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AFLEVERING 2: 

Welzijn, wat 
:is dat? 

/11 de eerste ajleveri11g va11 deze ru
briek bebbe11 we voor bet gemak eve11 
aa11ge11ome11 dat eenieder over wel
zijn wel ee11 idee beeft. Om elkaar op 
dit pu11t als duivenliefbebbers goed te 
begrijpe11, lijkt bet ons nuttig 0111 te 
vertelle11 wat wij met welzij11 va11 d11i
ve11 bedoelen. Verder is bet zinvol om 
èe11s te bekijke11 wat de Gezo11dbeids
e11 Welzij11s Wet voor dieren 011der 
welzijll verstaat. Deze twee p1111te11 
z11lle11 we later aa11 de orde stelle11. 
Eerst moete11 we proberen te begrij
pe11 wàt welzij11 in bet algemeen bete
kent en waardoor bet welzij11 van eell 
dier zoal wordt bepaald. 

Welzijn 
Het begrip 'welzijn' is een allang bestaand Neder
lands woord. Het heeft betrekking op de lichame
lijke en geestelijke toestand van individuele men
sen of dieren. Het gaat er daarbij om of ze zich al 
of niet 'goed voelen'. Het zich niet 'goed voelen' 
is vaak een direct gevolg van onevenwichtigheid 
in het lichaam. Het geeft op een bepaald moment 
bijvoorbeeld aan, dat er gegeten moet worden om 
de inwendige energievoorraad op peil te bren
gen. Heel even is dat misschien wel een prettig 
gevoel. Zeker als er een lekkere maaltijd voor ons 
staat. Maar als er geen voedsel beschikbaar is, dan 
gaat dat gevoel 'knagen'. Dat is de omschrijving 
die wij mensen eraan geven. Het is een onaange
naam gevoel. We voelen ons niet wel. Iets in ons 
lichaam is niet meer in evenwicht en vraagt erom 
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hersteld te worden. Bij dieren is dat meestal net 
zo. Algemeen geldende biologische verschijnse
len spelen hierbij een rol , maar voor de mens en 
de verschillende diersoorten zijn ze verschillend 
uitgewerkt, naar eigen aard en leefwijze. Omdat 
we te maken hebben met biologische eigen
schappen die ook voor de mens gelden, helpt het 
ons beter te begrijpen wat welzijn bij dieren is. 
Mensen kunnen zelf vertellen of ze zich goed 
voelen. Ze zeggen bijvoorbeeld: "Ik zit lekker in 
mijn vel". Dieren kunnen ons niet met woorden 
vertellen hoe het staat met hun welzijn. 
Onderzoek aan de Landbouwuniversiteit in Wa
geningen dat onder andere is uitgevoerd bij var-

kens, koeien en kippen, heeft ons geleerd dat we, 
als we onze dieren goed kennen en erop letten 
hoe ze zich gedragen, we wel degelijk iets aan de 
weet kunnen komen over hoe het er met hun wel
zijn voorstaat. Dat geldt ook voor duiven. Als dui
ven levendig zijn, het hok uitschieten als je ze lo
slaat, veel en energiek rondvliegen danwel 'drif
tig ' koeren en paarlustig zijn, dan zijn dat tekenen 
dat die duiven zich goed voelen. Ze hebben in dat 
geval meestal ook een scherp getekend, strak zit
tend verenkleed waar veel poeder vanaf komt. Als 
de liefhebber 's morgens het hok binnenkomt en 
donsveren in het hok vindt, is dat een aanwijzing 
dat er rui van die veren plaatsvindt. Dat is een 
goed teken. Want door steeds goed op de dieren 
te letten, hebben we geleerd dat donsrui vaak sa
mengaat met dat energieke, bezige gedrag zoals 
boven omschreven. Als duiven bijvoorbeeld ziek 
zijn, zien we geen dons en gedragen ze zich niet 
energiek. We kunnen dus het samen optreden van 
verschijnselen zien als tekenen van meer of min
der welzijn. 

