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Abstract

In Nederland leven ongeveer honderdtwintigmiljoen landbouwhuisdieren
zestienmiljoen huisdieren en driekwartmiljoen proefdieren. Welzijnsproblemen
ontstaan niet alleen door het grote spanningsveld tussen de eisen van economische
bedrijfsvoering en de wetmatigheden van de biologie, maar ook door een sterk
anthropomorfe benadering van dieren. De dieren leven onder omstandigheden die
ver afstaan van het natuurlijke milieu waarvoor de verschillende soorten
oorspronkelijk zijn geëvolueerd en zijn vaak sterk geselecteerd op hoge productieeigenschappen of uiterlijke kenmerken. Zowel de extreme huisvestingscondities als
de hoge productie-eisen hebben ertoe geleid dat de grenzen van het
aanpassingsvermogen van de dieren zijn bereikt en zelfs worden overschreden. Een
sterk gereduceerd welzijn en stresspathologie is dan het gevolg. De lezing zal ingaan
op fundamenteel gedragsfysiologisch onderzoek naar de manier waarop dieren
omgaan met veranderingen in hun omgeving en de grenzen die daarin bestaan.
Tevens zal worden ingegaan op de vraag welke factoren bepalend zijn voor het
aanpassingsvermogen van individuele dieren. Daarbij zal de stelling worden
verdedigd dat het welzijn van dieren gebaat is bij een geintegreerde benadering van
individuele weerbaarheid in de breedste zin van het woord, en de mogelijkheden en
beperkingen van de huisvestingscondities.
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