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Op 'verantwoorde wijze geproduceerde' kweekvis

Het bedwelmen van vis tijdens
het dodingsproces
door J. Scheerboom

Het Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek te IJmuiden van de Animal Sciences Group (voorheen RIVO) en de divisie
Voeding van de Animal Sciences Group
(voorheen divisie Voeding van ID-Lelystad)
verrichten onderzoek, in samenwerking
met bedrijven, naar de wijzen waarop
kweekvis 'humaan' kan worden gedood
hetgeen inhoudt dat de methode voldoet
aan het volgende algemene uitgangspunt:
Voorafgaand aan het doden of slachten
dient bij een vis de bewusteloosheid te
worden opgewekt tot het dier dood is, zonder dat er sprake is van vermijdbare opwinding, of pijn of elk vermijdbaar lijden. Ook
gaan de onderzoeksinstellingen samen
met de bedrijven na welke methoden verantwoord zijn in de ogen van consument en.
Het algemene uitgangspunt is ontleend aan
de Europese richtlijn inzake de bescherming van dieren bij het slachten of doden.
(Richtlijn 93/119/EU; On the protection of
animals at the time of slaughter and killing.
Off. J. Europ. Comm.,.22 December 1993,
pp. 21-34.). Gehouden vissen zijn niet uitgesloten van de Europese richtlijn. Er worden
echter geen specifieke methoden voor het
bedwelmen, slachten of doden van gehouden vissen voorgeschreven, hetgeen bij
landbouwhuisdieren wei het geval is.
De eis van de Europese richtlijn is door de
Raad voor de Dierenaangelegenheden
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(RDA) als uitgangspunt gehanteerd voo r
haar advies inzake criteria voor dodingsmethoden voor paling en meerval. Ter toelich ting meldt de Raad dat zij van mening is dat
met aile vissoorten op een zelfde wijze
dient te worden omgegaan als met andere
gewervelde dieren. Het advies van de RDA
komt er dus op neer dat de paling en meerval tijdens het proces van doden elk vermijdbare opwinding of pijn of elk vermijdbaar lijden moeten worden bespaard .
Het onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van dr. J .W. (Hans) van de Vis (Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek van
de Animal Sciences Group (ASG) en dr. E.
(Bert) Lambooij divisie Voeding van de
ASG). Het onderzoek naar het bedwelmen
van de paling werd op nationaal en Europees niveau uitgevoerd, in samenwerking
met palingrokerij en -kwekerij Royaal B.V.,
het Institute for Fishery Technology and
Fish Quality te Hamburg, Duitsland en de
Universiteit van Bristol in het Verenigd Koninkrijk. De Europese Unie (contracten
FAIR CT97-3127 en QLK 1 CT2000-51214) en
het Min. van LNV verleenden financiele ondersteuning.
Het is nu nog te doen gebruikelijk palingen
te doden door zout over de dieren te strooien en ze vervolgens te strippen. Het zout
wordt gebruikt om de slijmlaag te verwijdereno Het onderzoek heeft laten zien dat het
gebruik van zout bij palingen die niet be-

wusteloos zijn stress veroorzaakt die kan
worden vermeden door de dieren eerst te
bedwelmen. Nu mag men verwachten dat
een dodingsproces waarbij geen vermijdbare stress optreedt, de kwaliteit van het
product gunstig be·invloedt. Dit blijkt voor
de paling het geval te zijn. En men voldoet
dan tevens aan de wens van de maatschappij dat het doden op een verantwoorde wijze plaatsvindt. In toenemende mate verwachten consumenten en supermarkten dit
t egenwoordig van een Nederlandse producent, ook al komt dit niet altijd tot uiting in
een bereidheid om voor een dergelijk product meer te betalen, in vergelijking tot de
paling die volgens de huidig gangbare met hode (zoutbad gevolgd door strippen) is
gedood.
De onderzoekslijn
Een betere afstemming tussen de product ieomstandigheden en het welzijn van vissen is het doel van het onderzoek aan het
Nederlands Instituut voor Visserijonderzo ek en de divisie Voeding dat in samen-

