISDIER ZIEK 
IS? 
 
1. Slaapgedrag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Activiteit en 
speelgedrag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Agressie 
 
 
 
 
4. Uiterlijk 
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b. Hyperactiviteit 
komt ook voor, 
rondjes draaien 
bijvoorbeeld 

3. Agressie 
a. Je huisdier kan 

agressiever 
worden, zowel 
naar de 
kooigenootjes 
als naar jou toe. 

4. Uiterlijk 
a. De 

gezichtsuitdrukki
ng of de houding 
van je dier kan 
anders zijn, 
maar ook 
daarbuiten 
kunnen dingen 
niet helemaal in 
de haak zijn. 
Daar gaan we de 
rest van deze 
video dieper op 
in. 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 
Kun je aan de 
gezichtsuitdrukking van een muis 
of rat zien of het dier pijn heeft? 
Dat hebben wetenschappers 
uitgebreid onderzocht. En wat 
blijkt: je kunt pijn goed aan het 
gezicht zien. Uit het onderzoek 
hebben de wetenschappers de 
“Grimace Scale” ontworpen: een 
poster met gezichtskenmerken 
die kunnen verraden dat een rat 
of muis pijn heeft. Daar staan 
onder andere de volgende 
kenmerken in:  

• Ogen die toegeknepen 
of zelfs dicht zijn (niet te 
verwarren met slapen 
natuurlijk). 

• Snorharen die strak 
staan 

Bumper met titel, 
presentator vaag 
in beeld 
 
Grimace scale 
posters in beeld 
 
Bij noemen 
punten inzoomen 
op de 
betreffende 
plaatjes van beide 
posters. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekst of figuur 
wordt dikgedrukt 
Presentator wijst 
naar beneden 

 
 

GEZICHTSUITDRUKKING
EN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUIS  
RAT  
Boven juiste plaatje 
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• Wangen, oren en de 
neus die er anders uit 
zien 

De grimace scale voor zowel de 
rat als de muis is de downloaden 
vanaf de site in de beschrijving 
van deze video. Doe dit vooral! 
Want sommige kenmerken 
verschillen tussen rat en muis. 
Daarnaast zijn het beiden 
prooidieren die uit instinct hun 
pijn verbergen, dus het is handig 
om deze subtiele uitingen van 
pijn goed te kennen. 

 
Misschien 
rattenvideo uit 
het wild? 

6 

 
Naast het gedrag en de 
gezichtsuitdrukking, kunnen 
bepaalde lichaamskenmerken 
erop wijzen dat je rat of muis 
ziek is. De volgende kenmerken 
kunnen wijzen op ziekte: 

• Overeind staande haren 
• Een bevuilde anus 
• Krabgedrag dat wijst op 

jeuk 
• Kreupel lopen 
• Een bolle rug 
• Koud aanvoelen, goed te 

voelen aan de poten of 
de staart 

• Te lange of zelfs 
doorgegroeide tanden 

• Een kapotte huid, kale 
plekken, roodheid, of 
schilfers 

• en Vermagering. 
Dat zijn er een hoop, en vaak zal 
een combinatie zichtbaar zijn. 
Deze muis bijvoorbeeld… heeft 
duidelijk pijn 

Bumper met titel 
Presentator 
vertelt. 
 
 
 
 
Ppt-achtige slide 
komt in beeld, 
Foto’s van alle 
kenmerken 
verschijnen om 
de beurt met 
tekst 
 
 
 
 
 
…: foto 

 

 
 
 
 
…: pijltjes naar 
kenmerken 
Haren overeind 
Bolle rug 
Gebogen snuit 
Strakke 
snorharen 
Oren uit elkaar 
 

ANDERE 
LICHAAMSKENMERKEN 
 
 
 
 
 
Overeind staande haren 
Een bevuilde anus 
Krabgedrag dat wijst op 
jeuk 
Kreupel lopen 
Een bolle rug 
Koud aanvoelen 
Te lange/doorgegroeide 
tanden 
Een kapotte huid, kale 
plekken, roodheid, 
schilfers 
Vermagering 
 