Verminderd welzijn 
We weten bijvoorbeeld, dat duiven in de ruitijd 
weinig vliegen om zoveel mogelijk energie in het 
ruiproces kunnen steken. In feite zijn ze op dat 
moment bezig met een enorme krachttoer, waar
door hun fys iologie (dat is hun inwendig functio
neren) niet in evenwicht is. Alle fysiologische pro
cessen in het duivenlichaam zijn zoveel mogelijk 
gericht op één speciale functie, waardoor andere 
functies op het tweede plan komen. Het doel is 
om zo snel mogelijk het verenkleed te vervangen. 
De dieren zijn wel goed gezond, maar hebben op 
dat moment een verminderd welzijn, vanwege die 
onevenwichtigheid in het inwendig functioneren. 
Het zijn dus normale biologische verschijnselen, 
die vaak maken dat een dier of mens tijdelijk een 
verminderd welzijn heeft. Dit is niet altijd gemak
kelijk in te zien. Maar we kunnen ons dit waar
schijnlijk beter voorstellen als we denken aan 
vrouwen in de menstruatieperiode. Ze zijn abso
luut niet ziek, maar velen voelen zich niet hele
maal wel. Hetzelfde zal bijvoorbeeld gelden voor 
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een duivin, die een ei moet leggen. Aan deze 
voorbeelden kunnen we ook goed ontdekken dat 
ziek zijn altijd een verminderd welzijn betekent. 
Omgekeerd echter betekent een verminderd wel
zijn niet altijd dat een dier ziek is. Om juiste con
clusies te kunnen trekken uit de waarnemingen 
aan onze dieren moeten we ze dus in alle opzich
ten goed kennen. 

Wat bepaalt nu feitelijk dat welzijn? 
Welzijn wordt voor een groot deel bepaald door 
het antwoord op de vraag of een dier met de toe
stand en de situatie waarin hij zich bevindt 'tevre
den' is of niet. In geval van onvrede is het van be
lang of hij door eigen toedoen ervoor kan zorgen 
dat deze onvrede wordt opgeheven. 
Drie zaken spelen hierbij een rol: 
1. De situatie waarin een dier zich bevindt, inclu

sief of hij die kan veranderen, ontlopen, of 
niet; 

2. De gezondheid van het dier; 
3. Het karakter van een dier. >> 



>> Wij weten allen dat wanneer onze beste doffer, 
vlak voor of tijdens het vliegseizoen, door een an
dere doffer van zijn favoriete stek is verjaagd, we 
het prijsvliegen met die doffer voorlopig wel kun
nen vergeten. De leefsituatie van onze doffer is 
veranderd en hij is niet bij machte om dit te her
stellen. Onderzoek bij ratten heeft ons geleerd dat 
een dier door zo'n ervaring (in dit geval het verlie
zen van een gevecht) inwendig langere tijd 'van 
de kook kan raken', ook al zie je dat niet meteen 
aan de buitenkant en lijkt zo'n rat verder goed te 
functioneren. 
Mensen, die een overval hebben meegemaakt, 
kennen dat ook. Ze zijn hierdoor nog lange tijd 
daarna van streek: ze kunnen niet slapen of ne
men enorm in gewicht af. Het welzijn is aangetast. 
Dat is ook zonder meer duidelijk bij mensen en 
dieren die ziek zijn. Die ervaring kennen we alle
maal. Als je ziek bent "zit je niet lekker in je vel!" 
Dat het karakter van een individu hierbij een rol 
speelt is het moeilijkst te begrijpen. Het karakter 
van een dier is echter wel een heel belangrijke 
factor want hiervan hangt ook af of een bepaalde 
situatie invloed op hem heeft of niet. Zo ook of 
bepaalde ziekten bij hem gemakkelijk kunnen 
toeslaan of niet. Dus of de beide eerstgenoemde 
zaken (situatie en gezondheid) een nadelige in
vloed op het welzijn van een dier kunnen uitoefe
nen hangt voor een deel af van het karakter van 
dat dier. Aan deze laatste factor zullen we in deze 
aflevering verder aandacht besteden omdat be
grip hiervan veel duidelijk maakt over de inwer
king van beide eerstgenoemden . Als je een steile
wandbeklimmer bezig ziet moet je ervan uitgaan 
dat het met zijn welzijn wel goed zit. Hij zoekt na
melijk zelf de uitdaging op. Een niet ongevaarlijke 
situatie. Sommigen van ons zullen onwel worden 
alleen al bij de gedachte dat ze er zo bij zouden 
hangen. Anderen daarentegen zullen er juist niet 
aan moeten denken dat ze door omstandigheden 
gedwongen zouden worden hun baan op te ge
ven om de huishouding te gaan doen en de kin
deren te verzorgen. Toch zijn er ook heel gelukki
ge huismannen met een hoog welzijnsgehalte, die 
duidelijk aangeven echt niet anders te willen . We 
leren hiervan dat, wat voor de ene mens welzijn 
betekent, dit voor de ander absoluut het tegen
deel kan zijn. 