Hans van de Vis op zijn kantoor op het RIVO te
IJmuiden
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werking met bedrijven wordt uit gevoerd ..
Het huidig o'nderzoek is gericht op het ontwikkelen van een praktische methode voor
het bedwelmen van Afrikaanse meerval en
vindt plaats in samenwerking met de meerval verwerkende industrie in Nederland.
Een deel van het onderzoek wordt uitgevoerd bij de firma Walraven. Het onderzoek
aan de meerval vindt plaats binnen het ka der van het LNV onderzoeksprogramma
372, Houderijomstandigheden, stress en
dierenwelzijn.
Voor de Afrikaanse meerval (Clarias gariepinus) is de aandacht met name gericht op
het verminderen van de stress tijdens het
proces van doden. Metingen aan de hersen- en hartactiviteit hebben namelijk laten
zien dat het huidige proces (onderkoelen
gevolgd door uitsnijden van de organen)
stress veroorzaakt, die kan worden vermeden. Met financiering van het Ministerie
van LNV wordt daarom onderzoek verricht
naar het ontwikkelen van een bedwelmingsmethode voor Afrikaanse meervallen, waarbij onnodige stress
kan worden vermeden. Tij dens de ontwikkeling staat een
nauwe samenwerking met
verwerkers van levende meervallen centraal, zodat de resultaten bruikbaar zijn voor de
praktijk.
Net als bij de paling blijkt uit
hersenfilms van Afrikaanse
meervallen dat ook deze dieren onmiddellijk hun bewustzijn verliezen als er voldoende
stroom wordt gebruikt. Om te
voorkomen dat de vissen weer
bijkomen, moet er gedurende
5 s stroom worden gebruikt,
gevolgd door een dodingsmethode. Onder die condities, gedurende 5 s voldoende stroom
door het dier voeren, is de
duur van de bewusteloosheid
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lOdanig dat de meerval niet meer
bijkomt als het dier wordt verbloed door de kop af te snijden of
gedurende 15 min te onderkoelen
in ijswater. Het gebruik van aileen
stroom gedu rende 5 s is onvoldoende om de bewusteloosheid
permanent op te wekken.
Uit de verkregen resultaten blijkt
ook dat de vleeskwaliteit, die
wordt verkregen door stroom in
combinatie met ontkoppen toe te
passen, gelijkwaardig is aan die
van de industriele methode (onderkoelen gevolgd door strippen).
Beschadigingen aan of in de vis
als gevolg van de gebruikte stroom traden
niet op.Tijdens de uitvoering van de experimenten werd duidelijk dat de nog aanwezige slijmlaag op de ontkopte dieren op
bezwaren stuit.
am deze reden is besloten om een vervolgexperiment anders uit te voeren. In dit experiment wordt het gebruik van stroom in
combinatie met 15 min onderkoelen vergeleken met de gangbare methode (onderkoelen). Er werd nagegaan of de dieren na
toepassen van stroom en onderkoelen niet
alsnog bij kunnen komen. Hiertoe werden
de bedwelmde en onderkoelde dieren gedurende 1 uur in water geplaatst en werd
het gedrag geobserveerd. Vervolgens was
nagegaan of de slijmlaag nu wei of niet verwijderd is en of er geen ongewenste beschadigingen aan het dier optreden. Uit de
resultaten blijkt dat de dieren niet meer bijkomen, de slijmlaag effectief kan worden
verwijderd en beschadigingen in of aan het
dier afwezig zijn. De ontwikkelde methode
is geschikt voor opschaling voor de praktijk.