7 

Het kan zo zijn dat je iets in het 
gedrag of het uiterlijk van je rat 
of muis opmerkt, maar niet goed 
kan zeggen of het erg is, of niet. 
Hier een aantal van die 
voorbeelden: 

• Ploppen en knarsen 
o Misschien zul je 

zien dat, 
wanneer je je rat 
aandacht geeft, 

Bumper met titel 
 
 
 
 
Materiaal dat die 
verschijnselen 
laten zien 

 
Misschien 
mannetje met 
vraagteken 
 
Ploppen en 
knarsen 
Filmpje hiervan 
 
 
 

ZIEK OF NIET? 
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hun ogen gaan 
uitpuilen en ze 
gaan 
knarsetanden. 
Dit noemen we 
ploppen en 
knarsen. Het 
betekent dat je 
rat blij is. Een 
beetje zoals een 
kat die spint. 
Niks om je 
zorgen over te 
maken dus. 

• Porfyrine 
o Ratten hebben 

in hun traan- en 
neusvocht een 
stofje, porfyrine, 
dat het vocht 
rood kleurt. Het 
is normaal om 
hiervan een 
klein beetje rond 
de oogjes of 
neus te zien, 
maar als het is 
toegenomen kan 
dit wijzen op 
ziekte, 
bijvoorbeeld 
omdat je ratje 
zich niet meer 
poetst. Bij 
oudere (witte) 
ratten kan de 
porfyrine een 
wat roze schijn 
over de vacht 
veroorzaken. 

• Een bultje 
o Een bultje kan 

duiden op een 
abces, 
bijvoorbeeld na 
een wondje, 
maar ook op een 
tumor. Als je 
met beiden geen 
ervaring hebt, is 
het altijd goed 

 
 
 
 
 
 
 
Porfyrine 
Foto van 
Beestenspullen.
nl 
 
Pijl naar waarop 
te letten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bultje 
Biorender foto, 
beestenspullen, 
ratguide 
misschien 
 
Pijl naar waarop 
te letten 
 
Ademhaling 
Video met 
geluid erbij 
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om naar de 
dierenarts te 
gaan. 

• Ademhaling 
o Versnelde 

ademhaling, 
moeilijke 
ademhaling of 
geluid bij het 
ademhalen kan 
wijzen op een 
infectie van de 
luchtwegen. Het 
kan bij weinig 
ervaring met 
knaagdiertjes 
moeilijk zijn om 
gezonde van 
ongezonde 
ademhaling te 
onderscheiden. 
In de 
beschrijving vind 
je clips die je 
hierbij kunnen 
helpen. 

8 

Voor sommige klachten kun je 
controleren of de oorzaak ligt 
aan de leefsituatie van je diertje.  

• Krijgt je huisdier de 
juiste voeding die niet te 
vet of te zacht is? Is de 
voeding ook goed te 
bereiken? 

• Heeft je dier een 
verandering in de 
leefomgeving 
meegemaakt, zoals 
nieuwe kooigenootjes? 

• Zijn er hinderlijke 
prikkels in de omgeving 
gekomen die je dier 
overstuur maken? 
Kunnen ook geluiden zijn 
die je zelf niet hoort. 

Allemaal dingen die een 
verandering in je ratje of muisje 
teweeg kunnen brengen. In de 
meeste gevallen is het advies 
toch vooral om ermee naar de 
dierenarts te gaan. 

