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SAMENVATTING 

De oorzaken van walvisstrandingen zijn vaak moeilijk te achterhalen. Verschillende auteurs menen dat 

de mens de grootste rol speelt bij walvisstrandingen. Bijvangst en antropogene geluiden veroorzaken 

vermoedelijk frequent massastrandingen van walvisachtigen. Trauma door bootaanvaringen en 

stranding door opname van afval komt voornamelijk bij individuele slachtoffers voor en er is een 

stijgende trend te zien. Wat het gevolg is van chemicaliën is nog steeds niet duidelijk maar men 

vermoedt wel dat ze immunosuppressie veroorzaken. Virale infecties kunnen ook strandingen 

veroorzaken, waarvan het Morbillivirus reeds het meeste aantal walvisstrandingen. Massale sterfte 

van gestreepte dolfijnen en grienden kwam voor tijdens de epizoötieën van 1990 en 2007 in de 

Middellandse Zee ten gevolge van het Morbillivirus. Herpesvirussen worden zelden gedetecteerd bij 

walvisachtigen. Wanneer ze echter wel voorkomen, veroorzaken ze meestal cutane en mucosale 

letsels en zelden systemische infecties, en zijn bijgevolg niet gelinkt als een vaak voorkomende 

oorzaak van stranding. Pokkenvirussen veroorzaken ook typische huidletsels en geven een visuele 

indicatie over de algemene gezondheid van de dolfijn. Papillomavirussen zouden niet leiden tot 

stranding. De bacterie Brucella ceti is gekend als oorzaak van voortplantingsstoornissen en abortus 

maar wordt bij de walvisachtigen frequent geassocieerd met meningo-encefalitis. Deze pathologie is 

meestal ook de oorzaak van de stranding. Een minder frequent voorkomende bacterie, Salmonella, 

wordt zelden met grote pathologieën gelinkt en wordt vooral bij bruinvissen (Phocoena phocoena) 

gedetecteerd. Mycoplasma spp., Edwardsiella tarda en andere bacteriën worden niet vaak 

waargenomen. Parasieten komen praktisch bij elke gestrande walvisachtige voor, maar zijn weinig 

geassocieerd met ziektebeelden. Nematoden en cestoden worden het meest gezien, gevolgd door de 

trematoden. Toxoplasma gondii en Aspergillus spp. komen vaak voor in combinatie met het 

Morbillivirus ten gevolge van de immunosuppressieve werking van het virus. Andere oorzaken van 

stranding zoals mycose, infanticide, osteopathie en tweelingdracht worden weinig tot zelden 

waargenomen. 
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INLEIDING 

Cetacea of walvisachtigen (soms specifieker omschreven als de groep van bruinvissen, dolfijnen en 

walvissen) omvatten twee onderordes: de tandwalvissen (Odontoceti) en de baleinwalvissen 

(Mysticeti).  

Strandingen van walvisachtigen komen regelmatig voor maar zijn toch telkens speciale 

gebeurtenissen. Een stranding kunnen we definiëren als het aanspoelen van een levend of dood 

zeezoogdier op het strand doordat het dier in zee gestorven is of niet in staat is om zelf terug naar de 

diepe waters te zwemmen ten gevolge van trauma, ziekte, zwakte,… . Zowel individuele strandingen 

als massastrandingen kunnen voorkomen. Bij een individuele stranding spoelt een enkele levende of 

dode dolfijn of walvis aan op het droge. Men spreekt van een massastranding wanneer grotere 

aantallen walvisachtigen in een korte tijdspanne en dichtbij elkaar op het land aanspoelen. Gestrande 

dieren sterven altijd net na of maximum enkele dagen na de stranding, ondanks de pogingen van de 

mens om de dieren in leven te houden. Andere gestrande dieren worden terug in zee geduwd 

waarvan sommige in korte tijd terug aanspoelen en anderen in zee wegzwemmen maar waarvan de 

afloop niet gekend is (Davison et al., 2009). 

In deze literatuurstudie wordt een algemeen overzicht gegeven van mogelijke oorzaken van een 

walvisstranding. De mens blijkt de belangrijkste oorzaak te zijn van walvisstrandingen, gevolgd door 

virussen, bacteriën, parasieten en andere, minder voorkomende oorzaken. De beschreven oorzaken 

in deze literatuurstudie zijn de meest beschreven oorzaken van pathologieën die worden 

teruggevonden op autopsie van een gestrande walvis. Of dit echter steeds de échte oorzaak is van de 

stranding, is moeilijk te achterhalen (O’Shea et al., 1991; Foster et al., 2011; La Sala et al., 2012; 

Cools et al., 2013). 
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LITERATUURSTUDIE 

1. De mens 

1.1 Bijvangst 

Bijvangst zou de meest voorkomende oorzaak zijn van sterfte bij gewone dolfijnen (Delphinus delphis) 

(Kuiken et al., 1994) en bruinvissen (Phocoena phocoena) (Kirkwood et al., 1997). Ook voor 

Hectordolfijnen (Cephalorhynchus hectori) vormt accidentele vangst in visnetten het grootste gevaar 

(Roe et al., 2013). De meeste bijvangst van walvisachtigen zou in kieuwnetten gebeuren (Read et al., 

2006). Verward geraken in de netten is niet altijd levensbedreigend want vele walvissen zouden de 

visnetten kunnen afwerpen en/of zwemmen weg met resten van de netten (Read et al., 2006; Cassoff 

et al., 2011). Dit laat echter wel vaak littekens achter. In een studie vertoonden volwassen bultruggen 

(Megaptera novaeangliae) meer littekens dan kalveren. Daarenboven zouden mannelijke dieren een 

hoger risico lopen dan vrouwelijke bultruggen (Neilson et al., 2009). De frequentie van vermelde 

gevallen, van walvissen die verstrikt geraken, wordt dus naar alle waarschijnlijkheid sterk onderschat 

(Read et al., 2006).  