Opwekken van Bewusteloosheid
Hans van de Vis: 'am onnodige stress tijdens het doden van de vis te vermijden, is
het nodig het dier zo snel mogelijk te bedwelmen of, indien dit niet mogelijk is onnodige stress te vermijden, en te voorko-
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Het naaldschietmasker
men dat het dier bijkomt voordat het dood
is. Bij landbouwhuisdieren is bedwelmen
voor de slacht wettelijk vastgelegd. Het vermindert het lijden. Het bedwelmen is er ook
op gericht om vissen voldoende beweging loos te maken, wat het slachten zeer vergemakkelijkt. Tot ca . vier jaar geleden beschikten wij niet over methoden om vissen
te bedwelmen. In veel gevallen is het nog
steeds gebruikelijk vissen te doden lOnder
hen in een toestand van bewusteloosheid
te brengen en hierbij onnodige stress te
vermijden . Het traditionele 'zoutbad', waarbij paling met lOut wordt bestrooid en de
dieren gedurende geruime tijd heftig door
elkaar heen kronkelen, al geruime tijd geleden door de DB (dierenbescherming) ter
discussie gesteld. Tijdens het kronkelen
wordt de huid ontslijmd, wat een voordeel
is voor de visverwerker (is al eerde gemeld)
Ook schijnbaar mildere methoden, zoals
onderkoelen of invriezen, veroorzaken veel
stress voordat bewusteloosheid intreedt.
Het komt zelfs voor dat men met het slachtproces begint, voordat de dieren zijn bedwelmd'.

De kom ende Wet
Hans van de Vis: 'Wij zijn samen met visver-
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werkende bedrijven nagegaan welke bedwelmingsmethode voldoet aan het algemene uitgangspunt en praktisch uitvoerbaar is. Ais uitgangspunt voor het onderzoek hebben we de wetgeving gehanteerd
met betrekking tot het slachten van landbouwhuisdieren.
In Nederland is er thans nog geen wetgeving. Het advies van de Raad voor Dierenaangelegenheden voor wetgeving ten aanzien van het doden van paling en meerval
sluit aan op Aigemene Uitgangspunten.
Artikel 3 van Hoofdstuk I van Richtlijn 93/
119/EG VAN DE RAAD van 22 december
1993. Het door ons gehanteerd algemene
uitgangpunt voor het toetsen en ontwikkelen van bedwelmingsmethoden is ontleend
aan de EU richtlijn:
'BU het verplaatsen, onderbrengen, fixeren,
bedwelmen, slachten en doden moet ervoor worden gezorgd dat de dieren elke
vermijdbare opwinding of pijn of elk vermUdbaar lijden wordt bespaard'.
In tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland
zijn in het advies van de Raad voor de Dierenaangelegenheden (RDA; om te komen
tot wetgeving rond het slachten van gekweekte vis) geen technische details over
het bedwelmen van kweekvis opgenomen.
De RDA heeft aanbevolen om de uitgangspunten voor het bedwelmen van warmbloedige dieren te hanteren voor de nog op
te stellen wetgeving voor het doden van
paling). Latere bevindingen kunnen immers wijzen naar een betere procedure en
dan is het moeilijk een methode die bij wet
is vastgelegd, te veranderen .
Zo heeft men in Duitsland voorgeschreven
hoeveel str()om men dient te gebruiken
voor het doden van paling (de Duitse wetgeving schrijft aileen gebruik van stroom
t oe voor het doden van palingen. Dit is onv oldoende).
Recente ervaring leert aan dat de hoeveel -