Bumper met titel 
Presentator 
brengt 
voorwerpen in 
beeld 
Woord in beeld 
 
Presentator haalt 
rattenvoer 
tevoorschijn 
Presentator laat 
knuffelratjes/-
muisjes zien 
Presentator veegt 
geanimeerde 
geluidsstrepen 
weg 
Kader met 
kernwoorden van 
de 3 punten 

 
Leefsituatie 
 
Voeding 
 
 
Kooigenootjes 
 
 
Prikkels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geluidsstrepen 
bij oor 
 
 
 

KAN IK ZELF IETS DOEN? 
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Animatie sliden 
naar illustratie 
van dierenarts 

9 

In deze video hebben we 
uitgelegd dat ratten en muizen 
een hoop verschillende soorten 
verschijnselen tonen als er iets 
mis is. Maar voor jou als baasje 
kan het alsnog moeilijk zijn om 
dit te herkennen. Dus heb je het 
gevoel dat er iets niet klopt met 
je huisdier? Dan is het altijd goed 
om ermee naar de dierenarts te 
gaan. Wacht vooral niet te lang, 
want vooral muizen zijn 
kwetsbare dieren. 

Overgang in de 
editing 
Presentator 
vertelt conclusie. 
 
 

 
 
 
 
Twijfelend 
poppetje met 
“?” 
Animatie sliden 
naar dierenarts 
illustratie 
 

 

1
0 

Wil je meer weten over pijn en 
ziekte bij ratten en muizen? 
Check dan de links onder deze 
video voor meer informatie. Ook 
kun je hier ratten- en 
muizenproblemen vinden die we 
niet hebben behandeld in deze 
video. 

Presentator wijst 
naar onderen 
 
 
 

Pijlen naar 
onder 

 

1
1 

Muziek wordt weer wat harder 
en rondt af. 

Logo van IvD Logo van IvD  
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7. Planning 
 
12/09 – 16/09  Enquête voor adoptanten af: 

Welke informatie misten ze bij de adoptie? Welke informatie missen ze nu? 
Waar zouden ze graag een video over willen? 
Enquête uitzetten naar kanalen 
Minstens 2 interviews inplannen 

 
19/09 – 30/09  Interviewvragen maken 
   Interviews houden 
   Videotools uitzoeken 
 
3/10 – 7/10  Conclusie halen uit alle data van adoptanten 
   Omzetten in max. 3 video-ideeën 
 
10/10 – 14/10  Keuze maken voor een video-idee 
   Idee uitwerken 
 
17/10 – 21/10  Storyboard maken 
 
24/10 – 18/11  Video maken 
   Tussentijds delen testen indien mogelijk 
 
21/11 – 2/12  Video testen 
 
4/12 – 15/12  Verslag afmaken 
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8. Evaluatievragen voor adoptanten 
 
Het liefste zouden we natuurlijk een groep kersverse adoptanten vragen of deze video nuttig is, maar 
helaas hebben we daar niet genoeg tijd voor. Daarom zou ik jou bij het invullen van deze enquête 
willen vragen om je in te beelden dat je voor het eerst een ratje of muisje hebt gekregen, en om met 
die kennis de video te bekijken. Op die manier kunnen we de antwoorden het beste gebruiken om 
onze informatievoorziening te verbeteren! 
 
Extra vraag voor nieuwe adoptanten: Heb je al eerdere ervaring met ratten of muizen? 
 

1. Wat vond je van de duur van de video in verhouding tot de hoeveelheid informatie die werd 
behandeld? (1= te kort, 5 = te lang) 

 
2. Hoe duidelijk vond je dat de informatie gepresenteerd werd in deze video? (1= niet duidelijk, 

3 = heel duidelijk) 
 
Geef voor de volgende statements aan in hoeverre je het ermee eens bent. (1= helemaal niet mee 
eens, 5 = helemaal mee eens) 
 

3. Na het kijken van de video weet ik meer over het herkennen van ziekte en pijn bij muizen en 
ratten dan vóór het kijken van de video. 

 
4. Na het kijken van de video weet ik goed wat ik kan doen als ik ziekte of pijn waarneem bij 

mijn muis of rat. 
 

5. Noem hieronder 5 kenmerken waaraan je ziekte en/of pijn kan herkennen bij een muis of rat 
die je hebt gezien in de video.  
Als je er minder dan 5 hebt onthouden, hoef je alleen de kenmerken op te schrijven die je nog 
wel weet. 