Echter, in vele gevallen komt sterfte wel voor. De enige acute doodsoorzaak van bijvangst is 

verdrinking. Dit komt voor wanneer meerdere lichaamsdelen verstrikt zijn in de netten waardoor het 

dier niet het vermogen heeft om naar het 

oppervlak te zwemmen. Jonge leeftijd zou 

predisponeren voor verdrinking. Chronische 

doodsoorzaken, resulterend in sterfte na enkele 

maanden, zijn het niet in staat zijn tot foerageren, 

een systemische infectie opklimmend vanuit open 

wonden en bloedingen of zwakte ten gevolge van 

de erge beschadiging van de weefsels. Laceratie, 

occlusie van de neusgaten, ingroeien van de 

lijnen in groeiend been en massale periostale 

proliferatie als reactie op het afsnoeren door de 

visnetten, kan voorkomen. Het meest 

voorkomende lichaamsdeel, dat verstrikt raakt bij 

baleinwalvissen (Mysticeti) is de mond, gevolgd 

door de staart en de vinnen. De graad van 

traumatische wonden is waarschijnlijk afhankelijk 

van de uitgebreidheid en duur van het verstrikt 

zijn in de visnetten (Cassoff et al., 2011). 

Akoestische alarmsystemen zouden gebruikt kunnen worden voor het vermijden van bijvangst van 

walvisachtigen. In een studie bij bruinvissen, waarbij geluiden met hoge frequentie werden gevormd, 

werd een significante daling van bijvangst aangetoond (Culik et al., 2011).  

 

 

Fig. 1: Megaptera novaeangliae. (a) Schets van de 

verstrikking van een verdronken bultrug. (b) multipele 

lijnafdrukken rond de staart (naar Cassoff et al., 

2011). 
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1.2 Antropogene geluidsbronnen en geluidspollutie 

Middelmatige frequenties (1-10 kHz) van militaire sonars worden geassocieerd met massale 

strandingen van diep duikende tandwalvissen (Odontoceti) (Goldbogen et al., 2013). Voornamelijk 

spitssnuitdolfijnen (Ziphiidae) zijn betrokken bij deze strandingen (Fernández et al., 2005; Goldbogen 

et al., 2013) waarbij er vaak een associatie is met recente en nabij gehouden-militaire oefeningen 

(Fernández et al., 2005). Dolfijnen die na dergelijke oefeningen strandden, vertoonden op post-

mortaal onderzoek erge bloedingen, vooral rond het kaakvet, ter hoogte van de oren, hersenen en 

nieren. Ook gas- en vetembolieën in vitale organen worden geassocieerd met sterfte als gevolg van 

blootstelling aan antropogene geluiden. De groei van gasbubbels wordt gestimuleerd door de 

supersaturatie van stikstofgas boven de getolereerde normale waarden van de weefsels. Veel 

vetembolieën worden gezien in de venen en lymfevaten rond het ruggenmerg, in de longen, in de 

nieren en in de lymfeknopen van het hoofd en de nek. Gas- en vetembolieën zouden zenuw- en 

cardiovasculaire functiestoornissen, respiratoire depressie, pijn en desoriëntatie veroorzaken 

(Fernández et al., 2005). 

De belangrijkste bronnen van lawaai zijn schepen, seismisch onderzoek, sonars en akoestische 

afschrikking en intimidatieapparaten gebruikt in de visserij. Ook luchtvaart zou een invloed hebben op 

het gedrag van walvisachtigen (Douglas et al., 2007). Bij de blauwe vinvis (Balaenoptera musculus) 

werd aangetoond dat geluiden van middelmatige frequentie het gedrag significant beïnvloeden. Het 

veranderd gedrag uitte zich in het beëindigen van zoeken naar voedsel in diepe waters, verhogen van 

de zwemsnelheid en direct wegzwemmen van de geluidsbron (Goldbogen et al., 2013). Akoestisch 

zou er verandering zijn van type en timing van de vocalisaties van walvisachtigen en fysiologisch zou 

er stress en veranderingen in de gehoorsdrempel voorkomen (Douglas et al., 2007). Het gedrag ten 

gevolge van de geluiden zou een grote rol spelen in de cascade van desoriëntatie, verwonding, 

stranding en sterfte (Goldbogen et al., 2013). Baleinwalvissen zouden minder gevoelig zijn dan 

tandwalvissen omdat ze op een lagere frequentie horen en communiceren (Goldbogen et al., 2013).  

1.3 Trauma 

Bootaanvaringen komen veel voor. Sommige dieren kunnen herstellen na trauma van een schroef of 

stomp trauma en niet alle karkassen van dieren, die het trauma niet overleefd hebben, worden 

gevonden of gemeld. Het is dus onmogelijk om een correcte schatting van slachtoffers van 

bootaanvaringen te maken (Byard et al., 2012). Men vermoedt wel dat het aantal slachtoffers 

onderschat wordt (Panigada et al., 2006). Schipaanvaringen met walvisachtigen is gerelateerd aan de 

combinatie van verhoogde snelheid en grootte van de schepen (McLellan et al., 2013) en het 

voorkomen van vele walvissen in een gebied met druk scheepvaartverkeer (Wells en Scott, 1997; 

Panigada et al., 2006; McLellan et al., 2013). Alle leeftijden en beide geslachten zijn gevoelig voor 

schipaanvaringen (McLellan et al., 2013). Echter, bij gewone vinvissen (Balaenoptera physalus) van 

de Middellandse Zee zouden er meer mannelijke dan vrouwelijke dieren bij betrokken zijn. 

