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Inleiding	  

-‐	  Verschillen	  in	  welzijndefinities	  
Dierenwelzijn heeft de afgelopen decennia in toenemende mate wetenschappelijke 
en maatschappelijke interesse opgewekt[1]. Onder andere door groeiende interesse 
vanuit de maatschappij naar het houden van landbouwhuisdieren ontstond vanaf de 
jaren 60 de vraag naar een definitie van dierenwelzijn[2,3]. Brambell[4] was een van de 
eersten die in 1965 met voorwaarden kwam die het welzijn van dieren zouden 
garanderen, bekend als de vijf vrijheden. Deze definitie luidt dat het dier in een staat 
van welzijn verkeert wanneer het: 

- vrij is van honger, dorst of onjuiste voeding, 
- vrij is van thermaal en fysiek ongerief, 
- vrij is van verwonding of ziekten, 
- vrij is van angst en chronische stress, 
- vrij is om een normaal, soorteigen gedragspatroon te vertonen. 

Na deze definitie volgden er meer definities, die in grote lijnen verdeeld kunnen worden 
in drie stromingen[5-7]: de eerste is gebaseerd op de fysieke behoeften, de tweede op 
de emotionele behoeften en de derde op de natuurlijke behoeften van het dier. Naast 
deze indeling kunnen definities ook worden ingedeeld naar de wijze van formulering: 
positief dan wel negatief.  
 
De fysiek gebaseerde definities richten zich vooral op geneeskundige aspecten in het 
dier zoals voeding, gezondheid, reproductie en productie[5,6,8]. Aanpassingen aan 
houderijsystemen, ook wanneer deze onnatuurlijk lijken en de leefruimte van de dieren 
beperken, zouden het welzijn niet aantasten, zolang de dieren gezond blijven, groeien 
en zich voortplanten[6]. Vergeleken met de definitie van Brambell lijken de fysiek 
gebaseerde definities zich vooral op de eerste drie vrijheden te richten aangezien ze 
veel waarde hechten aan de voeding en gezondheid van het dier.  
 
De definities gebaseerd op de emotionele behoeften van het dier gaan meer in op 
hoe het dier zich voelt, dus naast dat het dier vrij moet zijn van honger, ziekte, etc. is het 
ook belangrijk dat het dier comfortabel en gelukkig is[5,6,8]. Anders dan de fysiek 
gebaseerde definities betrekken emotioneel gebaseerde definities ook de vierde 
vrijheid van Brambell in hun omschrijving doordat gevoelens als angst en stress als 
negatief beschouwd worden bij het beoordelen van dierenwelzijn.  
 
De laatste groep, die zich baseert op de natuurlijke behoeften van het dier, richt zich 
vooral op het kunnen uiten van natuurlijke gedragingen[5,6,8]. Een dier zou in een zo 
natuurlijk mogelijke omgeving moeten leven, waar het de ruimte krijgt soorteigen 
gedrag te kunnen vertonen[6]. Bij deze soort definities wordt vooral de laatste vrijheid 
van Brambell beschreven omdat gezegd wordt dat dierenwelzijn ook het kunnen 
vertonen van soorteigen gedrag, zoals voeden van nakomelingen, omvat. 
 
Bij nadere analyse van de vijf vrijheden van Brambell valt op dat de eerste vier 
vrijheden negatief gedefinieerd zijn (het dier moet vrij zijn van negatieve prikkels als 
honger, pijn, etc.). Welzijn is bij die vrijheden de afwezigheid van een aangetast 
welzijn[7,9]. Er zijn echter ook definities te vinden die een meer positieve benadering 
hebben. De Raad voor Dieraangelegenheden hanteert zo’n definitie (zie tabel 1)[10]. 
Deze raad van deskundigen adviseert de minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit over vraagstukken betreffende dierenwelzijn en diergezondheid[11]. 
Ook op internationaal niveau zijn er positief geformuleerde definities te vinden zoals de 
in tabel 1 als positief weergegeven definitie van Tannenbaum[12] die daarnaast ook 
emotioneel gebaseerd lijkt. 
 
In figuur 1 is de samenhang van deze diverse benaderingen weergegeven. In tabel 1 
zijn voorbeelden te vinden van definities die passen bij de verschillende stromingen.  
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De drie stromingen geven ook 
een ontwikkeling over de tijd 
weer. In het begin keek men 
vooral naar de fysiologische 
aspecten van dieren en 
traditionele dierenartsen 
hielden zich dan ook met 
name bezig met het 
(patho)fysiologische 
functioneren van het dier[7]. 
Door de opkomst van de 
restrictieve en onnatuurlijke 
huisvestingsvormen ontstond er 
vanaf 1989 bezorgdheid over 
dat dieren onvoldoende 
natuurlijk gedrag konden 
vertonen[5]. De laatste en 
meest recente ontwikkeling 
betrekt de perceptie van het dier zelf bij welzijnsconcepten waarbij men er van uit 
gaat dat dieren emoties niet alleen acuut beleven maar ze ook aan contexten en 
ervaringen relateren[13-15].  
 