 
6. Wat zou je anders doen na het kijken van deze video? 

 
7. Heb je nog verbeterpunten voor de video, zo ja welke? 

 
8. Zijn er aspecten die je goed vindt aan de video en die je vooral niet veranderd zou willen 

zien? Zo ja, welke? 
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9. Antwoorden op evaluatie-enquête (oude adoptanten) 
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5. Noem hieronder 5 kenmerken waaraan je ziekte en/of pijn kan herkennen bij een muis of rat 
die je hebt gezien in de video.  
Als je er minder dan 5 hebt onthouden, hoef je alleen de kenmerken op te schrijven die je nog 
wel weet. 

90% heeft 5 kenmerken genoteerd 
 

6. Wat zou je anders doen na het kijken van deze video? 
Nee 
ja, vaker naar het normale gedrag en dagindeling van de rat kijken 
Ja, vooral het gedrag goed in de gaten houden en er rekening mee houden dat veranderingen in de 
omgeving ook een effect op de gezondheid kunnen hebben. 
Nee, hadden al voldoende kennis 
Ja, Beter het gedrag bekijken! 
Ik heb bij het adopteren van mijn dieren zelf deze informatie opgezocht via verschillende sites, fora 
en filmpjes. Maar ik had het wel fijn gevonden om dit filmpje te hebben, zodat je meteen de basis 
weet. 
Ja, ik zou alerter zijn op de signalen van pijn 
Ik denk niet dat ik het dier anders zou verzorgen, maar ik zou me bewuster zijn van de observaties 
die ik maak. Zodat ik ziekte beter kan herkennen 
Ja, laatst was een van onze ratten ziek maar hadden we niet herkend dat zijn ademhaling anders 
was. Nu weet ik beter hoe ik dat kan zien. 
Ja, je weet beter waar je op moet letten dus sneller tripje naar de dierenarts 
Ik denk dat het mensen helpt eerder signalen op te pikken. De vervolgstap, ervaren dierenarts, is 
eentje die dan gezet moet worden, maar daar spelen nog meer factoren een rol bij zoals financiën 
en vervoer. 
 