Voornamelijk ferryboten zouden de meeste aanvaringen veroorzaken door hun snelheid en drukte in 

de Middellandse Zee (Panigada et al., 2006). 
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De meeste scherpe verwondingen komen voor aan de voorzijde of rond de dorsale vin (Wells en 

Scott, 1997; Panigada et al.,2006), met slechts een klein percentage ter hoogte van de staart of 

staartvin. Dit zou erop kunnen wijzen dat walvissen de intentie hebben om de aanvaring op hun rug 

aan te nemen, weg van de interne organen die niet beschermd zouden zijn bij een laterale of ventrale 

snede (Panigada et al., 2006). Verwondingen van schroeven bestaan typisch uit enkele of multipele 

parallelle lineaire, diepe snij- of hakwonden op een gelijke afstand van elkaar (Panigada et al., 2006; 

Byard et al., 2012; Costidis et al., 2013). Stompe verwondingen door schipaanvaringen kunnen 

worden ingedeeld in schaafwonden, kneuzingen, laceraties, luxaties en fracturen van het skelet. 

Interne bloedingen in de buikholte worden vaak gezien. Herniatie, verplaatsing en prolaps van de 

ingewanden is mogelijk (McLellan et al., 2013). De wonden kunnen een ingangspoort vormen voor 

opportunistische of secundaire bacteriën en de vorming van littekenweefsel kan de functie van het 

weefsel aantasten, met mogelijk een gedaalde weefselkracht en beperktere beweeglijkheid (Costidis 

et al., 2013). Schotwonden komen ook voor en kunnen massale trauma en schade aan de organen of 

schedel veroorzaken (Moore et al., 2013).  

 

1.4 Chemicaliën en zware metalen 

De bezorgdheid over de potentiële ongunstige effecten van omgevingscontaminanten zoals 

polygechloreerde bifenylen (PCB’s) en zware metalen op het immuunsysteem van zeezoogdieren, 

neemt toe (Jepson et al., 1999). Persisterende organische verontreinigende stoffen zijn lipofiel en 

accumuleren in de vetrijke speklaag (Pierce et al., 2008). Ze worden slechts beperkt gemetaboliseerd 

(Tuerk et al., 2005). Het dieet zou een belangrijke rol spelen aangezien men vermoedt dat de stoffen 

uitsluitend het lichaam binnenkomen via de opname van voeding (Pierce et al., 2008). Algemeen 

wordt vermoed dat de concentraties PCB’s stijgen met de leeftijd van de dieren (Tuerk et al., 2005). 

Echter, bij vrouwelijke dieren wordt de hoeveelheid contaminanten gereduceerd door dracht en via 

lactatie aan de nakomelingen (Jepson et al., 1999; Tuerk et al., 2005). Bij volwassen mannelijke 

witflankdolfijnen (Lagenorhynchus acutus) werd aangetoond dat de concentraties lager waren dan bij 

juvenielen. Men vermoedt dat dit veroorzaakt wordt door groeidilutie en biotransformatie (Tuerk et al., 

2005). 

 

 

Fig. 2: Een noordkaper (Eubalaena glacialis) met vanaf het rostrum, over de gehele linker laterale romp, 20 

kromlijnige schroefwonden van verschillende diepte en lengte, met meer uitgesproken gapende wonden aan 

de thorax (uit Costidis et al., 2013). 
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Gestrande dieren, gestorven door infectieuze oorzaken, zouden hogere waarden van persisterende 

organische verontreinigende of toxische stoffen bevatten dan dieren, gestorven aan trauma (Jepson et 

al., 1999; Bennett et al., 2001). Auteurs vermoeden dat chronische blootstelling aan PCB’s 

predisponeert tot dodelijke infectieuze ziekten. Autopsie van gestrande dieren wijst uit dat  

pneumonieën meestal niet veroorzaakt zijn door primaire pathogenen, maar eerder door parasieten of 

commensalen zoals Streptococcen. Dit sluit aan bij het vermoeden dat contaminanten 

immunosuppressie van het pulmonair en systemisch immuunsysteem veroorzaken (Jepson et al., 

1999). Men suggereert alsook dat PCB’s een negatief effect zouden hebben op de voortplanting van 

de dieren (Pierce et al., 2006). Tijdens de epizoötie van 1990 met het Morbillivirus werden ook hogere 

waarden van PCB’s gemeten bij de gestrande gestreepte dolfijnen (Stenella coeruleoalba). De PCB’s 

zouden door immunosuppressie de gevoeligheid van het individu voor het Morbillivirus verhogen, met 

een grote mortaliteit als gevolg. Anderzijds vermeldt men ook dat hogere PCB-waarden in het bloed, 

door mobilisatie van vetreserves bij een tekort aan voedsel, schade aan de lever zouden kunnen 

veroorzaken met verhoogde gevoeligheid voor het virus. Gestreepte dolfijnen zouden meer PCB’s in 

hun speklaag accumuleren dan andere kleine tandwalvissen. De reden is onbekend maar het dieet 

zou een rol kunnen spelen (Aguilar en Borrell, 1994). 

Toxische elementen zoals cadmium, zink en kwik zouden ook accumuleren in zeezoogdieren (Pierce 

et al., 2008). Hier wordt ook verondersteld dat prooivissen de grootste bron zijn voor opname van 

kwik, en vooral van methylkwik. Hoge concentraties kwik komen vooral voor bij bruinvissen van de 

Noordzee. Men vermoedt dat kwik een rol zou spelen in een verminderde immuunrespons. Het metaal 

wordt geassocieerd met de prevalentie van parasitaire infecties en verschillende pathologieën zoals 

pneumonie (Siebert et al., 1999; Bennett et al., 2001). De lever vertoont de hoogste waarden kwik, 

gevolgd door nieren en spieren (Siebert et al., 1999). 

1.5 Afval 

Wereldwijd wordt gezien dat opname van synthetisch afval door vrijlevende zeezoogdieren sterk is 

gestegen en steeds meer wordt aanzien als een belangrijke stressfactor voor het mariene wildleven 

(Williams et al., 2011). Men vermeldt dat niet alleen directe opname van het afval maar ook indirecte 

opname van kleine fragmenten, aanwezig in het spijsverteringsstelsel van de prooien, mogelijk is. Het 

sterk verhoogde voorkomen van plastiek afval bij gespeende dieren zou een gevolg kunnen zijn van 

het leerproces van de jonge dieren om zelf hun eigen prooien te vangen, waarbij verkeerde 

identificatie van de prooi of accidentele opname van afval tijdens het jagen kan voorkomen (Denuncio 

et al., 2011). Het meest voorkomende materiaal zou polystyreen ofwel piepschuim zijn, gevolgd door 

plastiek flessen en zakken (Williams et al., 2011). Andere auteurs vermelden ook de aanwezigheid 

van visnetten (Jacobsen et al., 2010; Denuncio et al., 2011). Opname van het afval kan dodelijk zijn 

door impactie van de maag met als gevolg obstructie van de pylorus of ruptuur van de maag 

(Jacobsen et al., 2010; Denuncio et al., 2011). Opgenomen plastiek afval kan echter ook 

asymptomatisch zonder letsels blijven (Denuncio et al., 2011). 