Tabel	  1:	  Verschillende	  stromingen	  van	  definities	  met	  een	  voorbeeld	  
VIJF	  VRIJHEDEN	   Een	  dier	  verkeert	  in	  een	  staat	  van	  welzijn	  wanneer	  het	  vrij	  is	  van	  honger,	  dorst,	  onjuiste	  

voeding,	  thermaal	  en	  fysiek	  ongerief,	  verwonding	  of	  ziekten,	  angst	  en	  chronische	  stress	  en	  
wanneer	  het	  vrij	  is	  om	  een	  normaal,	  soorteigen	  gedragspatroon	  te	  vertonen[4].	  	  

FYSIEK	  	   In	  de	  intensieve	  veehouderij	  wordt	  het	  welzijn	  van	  de	  dieren	  niet	  aangetast	  aangezien	  de	  
dieren	  er	  goed	  worden	  verzorgd,	  vrijer	  zijn	  van	  ziektes,	  minder	  risico	  lopen	  op	  verwonding	  en	  
zeker	  zijn	  van	  onderdak,	  bedding,	  voer	  en	  water[16].	  

EMOTIONEEL	  	   Welzijn	  omvat	  de	  aanwezigheid	  van	  positieve	  en	  negatieve	  gevoelens,	  niet	  alleen	  de	  
afwezigheid	  van	  lijden[17].	  

NATUURLIJK	   Dierenwelzijn	  gaat	  niet	  alleen	  over	  het	  vermijden	  van	  pijn	  en	  lijden,	  maar	  gaat	  ook	  over	  het	  
voeden	  van	  nakomelingen	  en	  het	  vervullen	  van	  natuurlijk	  gedrag[3].	  

POSITIEF	  (RDA)	   Dierenwelzijn	  gaat	  over	  de	  toestand	  van	  het	  individuele	  dier	  als	  resultaat	  van	  alle	  interne	  en	  
externe	  invloeden,	  zoals	  die	  door	  het	  dier	  zelf	  wordt	  ervaren[10].	  

POSITIEF	   Welzijn	  gaat	  over	  zowel	  positieve	  als	  negatieve	  emoties	  en	  dus	  over	  de	  bevrediging	  van	  de	  
behoeften	  en	  verlangens	  van	  het	  dier[12].	  

FACULTAIR	  
STANDPUNT	  

Een	  dier	  verkeert	  in	  een	  staat	  van	  welzijn	  wanneer	  het	  in	  staat	  is	  zich	  actief	  aan	  zijn	  
levensomstandigheden	  aan	  te	  passen	  en	  daarmee	  een	  toestand	  kan	  bereiken	  die	  het	  als	  
positief	  ervaart[9].	  

-‐	  Dierenwelzijn	  op	  de	  faculteit	  Diergeneeskunde	  
Het Platform Diergeneeskunde en Samenleving bestaat uit een panel van 
wetenschappers, dierenartsen en niet-dierenartsen, die verbonden zijn aan de faculteit 
Diergeneeskunde (fD). De doelstelling van het Platform is om een faculteit- en 
universiteitbrede afstemming te bereiken wat betreft alle onderwerpen rond 
Diergeneeskunde en Samenleving. Dierenwelzijn is daarbij één van die onderwerpen. 
Aangezien de fD actief wil participeren in de maatschappelijke discussie over 
dierenwelzijn is het Platform in september 2009 gekomen met een facultair standpunt 
waarin zij dierenwelzijn als volgt definiëren[9]:  
 

‘een individu verkeert in een staat van welzijn wanneer het in staat is zich 
actief aan zijn levensomstandigheden aan te passen en daarmee een 
toestand kan bereiken die het als positief ervaart.’  
 

Doel van de fD is om toekomstige dierenartsen optimaal voor te bereiden op het 
bewaken en bevorderen van het welzijn van dieren. Hiervoor richt het 
onderwijsprogramma van de fD zich op onderstaande vijf doelstellingen: 

Figuur	  1:	  De	  vijf	  vrijheden	  zijn	  onder	  te	  verdelen	  in	  drie	  stromingen:	  	  
fysiek,	  emotioneel	  en	  natuurlijk	  gebaseerd	  
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1) De dierenarts is op de hoogte van de verschillende vigerende 

dierenwelzijnconcepten en de maatschappelijke discussie over dierenwelzijn en 
handelt in de geest van de welzijnsdefinitie die wordt gehanteerd door de 
faculteit.  

2) De dierenarts beschikt over kennis t.a.v. de wettelijke als ook de maatschappelijke 
context van dierenwelzijn.  