Verschillen 
Door biologisch onderzoek is de laatste jaren pre
cies hetzelfde ontdekt voor dieren. Het ene dier 
'staat' heel anders in het leven dan het ander, en 
het gaat ook heel anders om met (veranderingen 
in) zijn leefwereld. Daarbij zijn grofweg twee 
groepen te onderscheiden. 
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A. Dieren die overal meteen op af gaan, nieuws
gierig zijn, zich laten uitdagen tot gedrag dat 
zelfs gevaarlijk voor ze kan zijn. Ze handelen 
vaak volgens een eigen, vast en routinematig 
plan (gewoontes) en zijn moeilijk van een 
eenmaal ingeslagen weg af te brengen, zelfs 
niet bij gevaar. Ze zijn als het ware blind ge
worden voor wat er precies in hun omgeving 
gebeurt. 

B. Dieren die liever eerst 'de kat uit de boom kij
ken' alvorens ze tot handelen overgaan als er 
iets in hun omgeving verandert. Ze laten zich 
daarbij meestal leiden door wat er precies in 
hun omgeving gebeurt. Ze zijn voorzichtig en 
laten zich daardoor niet gauw verleiden tot 
onbesuisd gedrag. Hun gedrag vertoont dus 
geen vaste routines , geen gewoontes. 

We spreken hierbij van verschillen in karakter, die 
onder andere tot uiting komt door verschillen in 
gedragsstrategie . 
Ook bij vogels wordt het verschijnsel gevonden. 
Onlangs kon men in het tv-programma Noorderlicht 
zien hoe dat bij varkens, ratten, maar ook bij kool
mezen 'werkt' . Door medisch-biologisch onderzoek 
is aangetoond dat dergelijke verschillen zich ook 
voordoen met betrekking tot het inwendig functio
neren (de fysiologie) van de dieren. De dieren ver
schillen zo sterk van elkaar voor deze fysiologische 
functies dat ze o.a. daardoor verschillend gevoelig 
zijn voor ziektes. Dat betekent dat ze bij ziekte vaak 
ook op een verschillende manier (en soms met ver
schillende geneesmiddelen) behandeld zouden 
moeten worden. Inmiddels is aangetoond dat het 
hier gaat om verschillen die voorgeprogrammeerd 
zijn in de erfelijke aanleg van dieren. Door opvoe
ding kun je er niet veel aan veranderen. Het feit dat 
dergelijke verschillen erfelijk zijn vastgelegd, bete
kent dat er in de vrije natuur een belangtijke functie 
voor moet bestaan. Bij koolmezen heeft men daar 
wel een idee over. Het is bijvoorbeeld van voordeel 
bij het voedselzoeken. Buiten het broedseizoen 
trekken koolmezen als groep met elkaar rond op 
zoek naar voer. Het ene type koolmees vindt daarbij 
gemakkelijk nieuwe voedselbronnen omdat het 
zonder aarzelen overal op afvliegt, weinig lettend op 
mogelijke bronnen van gevaar. Het andere type, dat 
eerst op afstand blijft, let beter op en waarschuwt tij
dig als er gevaar is. Zo profiteren ze van ellrnars aan
wezigheid. Omdat deze geclragsstrategieën beide 
voordelen hebben voor de bezitters e1van, overle
ven deze het beste. Daardoor zullen ook de meeste 
nakomelingen van deze typen zijn. Dieren die niet 
zo'n gedragsstrategie bezitten leggen steeds als eer
sten het loodje in de sttijd om het bestaan, en zullen 
van het toneel verdwijnen. Dit proces noemen we 
natuurlijke selectie. 