  



7 
 

2. Virussen 

2.1 Morbillivirus 

2.1.1 Inleiding 

Morbillivirussen zijn enkelstrengige RNA-virussen en behoren tot de familie Paramyxoviridae 

(Kennedy, 1998), subfamilie Paramyxovirinae (Van Bressem et al., 2009). De infectie werd in 1988 

voor het eerst gedetecteerd bij bruinvissen waarbij letsels, gelijkaardig aan letsels veroorzaakt door 

het hondenziektevirus, in de weefsels werden aangetroffen. De morbillivirussen van de walvisachtigen 

worden opgedeeld in Dolfijn Morbillivirus, Bruinvis Morbillivirus (Kennedy, 1998) en het Griend 

Morbillivirus (Bellière et al., 2011b). Het Dolfijn Morbillivirus zou wereldwijd walvisachtigen infecteren 

(Van Bressem et al., 2001). Het zijn erg besmettelijke virussen en ze veroorzaken frequent 

epizoötische uitbraken in gevoelige populaties (Kennedy, 1998). Daarbij zijn ze sterk 

immunosuppressief (Kennedy, 1998; Soto et al., 2012). Het is geweten dat secundaire pathogenen 

zoals Toxoplasma gondii en Aspergillus spp. bijgedragen hebben tot de fatale epizoötieën van 1990 

en 2007 met het Dolfijn Morbillivirus (Soto et al., 2012). Tijdens de eerste epizoötie stierven duizenden 

gestreepte dolfijnen in de Middellandse Zee. In de tweede epizoötie van 2006-2008, ook in de 

Middellandse zee, doodde het virus niet alleen gestreepte dolfijnen maar ook een groot aantal 

grienden (Globicephala melas) (Bellière et al., 2011a). 

2.1.2 Epidemiologie 

Men vermoedt dat de overdracht voornamelijk horizontaal gebeurt (Kennedy, 1998) waarbij het virus 

in de dolfijn een gelijkaardige weg zou afleggen als bij de hond. Het virus wordt via aërosol 

opgenomen, waarbij het virus eerst zal vermeerderen in de lymfoïde weefsels en daarna systemisch 

via geïnfecteerde lymfocyten zal verspreiden. Dit vermoedt men omdat men bij de dolfijn necrose van 

het lymfoïde weefsel ziet en virale inclusies terugvindt in de lymfoïde weefsels, in het respiratoir en 

galwegepitheel en in de hersenen (Duignan et al., 1995). 

Verticale en seksuele overdracht sluit men evenwel ook niet uit (Kennedy, 1998). Een geïnfecteerd 

kalf van de gestreepte dolfijn zou het virus postnataal door opname van maternale melk of colostrum 

of transplacentaal verkregen hebben (Di Guardo et al., 2011a). 

Bijna alle grienden testten in een onderzoek seropositief voor het Dolfijn Morbillivirus (Van Bressem et 

al., 2001). Dit toont aan dat het virus endemisch is in deze soort. Dezelfde situatie zou voorkomen bij 

de Sarawakdolfijn (Lagenodelphis hosei) (Van Bressem et al., 2001). Walvisachtigen waarbij men 

vermoedt dat het virus niet endemisch is, zouden humorale immuniteit tegen het virus verliezen met 

als gevolg dat ze gevoelig zijn voor toekomstige epizoötieën (Van Bressem et al., 2001).  Grienden 

(Kennedy, 1998) en witlipdolfijnen (Peponocephala electra) zouden een reservoir vormen voor de 

virussen (Stone et al., 2012). De witlipdolfijnen zijn zeer sociaal, leven in grote groepen en komen 

vaak in contact met andere walvisachtigen (Stone et al., 2012). De prevalentie van het virus bij 

bruinvissen en gestreepte dolfijnen zou gerelateerd zijn aan de leeftijd (Van Bressem et al., 2001). 

Alle Dolfijn Morbillivirus-seropositieve dieren behoorden tot de volwassen dolfijnen (Domingo et al., 

1995; Van Bressem et al., 2001). Bij de witlipdolfijnen zou de infectie echter bij volwassen en 
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onvolwassen dieren voorkomen (Stone et al., 2012). Er zou geen geslachtspredispositie zijn (Van 

Bressem et al., 2001). Dieren, die in nauwe sociale groepen leven zoals orka’s (Orcinus orca), de 

sarawakdolfijn en de grienden, vertonen hoge serumtiters van het virus en hebben een grotere kans 

om de infectie te verspreiden (Duignan et al., 1995). Daartegenover staat dat bij walvisachtigen, die 

asociaal of in kleine groepjes leven zoals dwergpotvissen (Kogia breviceps) en gewone vinvissen 

(Jauniaux et al., 2000)., de infectie traag verspreidt waardoor epizoötieën weinig waarschijnlijk zijn bij 

deze soorten (Yang et al., 2006). Deze soorten zouden door hun gedrag wel hun immuniteit tegen het 

virus verliezen waardoor ze bij introductie van het virus gevoeliger zijn met mogelijke sterfte als gevolg 

(Yang et al., 2006). Men vermoedt dat de oorzaak van de hoge prevalentie van het virus bij gestreepte 

dolfijnen en grienden van de Middellandse Zee multifactorieel is (Bellière et al., 2011a). De 

gevoeligheid kan verhoogd worden door gastheergenotypen, gedaalde immuniteit en 

omgevingsfactoren zoals temperatuursveranderingen (Bellière et al., 2011a). Klimaatveranderingen 

zouden het voorkomen van de epizoötieën door morbillivirussen beïnvloeden doordat ze het gedrag 

en de bewegingspatronen van de zeezoogdieren veranderen (Kennedy, 1998). 