3) De dierenarts neemt een standpunt in m.b.t. dierenwelzijn en kan dit standpunt 
wetenschappelijk onderbouwen.  

4) De dierenarts is in staat het welzijn van het dier te beoordelen en misstanden te 
herkennen.  

5) De dierenarts adviseert hoe de welzijnstoestand bevorderd kan worden en 
uiteindelijk een positieve toestand van het dier bereikt kan worden.  

-‐	  Doel	  van	  dit	  onderzoek	  
Nadat in september 2009 het Platform Diergeneeskunde en Samenleving het facultaire 
standpunt had gepubliceerd (zie ook het artikel van Frauke Ohl en Ludo J. Hellebrekers 
in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde van 15 september 2009[13]) ontstond de vraag 
naar welke percepties van dierenwelzijn bij de medewerkers van de faculteit leven en 
in hoeverre de medewerkers bekend zijn met het facultaire standpunt. Daarnaast wilde 
het Platform in kaart brengen hoe vaak medewerkers geconfronteerd werden met 
dierenwelzijnskwesties tijdens het werk of het onderwijs dat zij gaven. De hoofdvragen 
van het onderzoek zijn dus als volgt: 
- In hoeverre zijn de facultaire medewerkers bekend met het concept dierenwelzijn 

en het facultaire standpunt? 
- In hoeverre komt de perceptie van de medewerkers over dierenwelzijn overeen 

met het facultaire standpunt? 
- Hoe vaak worden medewerkers tijdens het praktische werk geconfronteerd met 

dierenwelzijnskwesties en hoe vaak wordt hierover onderwezen? 
Daarbij werd tevens onderzocht of er verschillen waren in resultaten tussen 
medewerkers, wat betreft persoonskenmerken (geslacht of leeftijd) en werkkenmerken 
(departementen, functieniveau, praktisch werkend of niet, docent of niet).  

Materiaal	  en	  Methode	  
Alle medewerkers van de faculteit diergeneeskunde werden in het najaar van 2010 
gevraagd deel te nemen aan een online enquête over dierenwelzijn. De vragen waren 
verdeeld in drie hoofdgroepen; (1) demografische gegevens van de medewerkers 
(leeftijd, geslacht, departement, functieniveau, voornamelijke werkzaamheden), (2) 
perceptie van dierenwelzijn en het facultaire standpunt en (3) dierenwelzijn tijdens werk 
en onderwijs. De vragen waren multiple choice opgesteld waarbij de respondent 
telkens slechts één van de antwoorden kon selecteren. Daarnaast waren er twee 
vragen waarbij de respondenten het gegeven antwoord konden toelichten. Voor een 
volledig overzicht van de vragen en de antwoordmogelijkheden zie appendix 1. 
 
De enquête is aan 971 medewerkers toegestuurd. Na 7 dagen en na 14 dagen is een 
herinnering gestuurd aan de niet responderende medewerkers. Totaal hadden de 
medewerkers 21 dagen de tijd deel te nemen aan de enquête.  
Bij het statistisch analyseren van de antwoorden is gebruik gemaakt van de software 
IBM SPSS Statistics versie 18.0 voor Mac. Daarbij is gebruik gemaakt van de volgende 
tests; Chi2-test, Kruskal-Wallis-test, onafhankelijke T-test en de one-way ANOVA. 
Gegevens met een waarde van p<0,05 werden daarbij beschouwd als statistisch 
significant. 
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Resultaten	  
Totaal heeft 56,5% van de medewerkers 
de enquête ingevuld (N=549). De 
demografische kenmerken van de 
respondenten zijn weergegeven in tabel 
2.  

-‐	  Opinie	  over	  dierenwelzijn	  
BELANG VAN DIERENWELZIJN 
Dierenwelzijn is een belangrijk punt bij de 
medewerkers op de faculteit. Niet alleen 
geeft 89,2% van de respondenten aan het 
belangrijk (33,7%) of meer dan belangrijk 
(zeer belangrijk=37,8%, essentieel=17,7%) 
te vinden, maar ook laten de 
toelichtingen van de medewerkers aan 
het einde van de enquête zien dat ze zich 
goed bewust zijn van dierenwelzijn. Veel 
medewerkers gaven hun mening over 
dierenwelzijnskwesties waar zij zich zorgen 
over maken, zoals het niet in 
groepshuisvesting houden van honden, 
het gebruik van levensverlengende 
therapieën en de problemen rondom de 
Oostvaardersplassen.  
Ook vindt 98% van de respondenten het 
belangrijk (30,8%) of meer dan belangrijk 
(zeer belangrijk=36,2%, essentieel=31,0%) 
dat de faculteit actief participeert in de 
maatschappelijke discussie rondom 
dierenwelzijn. Slechts 2% van de 
respondenten vond dat minder belangrijk 
en 0% vond het niet belangrijk.  
 