heid stroom die voor het bedwelmen van
paling nodig is, vier keer zo hoog zou moeten zijn dan de hoeveelheid die in Duitsland
wettelijk is voorgeschreven. Ook is het on juist gebleken om voor te schrijven dat de
palingen permanent verdoofd dienen te
zijn, voorda t zij in het zoutbad gaan. Het
onderzoek heeft immers laten zien dat het
gebruik van stroom in combinatie met
zuurstofverdringing is vereist. Daarom is
het goed dat er in het advies van de RDA
geen methode genoemd wordt. De RDA
stelt voor om een uitgangspunt in de wet
op te nemen (bv. onnodige stress vermijden) en adviseert om aileen de algemene
criteria vast te leggen in toekomstige wetgeving. Zo houden bedrijven, na het van
kracht worden van de wet, de ruimte die
bedwelmingsmethode te kiezen die bij hun
bedrijfsvoering past. De onderzoeksinstel lingen kunnen er dan voor zorgen over een
scala aan mogelijke methoden te beschikken, waaruit in de praktijk kan worden gekozen.
"Over paling gesproken .. Van paling dat op
deze manier is bedwelmd, hebben wij inmiddels vastgesteld dat het vlees beter van
uiterlijk is, dat er minder oxidatie van vet
plaatsvindt en dat het is verser dan vlees
van paling die op de traditionele manier is
gedood."
'Wordt de kostprijs niet verhoogd, als de
nieuwe bedwelmingsmethode wordt ingevoerd?'
Het heeft geen zin iets te zeggen over een
veranderde kostprijs. Op het moment dat er
een wet kracht is dan is het van belang dat
de vissen worden bedwelmd conform die
wet. Het ministerie van LNV vindt dat Nederland in dit opzicht niet voorop moet 10pen om te voorkomen dat de concurrentiepositie van Nederlands bedrijven nadelig
wordt be'lnvloed.
Bestaat niet het gevaar dat wij in NederJ

33

land met wetgeving op de fanfare vooruit
lopen, de kostprijs verhogen en onze concurrentiepositie ondermijnen?'

'Wij in Nederland lopen binnen Europa niet
voorop ten opzichte van andere landen.
Het onderzoek naar verantwoord produceren is zeker niet uniek voor Nederland. Het
onderzoek heeft inmiddels stevige Europese wortels'.

Welke bedwelmingsmethoden?
'Wij hebben gekeken naar technieken die
voor warmbloedige landbouwhuisdieren
zijn toegelaten en in gebruik zijn. Wij hielden hierbij rekening met de mogelijkheid
dat een bedwelmingsmethode tevens dodingsmethode is, zoals de methode die bij
struisvogels wordt gebruikt, waarbij onder
druk lucht in de hersenen wordt ge'injecteerd en de opgewekte bewusteloosheid
zodanig is dat het dier niet meer bijkomt.
Wij hebben de methode onderzocht
waarbij lucht onder druk in de hersenen wordt ingebracht (met het naaldschietmasker), een, methode waarbij
elektrische stroom in combinatie met
een andere methode wordt gebruikt
en een klap op de kop met behulp van
een instrument.
Ais een methode nu in theorie geschikt lijkt
te zijn, is het van belang na te gaan of de
methode in de praktijk voldoet. Om dit te
weten, moet er worden gemeten! Met
name de activiteit van de hersenen en het
hart in combinatie met het gedrag, want het
is heel goed mogelijk dat een vis wordt
ge'I'mmobiliseerd, zonder dat er sprake is
van bewusteloosheid. Bovendien mag het
in bewusteloze toestand brengen niet leiden tot beschadegingen aan het uiterlijk of
spierweefsel van het dier.
Uiteindelijk zijn de vragen belangrijk of de
productie niet door de bedwelmingsmethode wordt belemmerd en: hoe verkoopt
het product?
Wij hebben samen met het bedrijfsleven
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gez08ht welke van de drie methoden de
beste is om mee om te gaan '.