2.1.3 Symptomen en letsels 

Typische letsels voor een morbillivirusinfectie zijn encefalitis, interstitiële pneumonie en lymfoïde 

depletie (Duignan et al., 1992; Domingo et al., 1995; Birkun et al., 1999; Bellière et al., 2011a; Rubio-

Guerri et al., 2013).  

In de eerste beschreven epizoötie in 1990 in de Middellandse Zee stierven honderden tot duizenden 

gestreepte dolfijnen ten gevolge van het Morbillivirus. De typische letsels en diagnostische 

histologische bevindingen werden teruggevonden (Duignan et al., 1992; Domingo et al., 1995; Birkun 

et al., 1999; Bellière et al., 2011a; Rubio-Guerri et al., 2013). Twee verschillende patronen van infectie 

werden geobserveerd in deze epizoötie. De eerste was een systemische infectie in meerdere organen 

met primaire aantasting van de long, lymfoïd weefsel en centraal zenuwstelsel. Bij het tweede patroon 

was er een gelokaliseerde chronische infectie in het centraal zenuwstelsel aanwezig zonder detectie 

van Dolfijn Morbillivirus antigenen in de extraneurale weefsels (Domingo et al., 1995). Bijkomende 

symptomen van necrotiserende stomatitis, gastro-enteritis, cholangitis (Birkun et al., 1999) en 

bacteriële lymfadenitis (Kennedy, 1998) werden beschreven. Veel parasieten waren aanwezig in de 

geïnfecteerde individuen (Kennedy, 1998; Duignan et al., 1992). De concentratie van 

dichloordifenyltrichloorethaan (DDT’s) in de speklaag van de gewone dolfijnen van de Zwarte Zee 

(Delphinus delphis ponticus) was vijftig tot honderd keer hoger dan de hoeveelheid in walvisachtigen 

van de Noordzee, de Noord-Atlantische Oceaan en Baltische Zee (Birkun et al., 1999). 

In de tweede epizoötie van 2006-2008 in de Middellandse Zee stierven niet alleen veel gestreepte 

dolfijnen, maar ook grienden (Fernández et al., 2008; Bellière et al., 2011a; Bellière et al., 2011b; 

Rubio-Guerri et al., 2013). Bijna alle gestrande grienden waren volwassen of bijna volwassen 

(Fernández et al., 2008). Alsook een gestrande dwergpotvis uit Taiwan stierf ten gevolge van de 

morbillivirusinfectie. Er werden geen hogere niveaus van PCB’s gemeten bij het dier (Yang et al., 

2006). De beide epizoötieën zouden door hetzelfde virus (99,3-99,4% gelijkend met gebruik van RT-

PCR) veroorzaakt zijn waarbij het virus van 2007 geëvolueerd is uit de epizoötie van 1990 (Bellière et 



9 
 

al., 2011a). Infectie van Morbillivirus in combinatie met het Herpesvirus komt voor en werd onder 

andere reeds vastgesteld bij een gestrande gestreepte dolfijn tijdens de epizoötie van 2007 (Soto et 

al., 2012). 

Een derde epizoötie werd gemeld in 2011 in de Westerse Middellandse Zee (Di Guardo et al., 2013; 

Rubio-Guerri et al., 2013). De dieren vertoonden een non-suppuratieve encefalitis en de antigenen 

werden enkel in de hersenen gedetecteerd. Co-infectie met Toxoplasma gondii kwam in verschillende 

walvisachtigen voor (Di Guardo et al., 2013), onder andere bij een vrijlevende gewone vinvis 

(Mazzariol et al., 2012). Er werden hoge concentraties organochlorine pesticiden gedetecteerd. Men 

vermoedt dat de gewone vinvis zich met Toxoplasma gondii heeft geïnfecteerd door in ondiep water te 

zwemmen. Deze opportunistische pathogeen zou kunnen aangeslaan zijn door immunodepressie ten 

gevolge van het Morbillivirus (Mazzariol et al., 2012). De mortaliteit in 2011 was lager, de letsels 

waren minder erg en voornamelijk de jongere dieren waren geïnfecteerd. Men vermoedt dat bij de 

gestreepte dolfijnen van de Westerse Middellandse Zee het virus van epizoötisch naar enzoötisch 

evolueert (Rubio-Guerri et al., 2013). 

2.1.4 Diagnose 

De diagnose gebeurt door middel van virusisolatie (Birkun et al., 1999), histologie, 

immunohistochemie, elektronenmicroscopie en PCR (Birkun et al., 1999; Rubio-Guerri et al., 2013). 

De specifieke kleuring is gekarakteriseerd door een diffuse bruine granulaire cytoplasmatische reactie 

(Duignan et al., 1992). Morbillivirus antigeen, intranucleaire en intracytoplasmatische inclusies worden 

hoofdzakelijk gedetecteerd in de long, lymfeknopen en in de hersenen (Kennedy, 1998). Vorming van 

eosinofiele intranucleaire en intracytoplasmatische inclusielichaampjes en syncytiale cellen in de 

geïnfecteerde weefsels zijn typische histologische diagnostische bevindingen bij een 

morbillivirusinfectie (Duignan et al., 1992; Domingo et al., 1995; Birkun et al., 1999; Yang et al., 2006; 

Fernández et al., 2008; Rubio-Guerri et al., 2013). 
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2.2 Herpesvirus 

2.2.1 Inleiding 

Herpesvirussen zijn dubbelstrengige DNA-virussen met een envelop (Esperon et al., 2008). De 

virussen worden opgedeeld in Alpha-, Beta- of Gammaherpesvirussen (Blanchard et al., 2001). 