HET FACULTAIRE STANDPUNT 
Bijna een derde (33,0%) van de 
medewerkers wist van het bestaan van 
het facultaire standpunt af. Vergeleken 
met de departementen was vooral DWM 
goed op de hoogte van het standpunt 
(92,6% wist van het bestaan), gevolgd 
door het FB (40,3%) en het GDL (35,3%). De 
resultaten van de alle departementen zijn 
te zien in tabel 3. 
De 33% van de respondenten die 
aangaven op de hoogte te zijn van het 
facultaire standpunt werd gevraagd of ze 
het standpunt ook konden herkennen in 
een lijst met de andere definities (tabel 1). 
Slechts 32,4% van hen (N=57) herkende 
het standpunt terwijl een grotere groep 
medewerkers (35,2%) het standpunt van 
Brambell aanzag voor het facultaire 
standpunt. De rest gaf of alsnog aan het 
standpunt niet te herkennen (20,5%) of 

Tabel	  2:	  Antwoorden	  op	  de	  demografische	  vragen	  
LEEFTIJD	   Gemiddeld:	  40,7	  jaar	  

SD:	  11,8	  
Mediaan	  :39	  

GESLACHT	   Vrouw	   58,1%	  
Man	   41,9%	  
TOTAAL	   100%	  

AANTAL	  
RESPONDENTEN	  PER	  
DEPARTEMENT	  OF	  
AFDELING	  

Dier	  in	  Wetenschap	  	  
en	  Maatschappij	  	  

DWM	   28/30	  

Gezondheidszorg	  
Landbouwhuisdieren	  

LH	   75/114	  

Infectieziekten	  en	  
Immunologie	  

II	   71/108	  

Biochemie	  en	  Celbiologie	   BC	   20/33	  
Geneeskunde	  van	  
Gezelschapsdieren	  

GD	   111/192	  

Pathobiologie	   PB	   36/66	  
Institute	  for	  Risk	  
Assessment	  Sciences	  

IRAS	   68/126	  

Gezondheidszorg	  Paard	   P	   55/104	  
Gemeenschappelijk	  
Dierenlaboratorium	  

GDL	   17/40	  

Faculteitsbureau	   FB	   62/152	  
FUNCTIENIVEAU	   Wetenschappelijk	  personeel	   57,2%	  

Ondersteunend	  beheerspersoneel	   42,8%	  
TOTAAL	   100%	  

RESPONDENT	  HOUDT	  
ZICH	  VOORNAMELIJK	  
BEZIG	  MET:	  

Onderzoek	   40,8%	  
Praktisch	  werk	  	  
(klinieken/praktisch	  onderwijs)	  

22,6%	  

Theoretisch	  onderwijs	   6,1%	  
Werken	  in	  	  
diagnostische	  laboratoria	  

3,5%	  

Organiseren	  van	  onderwijs	   4,2%	  
Anders	   22,8%	  
TOTAAL	   100%	  

 
Tabel	  3:	  departementen	  	  

DEPARTEMENT	   STANDPUNT	  BEKEND	   STANDPUNT	  NIET	  BEKEND	  
DWM	   92,6%*	   7,4%	  
FB	   40,3%	   59,7%	  
GDL	   35,3%	   64,7%	  
LH	   34,7%	   65,3%	  
PB	   33,3%	   66,7%	  
P	   32,7%	   67,3%	  
GD	   30,9%	   69,1%	  
II	   24,3%	   75,7%	  
BC	   20,0%	   80,0%	  
IRAS	   16,2%	   83,8%	  
*Chi2=57,897,	  df=9,	  p<0,001	  
 

Figuur	  2:	  Verschillen	  tussen	  de	  departementen	  in	  de	  keuze	  	  
welke	  definitie	  het	  facultaire	  standpunt	  is. 
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wees een van de andere definities aan 
(11,9%). Met name de departementen 
DWM (60,0%), FB (42,3%) en GD (34,4%) 
waren het beste in staat het standpunt te 
herkennen. Deze resultaten zijn te zien in 
figuur 2. 
 
OPINIES OVER VERSCHILLENDE DEFINITIES 
De meest onderschreven definitie was die 
van Brambell; 89,9% van de respondenten 
was het met de vijf vrijheden enigszins 
eens of volledig eens. Hierna volgden de 
natuurlijke (79,7%) en de positief (77,9%) 
gebaseerde definities, die ook vrij hoog 
beoordeeld werden. Het facultaire 
standpunt (72,2%), RDA standpunt (69,6%) 
en de mentaal gebaseerde definitie 
(68,4%) werden iets lager onderschreven, 
maar overduidelijk het laagst scoorde de 
fysiek gebaseerde definitie met slechts 
17,6% van de medewerkers die het daar 
enigszins eens of volledig eens mee was 
(figuur 3). Significante verschillen tussen de 
mening van de departementen over de 
definities werd alleen gevonden voor de 
fysiek gebaseerde definitie en het 
facultaire standpunt. De fysiek 
gebaseerde definitie werd hoger 
onderschreven door de departementen 
BC, IRAS, II en LH en het minst door de 
medewerkers van het departement DWM. 
Het facultaire standpunt daarentegen 
werd juist het best onderschreven door 
medewerkers van het DWM, PB, BC en FB. 
De resultaten van alle departementen is 
te zien in tabel 4. 
 
