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HOE MEET JE DIERENGELUK?
Een kwispelende hond, een spinnende kat en een knorrend varken lijken
gelukkig, maar zijn ze dat ook? WURonderzoeker Laura Webb wil het
geluk van dieren meten. Daarvoor
moest ze eerst bepalen: wat is geluk
en hoe kan ik dat onderzoeken bij
dieren?
De definitie van dierenwelzijn is de afgelopen jaren veranderd, stelt Webb,
postdoc bij de leerstoelgroep Dierlijke
Productiesystemen. Eerst definieerden
onderzoekers dierenwelzijn vooral in
negatieve zin; welzijn was de afwezigheid van honger en dorst, pijn en ziekten, ongemak, angst en stress. Als je deze minpunten – die je kon meten – zou
wegnemen, had het dier een goed leven. Later kwam daarbij dat dieren hun
natuurlijke gedrag moesten kunnen
vertonen. Tegenwoordig wordt steeds
meer belang gehecht aan het stimuleren van positieve ervaringen.
Het lastige is echter dat onduidelijk
is wat gelukkig zijn precies betekent
voor dieren, zegt Webb. Samen met een
socioloog, een filosoof en een etholoog
analyseerde ze het humane onderzoek
naar geluk. Mensen kunnen zich gelukkig voelen (affectief geluk) en bedenken
of ze tevreden zijn met hun leven (cog-

nitief geluk). Aangezien de meeste dieren waarschijnlijk niet kunnen reflecteren op wat het leven hen brengt, kunnen we bij dieren alleen over affectief
geluk praten.
Maar hoe meet je dat affectieve geluk vervolgens? Webb: ‘Bij een mens
maak je bijvoorbeeld een app en vraag
je zeven keer per dag, een week lang:
hoe voel je je nu? Van die gegevens kun
je dan een gevoelsbalans maken, een
ratio tussen het aantal keren goed voelen en het aantal keren slecht voelen.’
Om zo’n gevoelsbalans ook toe te passen op dieren, moeten we eerst de emoties van dieren kunnen meten op veel
verschillende momenten, zegt Webb.
‘Een manier die nu veel onderzocht
wordt, is om via gedragsmetingen en
gedragstesten inzicht te krijgen in
emoties bij dieren.’
Haar wetenschappelijk artikel over
dierengeluk in de Annals of the New York
Academy of Sciences schetst ‘een conceptueel plan hoe je het geluk van dieren moet benaderen’. ‘Aan de hand
hiervan willen we methoden ontwikkelen hoe we dierengeluk kunnen meten.’
Om meer onderzoekers bij het onderzoek te betrekken, wil Webb in februari
2019 een internationale PhD-cursus
geven over emoties bij dieren. AS

VISIE
‘Kernenergie
niet nodig om
klimaatdoelen te halen’
Moet kernenergie een comeback maken, zoals VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff begin deze maand voorstelde?
Volgens Niklas Höhne, bijzonder hoogleraar bij Milieusysteemanalyse, is kernenergie te duur en niet flexibel
genoeg.
Zijn kerncentrales nodig om de klimaatdoelen te halen?
‘Nee. We hebben betere en goedkopere alternatieven zoals zonne- en windenergie. Omdat de installaties daarvoor
steeds meer worden gebouwd, dalen de kosten. Van kernenergie stijgen de kosten vanwege veiligheidsproblemen
en problemen met het afval. Hernieuwbare energie is economisch voordeliger en stelt ons in staat om de klimaatdoelen sneller te realiseren. Kerncentrales zijn enorm en
het duurt minstens tien jaar om ze te plannen en te bouwen. Een ander nadeel van kerncentrales is dat ze op honderd procent capaciteit moeten draaien om efficiënt te
zijn. In de toekomst zullen we juist flexibele energiesystemen nodig hebben, die compatibel zijn met grote hoeveelheden variabele, hernieuwbare energie.’
Waar komen dan de scenario’s vandaan waaruit zou
blijken dat kernenergie onmisbaar is?
‘Die zijn afgeleid van modellen en als je een model de optie geeft om kernenergie te kiezen, zal het dat ook doen.
Maar er zijn ook andere modellen, die kernenergie uitsluiten. Het model vervangt dan nucleaire energie met
iets anders en vindt een vergelijkbare oplossing met behulp van wind- en zonne-energie. Die scenario’s laten zien
dat je zonder kernenergie nog steeds de temperatuurstijging wereldwijd kunt beperken tot ruim onder de 2 graden Celsius.’
Dus het is mogelijk om alle energie uit hernieuwbare
bronnen te halen?
‘Als alle huizen in Europa zonnepanelen op het dak zouden hebben, zou dat voldoende zijn om alle elektriciteit
te leveren die we nodig hebben. Windenergie is een beetje lastiger omdat er duurzaamheidsbezwaren aan kleven, bijvoorbeeld als de molens in een natuurreservaat
staan of in de buurt van huizen. Maar offshore windenergie heeft enorm veel potentie. Ik denk dat er met betrekking tot
duurzaamheid veel minder bezwaren
zijn voor hernieuwbare energie dan voor
kernenergie. Dat produceert afval waar
we duizenden jaren voor moeten zorgen.’ TL
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