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Reina Sikkema
Franck Meijboom

Len Lipman

Heel Holland Doodt
- het doden van dieren -
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Wat staat u te wachten

• Kennismaken

• Heel Holland Doodt, u ook! – enkele cijfers

• Toelichting door Franck Meijboom

• Stellingen & discussie

algemeen over doden van dieren en specifiek over plaagdieren

• Samenvatting door Reina Sikkema

Elkaar een beetje leren kennen

• Uw achtergrond

• Uw leeftijd

• Woont u stedelijk?

• Eigenaar gezelschapsdier(en)? 

• Consumptie dierlijke producten?

• Hobbies met dieren (visser, paardensport, jager, duivensport, …)

3

4



14-2-2019

3

Hoeveel dieren doden we per jaar in NL?

Slachtdieren

rund/kalf 2.158.000

varken 15.169.000

schaap/lam 537.000

vleeskuiken 604.471.000 

kweekvis 11.000.000 (tussen 5 en 17 miljoen) 

vis (visserij)  4.000.000.000

Gezelschapsdieren (schatting)

hond 180.000 (euthanasie 135.000)

kat 185.000 (euthanasie 120.000)

konijn 125.000 (euthanasie 62.500)

Hoeveel dieren doden we per jaar in NL?

Proefdieren
vooral rat & muis 360.000

Wildbeheer (schatting)
vogels/zoogdier 1.600.000

Plaagdieren (schatting)
rat/muis 3.400.000
muskusrat 62.000

Andere dieren zoals:
insecten – zeer grote aantallen

vissen (geen consumptie)

schaal- en schelpdieren
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Nog enkele cijfers
Totale schatting per jaar : 628.000.000 dieren (excl. vissen en insecten)

Per dag: 1.600.000 kippen, 41.000 varkens, 370 honden, 330 katten, 170 
konijnen, 10.000 plaagdieren, 4.650 wilde dieren, 1000 proefdieren, …

Dieren Mensen

Aantal dierenartspraktijken / 
aantal huisartsenpraktijken

1100 4700

Aantal doden / dag 1.720.000 410

Aantal euthanasiegevallen / dag 1000 (alleen de 
gezelschapsdieren)
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Doden van dieren: 
gewoon maar niet normaal
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Doden van dieren: 
gewoon maar niet normaal

Versterven

Actief doden

Dierlijk belang 
centraal

Menselijk belang 
centraal

Focus op afweging niet op methode

…..but often it is not the part we like.
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Diversiteit: tijd en diersoort

• Moral problem:
- Clear moral question, but no clarity on the answer!
- Reflection is needed: ethics

• Moral question  [should/ ought]

1. Change in values

Diversiteit: context en doel

• Moral problem:
- Clear moral question, but no clarity on the answer!
- Reflection is needed: ethics
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Doden en de positie van dieren

Dieren hebben
enkel instrumentele
waarde

Doden en de positie van dieren

Dieren hebben
enkel instrumentele
waarde

Dieren tellen
moreel mee als
voelende wezens
(sentience)
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Doden en de positie van dieren
Dieren hebben
intrinsieke
waarde Dieren hebben

inherente
waardigheid

Dieren hebben
enkel instrumentele
waarde

Dieren tellen
moreel mee als
voelende wezens
(sentience)

Stelling uit de publieksenquête 

De mens mag alle soorten dieren doden, 

mits dit snel en pijnloos gebeurt. 

Nederlands publiek: 50% oneens, 20% eens
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Stelling uit de publieksenquête 

Als dieren een gevaar vormen voor mensen

(bijvoorbeeld overbrengen ziekten), 

mag je dieren doden.

Nederlands publiek: 84% vindt dit een te rechtvaardigen reden

Stelling uit de publieksenquête

Je mag een productiedier ook doden 

als het economisch niet meer nuttig is 

om het dier in leven te houden. 

Nederlands publiek: 20% eens, 47% oneens
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Stelling

Een dier snel en pijnloos doden 

is geen aantasting van het welzijn van een dier.

Als wij last hebben van dieren 

dan is doden de beste oplossing.

Stelling - plaagdieren
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Stelling - plaagdieren

Bij het doden van plaagdieren

is effectiviteit belangrijker dan dierenwelzijn.

Stelling - plaagdieren

Plaagdieren zijn “superdieren” 

die mag je niet doden.
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Stelling - plaagdieren

Het doden van plaagdieren 

mag alleen door professionals worden gedaan.


Erkende 

professional

Stelling - plaagdieren

In uitzonderlijke gevallen 

moet je ook lijmplanken kunnen inzetten.
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Stelling - plaagdieren

Alle dodingsmethoden 

moeten gecertificeerd worden 

op het gebied van dierenwelzijn. 
Erkende 
dodings-
methode
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