7. Heb je nog verbeterpunten voor de video, zo ja welke? 
nee 
Het was een goede video. Meer informatie in andere video's zou goed zijn. 
Korter 
Nee, zeer netjes! 
Misschien nog iets meer ingaan op wanneer je iets even aan kunt kijken en bij welke klachten je 
echt zsm naar de dierenarts moet. 
Een kort overzicht/opsomming van de belangrijkste punten om op te letten aan het eind van de 
video zou wel fijn zijn 
Soms vertel je wat over een overkoepelend onderwerp (bvb slaapproblematiek), en noem je daar 
verschillende vormen van. Maar deze voorbeelden worden enkel genoemd, en niet opgeschreven. 
Ik denk dat als ik het ook nog zou lezen op het scherm dat ik het beter onthoud (de visuele 
component). 
Misschien iets meer tussenshots van muizen/ ratten 
Ja, nog iets meer korte video’s filmpjes van gezond gedrag versus gedrag bij ziekte/pijn. 
Bijvoorbeeld bewegend beeld van een rat met een bolle rug of opstaand haar. 
Ja let op! Ratten kunnen ook ploppen en knarsen van pijn. 
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Veel meer over de problemen die vaak voorkomen die meer specifiek zijn aan proefdieren en dus 
moeilijker voor een dierenarts om te identificeren bv epileptische aanvallen van Lister hooded 
ratten 
Ploppen en knarsen kan zeker ook teken van ongemak of pijn zijn! Naaktrat met porfyrine is vaak 
gevolg van troep onder oogleden, omdat er geen haren zijn die dat weghouden, dat is vaak niet 
onschuldig. Naaktratten zouden vanwege hun gezondheidsproblemen zeker niet hewust gefokt of 
gepromoot moeten worden. Ik denk bij hyperactiviteit niet perse of alleen aan rondjes draaien. 
Kan ook bij benauwdheid of bijv bokken van pijn. Ratten zijn net zo zeer als muizen kwetsbaar en 
kunnen snel achteruit gaan. Ik merk vaak dat dierenartsbezoek weinig oplevert als de dierenarts 
onvoldoende ervaring heeft met ratten/muizen. Advies naar dierenarts te gaan doet dan helaas 
geen goed. Eerste tip die ik geef is een ervaren, goed aangeschreven dierenarts te zoeken en uit te 
zoeken hoe je er (ook bij spoed) kunt komen. De tumor in het filmpje vind ik echt veel te groot om 
een rat mee rond te laten lopen. Als een tumor klein is, is die prima te verwijderen. Als dat niet 
wordt gedaan is tijdige euthanasie belangrijk om lijden te voorkomen. Preventieve castratie van 
(ratten)vrouwtjes vermindert risico op tumoren ook enorm, waardoor ze gemiddeld hogere leeftijd 
bereiken. Ook hebben ze dan geen kans meer op baarmoederontsteking, iets wat ook regelmatig 
voorkomt. Bloederige afscheiding is ook iets om in de gaten te houden bij vrouwtjes. Een andere 
geur van urine of bloed bij urine. Ontstekingen kunnen ook te ruiken zijn door baasjes zonder dat 
het zichtbaar is. Regelmatig wegen laat gezondheidsproblemen vaak al eerder zien. Iets wat ik ook 
vaak hoor is dat baasjes kwaaltjes afschuiven op ouderdom, maar ouderdom is geen ziekte. Ook 
dan is het belangrijk dat bij veranderingen dierenarts gezien wordt. Te vaak liggen ratten of muizen 
"ineens" dood in kooi. Bij navragen blijken er zeker al signalen te zijn geweest. Als video bekeken 
wordt vóór de adoptie zou ik ook het kostenplaatje van dierarts bespreken. Wat kost een consult 
incl medicijnen bijvoorbeeld, hoe zit dat met operatie enz. 
 

8. Zijn er aspecten die je goed vindt aan de video en die je vooral niet veranderd zou willen 
zien? Zo ja, welke? 

foto's en video's ter verduidelijking 
De voorbeelden van hoe normaal en afwijkend gedrag er uit ziet. 
Duidelijk maar gewoon te lang :) 
Ja, leuke speelse animaties! 
Ja, duidelijk en gestructureerd uitgelegd. Fijn dat er visuele voorbeelden worden gegeven van 
kenmerken van ziekte. 
De illustraties en voorbeelden tussendoor waren erg tof! Het tempo van de spreker was ook goed 
te volgen. 
Jazeker: 
De afwisseling tussen Eva die in beeld is en aan het praten is, en de filmvoorbeelden van de zieke 
ratjes/muizen. 
Het tempo van uitleggen is perfect. Het gaat redelijk traag, maar daardoor heb je genoeg tijd om 
alles te volgen en zelfs even over de reflecteren in je hoofd 
Kleur/animatie gebruik is enigszins levendig, maar niet zo aanwezig dat je aandacht er (teveel) 
naartoe getrokken wordt. De focus van het filmpje ligt voornamelijk op de inhoud, en dat is ook 
waarvoor ik het filmpje kijk 
Rustig en netjes gesproken, heel goed gedaan als student . 
Heel duidelijk verteld, goed gevisualiseerd met tekst en video, niet te lang en niet te kort. 
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Het grootste gedeelte van de video. Het is erg duidelijk 
De stem is goed duidelijk en makkelijk te verstaan 
Ik denk dat video als basis prima is, nieuwe baasjes hebben vaak geen idee waar ze op moeten 
letten. Naarmate ze langer ratten/muizen hebben komt dat vanzelf, maar het zou veel beter zijn 
als onervaren baasjes ook die kennis hebben. 
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