'Hebben de visverwerkers hierbij hun
medewerking verleend?'
'De visverwerkers participeren actief in dit
project. Wij hebben ze laten zien dat er een
alternatief bestaat voor de methode waarbij van ijs gebruik wordt gemaakt. Ais men
meerval met ijs koelt, treedt bewusteloosheid pas in na 12 minuten. Tijdens het onderkoelen is er sprake van vluchtgedrag en
is er als het dier inmiddels bewegingsloos
is, maar nog niet bewusteloos, zelfs sprake
van een duidelijk verhoogde hartactiviteit.
Deze verschijnselen wijzen op stress en dat
willen we vermijden ..
Elektrisch Bedwelmen
' Bij het onderzoek naar de humane bedwelmingsmethode voor paling zijn we uitgegaan van het volgende, algemene uitgangspunt: om stress te vermijden moet
voorafgaand aan het slachten bij de dieren
een onmiddellijke bewusteloosheid worden opgewekt die voortduurt tot het dier
dood is. Het is een uitgangspunt dat is ontleend aan de eisen van de Europese richtlijn voor het slachten van landbouwhuisdieren.
Ais palingen vrij zwemmen in een bak met
zoet water, bevinden ze zich in hun natuurlijke omgeving, het water. Met gebruik van
elektrische stroom is het bewustzijn binnen
1 seconde verdwenen!
De bedwelming binnen een seconde wordt
bereikt door in de bak twee elektroden te
plaatsen en door het water gedurende een
voldoende lange periode elektrische
stroom van voldoende sterkte te voeren. De
vis wordt daardoor bedwelmd, maar nog
niet gedood. De bewusteloze vissen worden gedood door aansluitend een lagere
stroom door het water te voeren en de in
het water aanwezige zuurstofte verdringen

met stikstofgas. Deze procedure blijkt in de
praktijk goed toe te passen bij het slachten
van partijen paling. Op deze wijze gedode
paling kan uitstekend worden ontslijmd in
een roterende trommel met een zout.
Minder stress

=verser product

Metingen aan de geslachte paling laten dus
zien dat de nieuwe bedwelmingsmethode
een beter product oplevert.

De 'versheid ' vah het vlees van op moderne wijze gedode paling bleek meetbaar beter dan die van vlees van 'traditioneel ' geslachte paling. Versheid wordt onder meer
beoordeeld aan de hand van het gehalte
energiedragers in het spierweefsel. Dit
bleek bij de met elektriciteit bedwelmde
palingen beduidend hoger. Ook bleek de
nieuwe methode geen negatieve effecten
te hebben op het vochtgehalte van het
heetgerookte product. Elektrisch bedwel -

Uit Visserijnieuws van 29 augustus 2003
De Raad voor Dierenaangelegenheden is van mening dat het dodingsproces van
paling en meerval zodanig moet zijn dat de vissen aile opwinding of pijn of elk vermijdbaar lijden wordt bespaard. De door de Raad voorgestelde criteria kunnen met
ingang van 1 januari 2006 op paling van toepassing worden verklaard.
Het besluit 'doden van dieren' dat het doden van dieren wettelijk regelt, maakt een
uitzandering voor vissen. De Raad voor Dierenaangelegenheden heeft deze leemte opgevuld door criteria vast te stellen waaraan het doden van paling en meerval
zou moeten voldoen. Deze of soortgelijke criteria kunnen uiteindelijk op aile vissoorten van toepassing worden verklaard.
De feitelijke dodingsmethode die wordt gebruikt voor het doden van vissen moet
ofwel onmiddellijk tot de dood lei den, ofwel zander onaanvaardbare opwinding of
pijn leiden tot bewusteloosheid en gevoelloosheid van de vissen, gevolgd door de
dood (eventueel als gevolg van een additionele dodingsbehandeling) voordat de
bewusteloosheid en gevoelloosheid zijn geweken. De Raad stelt in het advies dat
huidige en nieuwte ontwikkelen dodingsmethoden eerst wetenschappelijk getoetst
dienen te worden. Gezien de grate verschillen tussen vissoorten, moet toetsing aan
de opgestelde criteria per vissoort plaatsvinden. Uit wetenschappelijk onderzaek
blijkt wei dat een aantal van de in Nederland gebruikelijke methoden voor het doden van paling en meerval niet voldoen aan de opgestelde criteria. Voorbeelden
van dergelijke methoden (die op termijn zullen moeten worden afgewezen (zijn
directe verbloeding zonder voorafgaande bedwelming, onderkoeling en het gebruik van zoutbaden.
Omdat de concurrentiepositie van de Nederlandse sector gevaar zou kunnen lopen,
en het niet wenselijk is dat vissen uit andere landen hier binnen komen die niet conform de beschreven criteria zijn gedood, dringt de Raad er op aan om beleid op het
gebied van welzijnsvriendelijkere dodingsmethoden in Europees verband nader uit
te werken.