Herpesinfecties zijn slechts zelden beschreven in 

walvisachtigen (Blanchard et al., 2001) maar in de 

meeste gevallen, waarbij een herpesvirus werd 

gedetecteerd, zag men enkel cutane en mucosale 

infecties (Smolarek Benson et al., 2006; Esperon et 

al., 2008). Systemische ziekte of interne letsels, 

veroorzaakt door het Herpesvirus, werden 

sporadisch beschreven (Blanchard et al., 2001; 

Arbelo et al., 2010; Soto et al., 2012). Echter 

sommige infecties met herpesvirussen veroorzaken 

geen klinische ziekte (Saliki et al., 2006). De 

virussen zijn waarschijnlijk walvisspecies-specifiek 

en het is mogelijk dat ze zich samen met hun 

specifieke gastheren hebben ontwikkeld (Smolarek 

Benson et al., 2006). Histologie en 

elektronenmicroscopie worden gebruikt om de 

diagnose van herpesvirusinfecties te stellen. De 

aanwezigheid van nucleaire inclusies in de 

mononucleaire cellen wordt het vaakst geconstateerd (Soto et al., 2012). Erge aantasting van de 

lymfoïde organen zoals depletie, bloedingen en necrose werd beschreven (Blanchard et al. 2001; 

Arbelo et al., 2010; Soto et al., 2012). De aangetoonde herpesvirussen behoorden in deze gevallen 

altijd tot de Alphaherpesvirussen. Dit in tegenstelling tot de verwachting gezien 

Gammaherpesvirussen deze letsels veroorzaken gezien hun tropisme voor de lymfoïde organen (Soto 

et al., 2012). Syncytiale cellen worden frequent gezien (Blanchard et al., 2001; Soto et al., 2012). 

Maar kwamen daarentegen niet voor bij de spitssnuitdolfijn van de Blainville (Mesoplodon densirostris) 

waar men wel necrotiserende vasculitis en thrombose in de lymfoïde organen aantrof en een 

herpesvirusinfectie diagnosticeerde (Arbelo et al., 2010). 

2.2.2 Epidemiologie 

Er is weinig geweten over de verspreiding van herpesvirussen in de walvisachtigen. Men kan enkel 

gedeeltelijke sequenties van de polymerase en terminase genen van de herpesvirussen, die de 

walvisachtigen infecteren, detecteren. De mogelijkheid om ze in verschillende species te classificeren 

wordt dus beperkt en dit maakt het moeilijker om de epidemiologie van de herpesvirussen te begrijpen 

(Bellière et al., 2010). Een gelijkaardige overdracht zoals het Morbillivirus zou volgens Bellière et al. 

(2010) mogelijk zijn. Aangezien gevallen van genitale letsels beschreven zijn bij de walvisachtigen 

wordt vermoed dat de herpesinfectie ook seksueel kan worden overgedragen (Saliki et al., 2006). Men 

 

Fig. 3: Verschillende hexagonale virionen, die 

overeenkomen met het herpesvirus, werden in de 

inclusies in de kern van miltcellen van een 

gestreepte dolfijn gezien. Transmissie elektronen 

microscopie. Maatstreep, 100 nm (naar Soto et al., 

2012).  
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denkt dat herpesvirussen endemisch en gewoonlijk subklinisch aanwezig zijn bij tuimelaars. Ziekte 

zou bij jonge tuimelaars voorkomen wanneer ze immunologisch naïef zijn voor de virussen. Een 

andere mogelijkheid is dat de natuurlijke gastheer van de gedetecteerde Alphaherpesvirussen bij 

zieke tuimelaars een andere is dan de tuimelaar en dat die uitzonderlijke gevallen een voorbeeld zijn 

van atypische infecties in een abnormale gastheer (Blanchard et al., 2001). Tot slot wordt 

gesuggereerd dat het Herpesvirus latent kan aanwezig zijn in walvisachtigen (Arbelo et al., 2012). 

2.2.3 Symptomen 

2.2.3.1 Cutane en mucosale letsels 

Huidletsels, veroorzaakt door Alpha- en Gammaherpesvirussen, werden reeds meermaals 

beschreven in gevangen en gestrande dolfijnen en walvissen. Gammaherpesvirussen werden 

gediagnosticeerd in een oraal letsel bij een tuimelaar, en in genitale letsels bij een gramper (Grampus 

griseus), een kleinste potvis (Kogia sima) en in een spitssnuitdolfijn van de Blainville (Smolarek 

Benson et al., 2006). Deze laatste vertoonde een focale papilloma-achtige massa op de top van de 

penis. Het virus werd geassocieerd met de geslachtsziekte maar men denkt echter dat de 

herpesinfectie niet de oorzaak is van de ziekte en aldus ook niet de oorzaak van de desbetreffende 

stranding (Saliki et al., 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alphaherpesvirussen werden geassocieerd met huidletsels die voorkwamen bij tuimelaars (Blanchard 

et al., 2001; Smolarek Benson et al., 2006). De virussen veroorzaken gelokaliseerde of 

gegeneraliseerde huidletsels (Smolarek Benson et al., 2006). Een systemische infectie met het 

Alphaherpesvirus werd reeds fataal bevonden in een vrijlevende, gestrande tuimelaar. De tuimelaar 

vertoonde hoofdzakelijk geülcereerde letsels ter hoogte van de snuit en rugvin, alsook systemische 

letsels. De verspreide herpesinfectie zou de primaire oorzaak geweest zijn van de stranding en dood 

van de tuimelaar (Blanchard et al., 2001). 