HERKENNING 
Opvallend was dat zij die het facultaire 
standpunt herkenden het er significant 
meer mee eens waren dan zij die het 
standpunt niet herkenden. Van de 57 
medewerkers die zich het standpunt 
herinnerden waren de meesten (63,2%) 
het er volledig mee eens, de rest was het 
er enigszins mee eens (35,0 %) en slechts 
één van hen (1,8%) was het er enigszins mee oneens. Dit verschilt duidelijk met hen die 
het standpunt niet (her)kenden. Zij waren het vooral enigszins eens (53,8%) met het 
standpunt, hadden een neutrale houding (19,4%) of waren het er niet mee eens 
(enigszins oneens; 7,2%, oneens 4,4%). Zie hiervoor ook figuur 4. 

-‐	  Dierenwelzijn	  tijdens	  het	  werk	  en	  tijdens	  onderwijs	  
DIERENWELZIJN TIJDENS WERK 
Bijna de helft van de respondenten (45,4%) gaf aan praktisch met dieren te werken. 
Hoe vaak zij geconfronteerd werden met situaties waarbij dierenwelzijn in het geding 
kwam, was erg wisselend en verschilde erg tussen de departementen. Vooral 

Figuur	  3:	  De	  mening	  van	  de	  medewerkers	  over	  de	  	  
verschillende	  definities	  

 

 
Legenda:	  verticale	  streep	  =	  mediaan,	  blok	  =	  50%	  van	  de	  

antwoorden,	  lijnen	  =whiskers,	  O	  =outliners	  
 

Tabel	  4:	  verschillen	  tussen	  departementen	  wat	  betreft	  	  
de	  mening	  over	  het	  facultaire	  standpunt	  

	  
DEPARTEMENT	   N	  

GEMIDDELDE	  
FYSIEK*	   FACULTAIR**	  

VERSCHILLEN	  IN	  
MENING	  OVER	  
FACULTAIRE	  
STANDPUNT	  

DWM	   27	   1,56	   4,44**	  
PB	   35	   2,17	   3,91	  
BC	   18	   2,56	   3,83	  
FB	   59	   2,31	   3,92	  
LH	   73	   2,38	   3,75	  
IRAS	   64	   2,55	   3,77	  
GDL	   17	   2,24	   3,82	  
P	   53	   2,13	   3,68	  
GD	   102	   2,09	   3,67	  
II	   63	   2,41	   3,62	  
TOTAAL	   511	   	  	  

1=oneens,	  2=enigszins	  oneens,	  3=neutraal,	  	  
4=enigszins	  eens,	  5=volledig	  eens	  

*KW;	  Chi2=	  25,746,	  df=9,	  p=0,002	  
**KW;	  Chi2=24,387,	  df=9,	  p=0,004	  
 

Figuur	  4:	  Verschil	  in	  beoordeling	  van	  het	  facultaire	  standpunt	  
tussen	  medewerkers	  die	  het	  standpunt	  wel	  of	  niet	  herkenden	  

 
Legenda:	  verticale	  streep	  =	  mediaan,	  blok	  =	  50%	  van	  de	  	  

antwoorden,	  lijnen	  =whiskers,	  O	  =outliners	  
Chi2=75,893,	  df=4,	  p<0,001	  
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medewerkers werkend bij het DWM, GDL, de klinieken en PB werden geconfronteerd 
met dierenwelzijnskwesties terwijl dit significant minder was bij het FB en BC (zie tabel 5).  
De medewerkers die deze vraag toelichtten benoemde situaties waarbij het ging om  
verwaarloosde dieren, proefdiergebruik en situaties waarbij de eigenaar therapie wilde 
voortzetten terwijl euthanasie genoodzaakt was.  
DIERENWELZIJN TIJDENS ONDERWIJS 
Onderwijs over dierenwelzijn werd door 97,5% van de respondenten belangrijk (21,5%) 
of meer dan belangrijk (zeer belangrijk = 32,1%, essentieel = 43,9%) gevonden, slechts 
een aantal vonden het minder belangrijk (2,5%) en niemand vond het niet belangrijk. 
Met name medewerkers van de departementen DWM en GDL vonden onderwijs over 
dit onderwerp belangrijk (KW; Chi2=38,589, 
df=9, p<0,001). Zij gaven het vaakst aan, 
samen met de klinieken en medewerkers 
van departement PB, discussies met 
studenten over dierenwelzijn te hebben 
(figuur 5). De toelichtingen die gegeven 
werden lieten zien dat de respondenten 
met name met de studenten 
discussieerden over het proefdiergebruik, 
het gebruik van dieren voor onderwijs, de 
keuze tussen behandelen of euthanasie, 
alternatieven voor preventieve chirurgie 
bij landbouwhuisdieren (couperen, 
castratie van biggen, etc.) en over het 
doorfokken met schadelijke 
raskenmerken. Ook gaven respondenten 
aan dat studenten soms aangaven 
moeite te hebben met het herkennen van 
dierenwelzijndiscussies tijdens het 
onderwijs. Zij meldden dat 
dierenwelzijnproblemen regelmatig 
terloops ter sprake komen tijdens 
onderwijs, maar dat deze momenten niet 
expliciet worden benoemd. 
Respondenten die zelf onderwijs gaven 
herkenden significant vaker het facultaire 
standpunt (14,6%) dan respondenten die 
geen onderwijs gaven (6,2%) (Chi2=8,790, 
df=1, p=0,002).  
  