35

men en doden door zuurstofverdringing
van paling blijkt dus een praktisch haalbare
en humane procedure te zijn, die bovendien bijdraagt aan de kwaliteit van het eindproduct.
Voor de meerval wordt de relatie tussen
bedwelmen en de vleeskwaliteit nog nader
onderzocht.
'Hoe staat het bedrijfsleven tegen de nieuwe manier van bedwelmen en slachten!
Hans van de Vis: 'Wat wij doen is samen
met het bedrijfsleven keuzemogelijkheden
vaststellen. Het bedrijfsleven kan zelf bepa len welke methode het beste past. Uiteindelijk geven argumenten als goedkoop of
duur de doorslag en de bereidheid van de
consument om voor de toegevoegde waarde te betalen.
De nieuwe methode moet ook voldoen aan
ARBO-criteria. Wij hebben samen met de
bedrijven de condities bepaald en de stap
gezet en op laboratoriumschaal een methode ontwikkeld. Wij ontwikkelen dus samen
met het bedrijfsleven een methode die voldoet aan de algemene uitgangspunten die
wettelijk zijn vastgelegd voor het slachten
van warmbloedige dieren. Hierbij willen wij
de dieren niet uitputten, maar onmiddellijk
bedwelmen, want onderzoek aan de paling
liet zien dat dit een betere vleeskwaliteit
oplevert. In het algemeen krijgt men versere vis als deze niet door stress is uitgeput,
als men er in slaagt een ongestreste vis zo
snel mogelijk het bewustzijn ontneemt. Het
vlees onder de huid is dan mooi rood en het
vet is minder geoxideerd. Wij hebben gekeken naar elke stap die vanaf de kwekerij tot
stress kan leiden (Jos, dit is een misverstand, We hebben stap 3 onderzocht).
Het proces van doden bestaat uit de volgende stappen.
1.
Transport
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2. '
3.
4.

Fixatie
Bedwelmen
Doden

Het onderzoek aan de paling en meerval
is gericht op de derde stap
'Het voor 100% vermijden van stress kan
niet. Er ontstaat al stress door de dieren te
verplaatsen. Wij hebben er, gezien de beschikbare middelen, voor gekozen de mogelijkheden tot vermindering van stress
gedurende stap 3 nader te onderzoeken .
Niet omdat wij tijdens de andere stappen
geen stress verwachten. Tijdens stadium 4,
tijdens het dodingsproces, is wei degelijk
stress te meten, als de dieren niet eerst zijn
bedwelmd. Ook is het mogelijk dat verbetering tijdens stap 3 niet optreedt, doordat tijdens de stappen 1 en 2 vee I stress op kan
treden. Het is dan ook wenselijk te kijken
naar wat gebeurt tijdens de stappen 1 en 2.
Naaldschietmasker en andere methoden
Hans van de Vis: 'Bij de divisie Voeding van
de ASG is een z.g. naaldschietmasker (zie
figuur ) ontwikkeld, waarmee op kleine
schaal vissen kunnen worden bedwelmd.
De methode is geschikt voor kleine hoeveelheden bij voorbeeld een visdetaillist,
maar is op dit moment aileen geschikt voor
gebruik in een laboratorium. Zo zijn wij bezig verschillende mogelijkheden naast elkaar te leggen waaruit de praktijk kan kiezen. Welke manier van bedwelmen uiteindelijk wordt gekozen, is afhankelijk (we gebruiken de criteria van de RDA als we methoden toetsen) wat het bedrijfsleven bruikbaarheid acht en acceptabel is in de ogen
van consumenten.
Daarom is het nu van belang nauw met het
bedrijfsleven en consumentenonderzoekers samen te werken, want wij willen te
weten komen hoe een ontwerp in de smaak
valt. Het is de enige manier om er zeker van
te zijn dat een ontwerp in principe bruikbaar is voor een bedrijf.
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