2.2.3.2 Systemische ziekte 

Er werden reeds uiteenlopende klinische symptomen beschreven bij walvisachtigen ten gevolge van 

systemische herpesvirusinfecties. Ook Alphaherpesvirussen werden geassocieerd met systemische 

 

Fig. 4: Een 1,5 cm diameter groot, verheven, bruin en vleselijke massa werd dichtbij de top van 

de penis van een spitssnuitsdolfijn van de Blainville gezien (naar Saliki et al., 2006). 
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ziekte in een gestrande vrijlevende tuimelaar (Blanchard et al., 2001) en spitssnuitdolfijn van de 

Blainville (Arbelo et al., 2012). In de tuimelaar zag men op autopsie overvloedig heldere vloeistof in de 

pleurale holte, interstitiële pneumonie en meerdere foci in de lever, urineblaas of long. Andere 

voorkomende symptomen waren een sterk vergrote thymus, gegeneraliseerde icterus en bloed in het 

pericardiaal zakje en in het abdomen. De herpesinfectie zou de primaire oorzaak geweest zijn van de 

stranding en dood van de tuimelaar (Blanchard et al., 2001). De spitssnuitdolfijn van de Blainville 

vertoonde enkel letsels in de nieren, waarin men het Herpesvirus antigeen en viruspartikels 

detecteerde. Men diagnosticeerde een membraneuze glomerulonefritis, multifocale interstitiële 

lymfoplasmacytaire nefritis en een acute multifocale necrotiserende tubulo-interstitiële nefritis (Arbelo 

et al., 2012). 

Een gelijkaardige humane Herpes simplex-infectie in een tuimelaar werd gemeld door Esperon et al. 

(2008). De DNA keten vertoonde voor 98% homologie met het humane Herpes simplex virus. De 

vrijlevende, gestrande tuimelaar van de Canarische eilanden vertoonde pneumonie en een non-

suppuratieve encefalitis. Men kon echter niet besluiten of het virus de encefalitis had veroorzaakt. Men 

vermoedt, aangezien de zeezoogdieren dichtbij de kust van de Canarische eilanden zwemmen, dat de 

dieren meer blootgesteld zijn aan pesticiden, industriële verontreinigende stoffen en stedelijk afval. 

Hierdoor komen ze meer in contact met de menselijke micro-organismen. De verontreinigende stoffen 

veroorzaken immunosuppressie bij de dieren met een hogere gevoeligheid voor infecties als gevolg 

(Esperon et al., 2008). 

2.2.3.3 Co-infectie Herpes- en Morbillivirus 

Bij vrijlevende, gestreepte dolfijnen werd reeds de combinatie van herpes- en morbillivirusinfectie 

aangetroffen (Bellière et al., 2010; Soto et al., 2012). Tijdens de Morbillivirus epizoötie van 2007 

werden door Bellière et al. (2010) geen 

letsels teruggevonden van de 

herpesvirusinfectie in de dolfijnen. Dit 

toont aan dat het Herpesvirus 

waarschijnlijk niet heeft bijgedragen tot 

de dood van de dolfijnen (Bellière et al., 

2010). Daarentegen vonden Soto et al. 

(2012) wel letsels in een gestreepte 

dolfijn en deze waren microscopisch het 

grootst in de lymfoïde organen. De 

typische diagnostische histologische 

bevindingen van herpesvirusinfecties 

met betrekking tot de lymfocytaire 

depletie, multinucleaire syncytiale cellen 

en grote virale inclusielichaampjes 

kwamen voor. Men denkt dat de 

herpesvirusinfectie in gestreepte 

 

Fig. 5: Een long-geassocieerde lymfeknoop van een gestreepte 

dolfijn toont de erge diffuse lymfoïde depletie. HE-kleuring. 

Maatstreep, 250 µm. Foto linksonder: mononucleaire en 

syncytiale cellen van de lymfeknoop vertonen grote basofiele 

nucleaire inclusies. HE-kleuring. Maatstreep, 15µm (naar Soto et 

al., 2012). 
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dolfijnen secundair is aan de immunosuppressieve werking van de morbillivirusinfectie (Blanchard et 

al., 2001; Bellière et al., 2010; Soto et al., 2012), waarbij ofwel het Herpesvirus in staat was het dier te 

infecteren ofwel latente herpesvirussen gereactiveerd werden (Blanchard et al., 2001). 

Er werd door sommige auteurs gesuggereerd dat Alphaherpesvirussen latent voorkomen bij 

walvisachtigen van de Middellandse Zee (Bellière et al., 2010; Soto et al., 2012) en er is een 

mogelijkheid dat herpesvirus- en morbillivirusinfecties frequent in combinatie voorkomen (Bellière et 

al., 2010).  

 

2.3 Pokkenvirussen 

2.3.1 Inleiding 

De pokkenvirussen van de walvisachtigen zouden tot de familie Poxviridae, subfamilie 

Chordopoxvirinae behoren. Alle pokkenvirussen vermenigvuldigen in de huid en mucosa en 

veroorzaken gelokaliseerde of gegeneraliseerde huidletsels (Blacklaws et al., 2013). De letsels 

werden reeds bij verschillende walvisachtigen waargenomen (Van Bressem et al., 2003). Men 

vermoedt dat de pokkenvirussen samen met de walvisachtigen geëvolueerd zijn en dat ze zeer goed 

zijn aangepast aan hun gastheren. Diagnose van het pokkenvirus gebeurt door DNA PCR (Blacklaws 

et al., 2013). 

2.3.2 Epidemiologie 

Men vermoedt dat een huidwonde een gemakkelijke infectieroute is voor het virus (Van Bressem en 

Van Waerebeek, 1996). Stress, algemene gezondheid en omgeving, zoals bijvoorbeeld slechte 

waterkwaliteit, zouden een grote rol spelen in het voorkomen van klinische symptomen van het 

pokkenvirus (Geraci et al., 1979). Volgens Geraci et al. (1979) is er geen leeftijd- of 

geslachtpredispositie. Dit wordt tegengesproken door Van Bressem et al. (2003) en Blacklaws et al. 

(2013). Zij ontdekten dat het voorkomen van de ziekte significant hoger was bij onvolwassen dolfijnen. 