HOE BEKWAAM WORDT DE AFGESTUDEERDE 

DIERENARTS GEZIEN M.B.T. DIERENWELZIJN 
De respondenten beoordeelden een pas 
afgestudeerd dierenarts bekwaam in het 
beoordelen van en adviseren over 
dierenwelzijnskwesties en minder 
bekwaam op de eerste drie doelstellingen 
(op de hoogte zijn / kennis / 
standpuntbepaling) (zie tabel 6). 
Daarnaast bleek het onderwijzend 
personeel (OWP) een pas afgestudeerd 
dierenarts in alle vijf de aspecten 
significant minder bekwaam in te schatten 
dan de niet onderwijzende collega’s 
(nOWP). Zie ook hiervoor tabel 6. 

Tabel	  5:	  Resultaten	  van	  hoe	  vaak	  medewerkers	  geconfronteerd	  
worden	  tijdens	  het	  werk	  per	  departement.	  

	   DEPARTEMENT	   N	   GEMIDDELDE	  
VERSCHILLEN	  IN	  
REGELMAAT	  VAN	  
CONFRONTATIE	  MET	  
DIERENWELZIJNS-‐
KWESTIES	  

DWM	   15	   3,67*	  
GDL	   12	   3,67*	  
LH	   43	   3,40	  
GD	   72	   3,33	  
P	   35	   3,11	  
PB	   24	   2,88	  
II	   27	   2,78	  
IRAS	   14	   2,57	  
BC	   4	   1,50	  
FB	   3	   1,67	  
TOTAAL	   249	   	  	  

1=oneens,	  2=enigszins	  oneens,	  3=neutraal,	  	  
4=enigszins	  eens,	  5=volledig	  eens	  

*KW;	  Chi2=32,056,	  df=9,	  p<0,001	  
 

Figuur	  5:	  Regelmaat	  van	  discussies	  tijdens	  onderwijs	  	  
per	  departementen	  

 
Legenda:	  verticale	  streep	  =	  mediaan,	  blok	  =	  50%	  van	  de	  	  

antwoorden,	  lijnen	  =whiskers,	  O	  =outliners	  
KW;	  Chi2=64,144,	  df=9,	  p<0,001	  
 

Tabel	  6:	  Verschillen	  tussen	  de	  competenties	  onderling.	  
COMPETENTIE	   GEMIDDELDE	   GEM.	  OWP*	   GEM.	  NOWP*	  
1)	  op	  de	  hoogte	  	   2,27	   2,17	   2,53	  
2)	  kennis	  hebben	   2,34	   2,23	   2,61	  
3)	  standpunt	  	   2,12	   1,98	   2,51	  
4)	  beoordelen	   2,71	   2,62	   2,93	  
5)	  adviseren	   2,54	   2,44	   2,78	  

1=niet	  bedreven,	  2=enigszins	  bedreven,	  	  
3=bedreven,	  4=zeer	  bedreven	  

