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Zeehondenpupsterfte in 2019 

Eind juni 2019 zijn in de Tweede Kamer vragen gesteld over een melding van 
verhoogde pup-sterfte onder de gewone zeehond (Phoca vitulina). Om deze vragen 
te beantwoorden heeft Sophie Brasseur op verzoek van het ministerie van LNV op 10 
juli 2019 een expert advies opgesteld, waarin een algemeen beeld werd gegeven van 
de status van de gewone zeehondenpopulatie. Hoewel er geen structurele monitoring 
van de zeehondenstrandingen bestaat, waarmee bijvoorbeeld de jaarlijkse pup-
sterfte kan worden vergeleken, blijkt er geen teruggang in de pup-productie te zijn. 
Ook zijn geen bijzonderheden opgemerkt door nationale en internationale 
opvangcentra.  
Als aanvulling op genoemd advies zijn drie zeehondenpups postmortaal onderzocht 
op het Veterinair Pathologisch Diagnostisch Centrum (VPDC) van het Departement 
Pathobiologie, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht om een idee te krijgen 
of er een aanwijsbare reden zou zijn van pup sterfte in 2019, door bijvoorbeeld een 
pathogeen of door antropogene oorzaak (IJsseldijk et al., 2019).  

Verzamelen en postmortaal onderzoek: Drie recent overleden zeehondenpups zijn 
verzameld langs de Nederlandse kust en direct getransporteerd naar de Faculteit 
Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Hier is volgens een gestandaardiseerde 
methode autopsie uitgevoerd op de verse kadavers, waarbij de dieren uitgebreid 
volgens protocol macroscopisch en histologisch onderzocht werden (Kuiken and 
Hartmann, 1993; Siebert et al., 2001). 

Resultaten: 
o De eerste pup (mannetje, 101 cm, 9 kg) werd gevonden op 2 juli

2019 in Renesse (Zeeland). De meest waarschijnlijke doodsoorzaak
is vermagering. Er waren geen voedingsresten in de maag aanwezig.
Er zijn geen aanwijzingen voor infecties gevonden.

o De tweede pup (mannetje, 98 cm, 8 kg) werd gevonden op 4 juli
2019 in Sexbierum (Friesland). Net als bij de eerste pup is
vermagering de meest waarschijnlijke doodsoorzaak. Er waren geen
voedingsresten in de maag aanwezig. Er zijn geen aanwijzingen voor
infecties gevonden.
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o Het derde dier (mannetje, 104 cm, 13 kg) werd op 6 juli 2019
gevonden op de Noordvaarder (Terschelling, Friesland). Dit dier is
waarschijnlijk overleden door een stomp trauma: het dier had een
schedelfractuur, een subcutaan hematoom en bloedingen in het
brein en over de gehele ruggenmerg. Er zijn geen aanwijzingen van
infecties gevonden.

Conclusie:  
In de geboorte en zoogperiode tussen mei en augustus van 2019 werden op de 
Nederlandse kust in totaal 234 doodvondsten geregistreerd van gewone zeehonden 
op waarneming.nl. Hiervan werden 141 als juveniel aangemerkt, wat 7% van de 
ongeveer 2000 verwachte geboortes in de Nederlandse Waddenzee zou zijn (Galatius 
et al., 2018). Deze aantallen zijn niet opvallend hoog; hoewel niet alle dode pups 
worden gevonden of gerapporteerd, lijkt dit binnen de marges voor natuurlijke 
sterfte van zogende pups (5-25% in de VS; Huggins et al., 2013) te vallen. Hierbij is 
de doodsoorzaak vaak ondervoeding of infecties. Stomp trauma werd ook in 
voorgaande studies als doodsoorzaak geconstateerd (Baker et al., 1998; Osinga et 
al., 2012). Om vast te stellen of de gevonden doodsoorzaken van de drie pups 
uitzonderlijk is, en om een vinger aan de pols te houden over doodsoorzaken van 
zeehonden, is een monitoringprogramma noodzakelijk waarbij van de dood gevonden 
zeehonden een aantal kadavers jaarlijks pathologisch onderzocht wordt. Het 
structurele pathologisch onderzoekprogramma aan bruinvissen kan hierbij als 
voorbeeld dienen. 
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Verantwoording 

Projectnummer: 4318100299 

Dit rapport is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De wetenschappelijke 
kwaliteit is intern getoetst door een collega-onderzoeker en het betreffende, 
verantwoordelijk MT-lid/director van Wageningen Marine Research. 
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