Conclusie 
De conclusie die we hier voorlopig uit kunnen 
trekken is dat wat goed is voor het welzijn van de 
één, beslist niet goed hoeft te zijn voor de welzijn 
van een ander, en dat het karakter van een dier 
daarin een kenmerkende factor is. 
Bij de duiven in onze hokken bestaan soortgelijke 
verschillen tussen de verschillende dieren. We 
maken er (vaak onbewust!) gebruik van. Hoe? Dat 
is leuk om alvast eens te overdenken. Wij komen 
er in ieder geval op terug. 
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In de tekst van deze artikelen komt u soms 
woorden tegen die cursief zijn. Het getal er
achter verwijst naar de aflevering uit onze 
serie artikelen waarin over het aangegeven 
onderwerp is geschrev n. 

Oneigenlijk gebruik van substanties 
Verboden is het gebruik van de stof Corticosteroïde hormonen ook wel corticosteroïden, corticoïden 
of cortosonen genoemd. Deze stof komt in tal van medicamenten voor. Voor een globale indicatie 
klmt u de hjst raadplegen die is opgenomen bij het Reglement Oneigenlijk gebruik van Substanties 
btJ Postdrnven. Dit reglement is in iedere vereniging aanwezig. Deze lijst is echter niet uitputtend. 
Het verboden hormoon komt in meer stoffen voor dan de produkten die op de lijst vermeld staan. 
Vraag daarom bij medische behandeling steeds of het produkt dit hormoon bevat. Duiven die be
handeld worden dienen apart te worden gehouden en de dierenarts dient een verklaring af te geven 
met medische gegevens. Deze verklaring dient u op te sturen naar het NPO-bureau. De eerste drie 
weken mag u de behandelde duiven niet bij de onbehandelde duiven laten en u mag er bovendien 
niet mee vliegen. Voor meer informatie raadpleeg het reglement. 

Bibliotheek 
NPO 
Wanneer men een boek wil 
lenen uit onze bibliotheek 
kan men deze 
schriftelijk aan
vragen bij het 
Bureau NPO, 
Landjuweel 38, 
3905 PH Veenen
daal. (U bent na
tuurlijk ook zelf van ••M• ... 
harte welkom op 1!:::;;1 
het bureau). U geeft ~ 
het nummer en de ti-
tel van het boek op en uw naam, adres en lid
nummer. Wij raden u aan een of twee extra boe
ken op te geven, want het kan zijn dat het door u 
gewenste boek reeds is uitgeleend. U mag het 
boek maximaal vier weken behouden. De kosten 
voor terugzenden zijn voor uw rekening. U dient 
voor terugzending van he t boek de envelop te ge
bruiken waarin u het boek heeft ontvangen. Ver-
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geet niet de adressering! Om misverstanden te 
voorkomen: de boeken mogen uitsluitend door 
leden van de NPO te leen worden gevraagd. In 
het informatieboekje vindt u een complete lijst 
van titels die zich in de bibliotheek bevinden. 

De volgende nieuwe titels kunnen 
worden geleend uit de bibliotheek 
vanhetNPO. 
123 Taubenkrankheiten (Oertel + Spörer) 
124 Faszination Weitstrecke oder "Die andere 

Dimension" (Wolfgang Thomann) 
125 Ein unbeschreibliches Gefühl - Spezialisten 

aus Belgien und Deutschland verraten ihrer 
Tricks (Wille He1tel) 

126 Brieftauben (Werner Gnmdel) 
127 Top-Schläge in Ostdeutschland - Praxis und 

Methoden der Sieger (K.H. Prückler) 
128 Das Grosse Brieftauben Lexicon (H. Bres

ser) 
129 Die Taube - Taubenkrank11eiten (Kurt Vo

gel) 
130 De Sierduif als gezelschapsdier (Rob Dek

ker & Dick Hamer) 