*1)	  KW;	  Chi2=17,944,	  df=1,	  p<0,001	  
*2)	  KW;	  Chi2=18,779,	  df=1,	  p<0,001	  
*3)	  KW;	  Chi2=24,480,	  df=1,	  p<0,001	  
*4)	  KW;	  Chi2=11,602,	  df=1,	  p=0,001	  
*5)	  KW;	  Chi2=12,951,	  df=1,	  p<0,001	  
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Discussie	  en	  Aanbevelingen:	  
BEKENDHEID FACULTAIR STANDPUNT 
Opvallend is dat zo weinig respondenten echt bekend zijn met het facultaire 
standpunt. Uit de resultaten is af te leiden dat slechts 10,4% (57/549) van alle 
deelnemers het standpunt echt kende. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat zij die niet 
van het bestaan van het facultaire standpunt op de hoogte waren het ook niet 
konden herkennen. Daartegenover staat echter dat vrijwel iedereen aangeeft 
dierenwelzijn belangrijk of meer dan belangrijk te vinden en dat ook uit de 
toelichtingen blijkt dat ze erg geïnteresseerd zijn in het onderwerp. Verwacht kan dan 
ook worden dat de facultaire gemeenschap open staat voor informatie over 
dierenwelzijn, zoals het facultaire standpunt, wanneer de informatie goed toegankelijk 
is. 
De bekendheid van het facultaire standpunt was het hoogste bij respondenten van het 
DWM en FB. Dit zou mogelijk kunnen komen doordat zij zich veel bezig houden met 
dierenwelzijn in het algemeen. Zo is de missie van het DWM een bijdrage te leveren 
aan de verbetering van dierenwelzijn door middel van onderzoek, onderwijs en het 
verstrekken van informatie[18], en zijn medewerkers van het FB onder andere betrokken 
bij beleidsontwikkeling, zo ook over dierenwelzijn[19].  
 
OPINIES OVER DIERENWELZIJNDEFINITIES 
Het grootste gedeelte van de respondenten was het vooral eens met de meest 
bekende definitie uit de lijst; de vijf vrijheden van Brambell. Dit zou kunnen komen 
doordat dit de oudste definitie is en zij daardoor deze definitie herkenden en ook hoger 
onderschreven. Jonge docenten zijn immers de vijf vrijheden van Brambell mogelijk al 
in hun eigen onderwijs tegen gekomen. Ook bij het beoordelen van de meningen over 
het facultaire standpunt werd gevonden dat zij, die het standpunt herkenden, het 
hoger onderschreven dan respondenten die dit niet konden. 
De opvallend lage waardering van de fysiek gebaseerde definitie zou mogelijk kunnen 
komen doordat deze definitie sterk gericht is op de intensieve veehouderij en niet, zoals 
de andere definities, de meerdere disciplines omvat. Dierenwelzijn in de intensieve 
veehouderij is steeds vaker een punt van discussie en consumenten betrekken de mate 
van dierenwelzijn in de verschillende houderijsystemen steeds vaker bij de keuze voor 
het product dat zij kopen[1]. Hierdoor is de intensieve veehouderij in een minder goed 
daglicht komen te staan en dat zou een verklaring kunnen zijn voor dit resultaat.  
 
DIERENWELZIJN EN ONDERWIJS 
Ook al werd onderwijs over dierenwelzijn belangrijk gevonden, toch bleek slechts een 
beperkt deel van het onderwijzend personeel op de hoogte te zijn van het facultaire 
standpunt. Uiteraard is het niet voor al het onderwijs noodzakelijk dat de docent op de 
hoogte is van het facultaire standpunt, toch is het wel belangrijk dat de student tijdens 
zijn studie voldoende in aanraking komt met de definitie en zich er mee eigen heeft 
gemaakt. Zo niet, dan is het voor de student niet mogelijk te handelen in de geest van 
de welzijnsdefinitie die wordt gehanteerd door de faculteit (zie ook de eerste 
doelstelling).  
Daarnaast kwam uit de enquête naar voren dat dierenwelzijnskwesties vaak niet 
expliciet genoemd worden tijdens het onderwijs en het dus voor de student niet altijd 
duidelijk is wanneer er over dierenwelzijn gesproken wordt. Nadere analyse van het 
huidige onderwijsprogramma laat inderdaad zien dat dierenwelzijn tijdens de bachelor 
bij veel vakken kort en meer impliciet aan bod komt, terwijl het alleen in het 
tweedejaars vak Adaptatie en Welzijn meer uitgebreid en expliciet wordt 
behandeld[20]. Om het bewustzijn over dierenwelzijn bij de student te vergroten zou het 
door de docent meer expliciet benoemen van de (nu nog impliciete) welzijnsaspecten 
en discussiemomenten in het onderwijs kunnen bijdragen. 
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INSCHATTEN BEKWAAMHEID RECENT AFGSTUDEERD DIERENARTS 
Opvallend was het resultaat dat de medewerkers een recent afgestudeerd dierenarts 
meer bekwaam achtten in de beoordeling van en advisering over dierenwelzijn dan in 
de eerste drie doelstellingen (op de hoogte zijn / kennis / standpuntbepaling). Echter 
om dierenwelzijn goed te kunnen beoordelen en erover te adviseren is kennis 
noodzakelijk en moet men in staat zijn een standpunt in te kunnen nemen. Het is niet 
mogelijk om een advies te geven over hoe het dierenwelzijn verbeterd moet worden 
wanneer de dierenarts niet in staat is een standpunt in te nemen m.b.t. dierenwelzijn en 
dit standpunt niet wetenschappelijk kan onderbouwen. Om als afgestudeerd 
dierenarts toch aan de competenties te kunnen voldoen wordt er momenteel dan ook 
in de master meer competentiegericht beoordeeld en getoetst.  
 
AANBEVELINGEN 
1. Aangezien de facultaire gemeenschap open staat voor informatie over 

dierenwelzijn en omdat de bekendheid van het facultaire standpunt vergroot dient 
te worden, is het aan te raden om alle medewerkers via gemakkelijk toegankelijke 
media (bijvoorbeeld de nieuwsbrief) op de hoogte te houden van de 
ontwikkelingen rond dierenwelzijn. Gedacht kan worden aan informatie over 
actuele discussies in de maatschappij waarover de faculteit zich heeft 
uitgesproken. In die artikelen kan dan ook het facultaire standpunt steeds 
genoemd worden. 

2. Het onderwijzend personeel zal beter op de hoogte gebracht moeten worden met 
het facultaire standpunt. Dit kan door hen, bijvoorbeeld via e-mails of tijdens 
overlegmomenten, op het standpunt te wijzen en hen te vragen het standpunt ook 
in de lessen te benoemen. Zo zal het facultaire standpunt ook de studenten beter 
bereiken. 

3. Door docenten te vragen de discussies die zij met studenten hebben over 
dierenwelzijnskwesties expliciet te benoemen, zal de student zich meer bewust 
worden van de diverse dimensies van dierenwelzijn. 

4. Vergelijkbaar onderzoek naar perceptie en kennis onder dierenartsen zal inzicht 
kunnen geven in hoeverre de dierenartsenpopulatie aan de doelstellingen op het 
gebied van dierenwelzijn voldoen. 

 
RECENTE ACTIES M.B.T. DIERENWELZIJN 
Naast het reguliere bachelor onderwijs biedt de faculteit Diergeneeskunde studenten 
ook de mogelijkheid extra-curriculair onderwijs te volgen m.b.t. dierenwelzijn. Sinds kort 
is er de mogelijkheid deel te nemen aan de onderzoeksmaster over Dierenwelzijn. Dit is 
een master van achttien maanden waarbij de cursist opgeleid wordt als 
leider/adviseur op het gebied van diergerelateerd onderzoek[21]. 
 
DANKWOORD 
Graag willen de auteurs mw. prof. dr. F. Ohl en dhr. drs T.B.B. Boerboom danken voor 
hun medewerking tijdens dit onderzoek. 
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Appendix	  	  –	  Enquête	  
De enquête is oorspronkelijk gemaakt in Survey Monkey© en de vragen betreffende 
dierenwelzijn zijn verdeeld in twee groepen. De vragen waren multiple choice waarbij 
de respondent slechts één van de antwoorden kon selecteren. Hieronder is een 
overzicht te zien van de vragen met daaronder de selectiemogelijkheden tussen 
haakjes weergegeven. Bij twee vragen konden de respondenten het gegeven 
antwoord toelichten. Deze vragen zijn aangeduid met een asterisk. Ook was er aan het 
einde van de enquête mogelijkheid opmerkingen te geven over de enquête.  
 
ITEMS GERELATEERD AAN OPINIES OVER DIERENWELZIJN:  
- Belang van dierenwelzijn voor de respondent 

(essentieel, zeer belangrijk, belangrijk, minder belangrijk, niet belangrijk) 
- Belang voor de respondent dat de faculteit Diergeneeskunde actief participeert in 

de maatschappelijke discussie rondom dierenwelzijn 
(essentieel, zeer belangrijk, belangrijk, minder belangrijk, niet belangrijk) 

- Is de respondent bekend met het facultaire standpunt 
(ja, nee) 

- Vraag of de respondent het facultaire standpunt weet te herkennen tussen de 
andere definities (tabel 1) 
(selecteren één van de zeven definities of kiezen voor ‘nee, dat weet ik niet’) 

- Opinie over de verschillende welzijnsdefinities (inclusief het facultaire standpunt) 
(volledig eens, enigszins eens, neutraal, enigszins oneens, oneens) 

 
ITEMS GERELATEERD AAN DIERENWELZIJN TIJDENS HET WERK EN HET ONDERWIJS:  
- Belang voor de medewerker van onderwijs over dierenwelzijn 

(essentieel, zeer belangrijk, belangrijk, minder belangrijk, niet belangrijk) 
- Regelmaat van discussies over dierenwelzijnskwesties tijdens onderwijsmomenten* 

(vaak, regelmatig, soms, zelden, nooit of geef geen onderwijs) 
- Regelmaat van confrontatie met dierenwelzijnskwesties tijdens het praktische werk* 

(vaak, regelmatig, soms, zelden, nooit of werk niet praktisch) 
- Mening van respondent in hoe bekwaam zij een pas afgestudeerd dierenarts 

schatten met betrekking tot dierenwelzijn  
(zeer bedreven, bedreven, enigszins bedreven, niet bedreven of kan dit niet 
beoordelen) 

 
 