Echter vertoonden de volwassen gewone dolfijn en bruinvissen met een slechte lichaamsconditie uit 

Engeland meer ziekte dan de jongvolwassenen (Blacklaws et al., 2013). Alsook werd door Van 

Bressem en Van Waerebeek (1996) gemeld dat in gevangen bruinvissen van Burmeister (Phocoena 

spinnipinnis) de letsels dubbel zoveel voorkwamen bij de mannelijke individuen dan bij de vrouwelijke 

bruinvissen. Pokkenvirussen zouden lethaal kunnen zijn bij jonge dieren met een tekort aan immuniteit 

(Van Bressem et al., 1999).  

Het voorkomen van de infectie is in alle soorten gecorreleerd met de leeftijd. Er is een piek van de 

ziekte op speenleeftijd, waarschijnlijk door het verlies van de maternale immuniteit in combinatie met 

het hogere risico van intiem contact met geïnfecteerde individuen (Van Bressem en Van Waerebeek, 

1996). Naarmate de dieren ouder worden en de dieren groter worden, is er een daling van prevalentie 

bij de donkergestreepte dolfijn (Lagenorhynchus obscurus) door toenemende immuniteit. Bij 

tuimelaars zien we echter een stijging van voorkomen van de letsels (Van Bressem en Van 

Waerebeek, 1996). Genezen letsels kunnen al dan niet permanente vlekken achterlaten en de letsels 

kunnen terugkeren. De ziekte komt frequent voor bij dolfijnen in gevangenschap en komt endemisch 
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voor in sommige kolonies (Geraci et al., 1979). Men deed onderzoek op vrijlevende, levende 

tuimelaars in Portugal en men vermoedt dat de ziekte endemisch is in deze walvisachtigen gezien de 

hoge prevalentie. Het virus zou ook endemisch zijn bij de Kaapse dolfijn (Delphinus capensis), 

donkergestreepte dolfijn, tuimelaars en bruinvis van Burmeister in Peru (Van Bressem en Van 

Waerebeek, 1996; Van Bressem et al., 2003). Er is een associatie tussen het voorkomen van stress 

en van pokkenvirusinfecties, dus pokkenletsels geven een nuttige visuele indicatie over de algemene 

gezondheid en stress bij zowel vrijlevende dolfijnen als dolfijnen in gevangenschap (Geraci et al., 

1979; Blacklaws et al., 2013). 

 

2.3.3 Symptomen 

Pokkenvirussen werden geïdentificeerd uit huidletsels bij 

gevangen en vrijlevende tuimelaars en uit een gestrande 

witflankdolfijn (Geraci et al., 1979). De letsels, meestal 

aangeduid als ring- of speldenpriklesies, komen voor als 

solitaire of circulaire grijze, zwarte of gelige vlekken (Geraci 

et al., 1979; Van Bressem et al., 2003; Blacklaws et al., 

2013). De ringlesies kunnen de vorm aannemen van 

gespikkelde zwarte puntige patronen en deze worden tattoo 

genoemd. Ter hoogte van het letsel is het stratum externum 

verdikt en is er een ballonerende degeneratie aanwezig in 

het stratum intermedium, alsook eosinofiele 

intracytoplasmatische inclusies. De inclusies bevatten 

viruspartikels van verschillende stadia met de typische 

morfologie voor het pokkenvirus. Het letsel is plat of licht 

verheven en bestaat uit 0,5 tot 3 cm ronde tot ovale vlekken 

(Geraci et al., 1979). De ringletsels verschijnen meestal op 

de huid van de rug en op de borstvinnen, rug- en staartvin 

(Geraci et al., 1979; Van Bressem et al., 2003), alsook veel 

op de flanken (Van Bressem en Van Waerebeek, 1996; Van 

Bressem et al., 2003) en op de buik (Van Bressem en Van 

Waerebeek, 1996). 

 

2.4 Papillomavirussen 

Papillomavirussen zijn kleine, dubbelstrengige DNA virussen en behoren tot de familie 

Papillomaviridae. De virussen veroorzaken voornamelijk goedaardige proliferatieve lesies van de huid 

en worden regelmatig, in de vorm van genitale wratten, gediagnosticeerd bij de bruinvis van 

Burmeister. De letsels zouden echter geen oorzaak zijn van stranding (Van Bressem et al., 2007; Van 

Bressem et al., 2009).  

 

Fig. 6: Tattoo letsels op het ventrolaterale 

oppervlak van een witflankdolfijn 

(Lagenorhynchus acutus). De zwarte 

punctiforme zones bestaan uit 

gedesquameerde cellen, cellulair debris 

en bacteriën (naar Geraci et al., 1979). 

 

 

 

 



15 
 

3. Bacteriën 

3.1 Brucella 

3.1.1 Inleiding 

Brucella spp. zijn Gram-negatieve, kleine coccen die voor het eerst in 1994 geïsoleerd werden uit 

zeezoogdieren. Twee nieuwe species, Brucella ceti en Brucella pinnipedialis werden toegevoegd aan 

het genus Brucella, met respectievelijk de walvisachtigen en de zeehonden als gastheer (Foster et al., 

2007).  

De bacterie wordt veel geïsoleerd uit levende en gestorven zeezoogdieren maar men stelt vast dat in 

dieren waarin de infectie aanwezig is, Brucella spp. vooral voorkomen als secundaire of 

opportunistische bacteriën, aangezien er in deze gevallen relatief weinig pathologie wordt vastgesteld. 

De bacterie kan wel ziekte en sterfte veroorzaken wanneer het geïnduceerd wordt in naïeve 

populaties. Om de diagnose te stellen worden Brucella spp. in cultuur in een Farrell medium gebracht 

waarbij de groei van de bacteriën na 4 dagen incubatie zichtbaar is (Foster et al., 2002). 

3.1.2 Epidemiologie 

Men vermoedt dat de overdracht van Brucella spp. gebeurt door middel van contact met geïnfecteerd, 

geaborteerd materiaal en dat dit vooral gebeurt door orale opname. Ook sluit men infectie via het 

ademhalingsstelsel, via de conjunctivae en andere mucosae en via huidwonden door trauma niet uit 

(Nymo et al., 2011). Dagleish et al. (2008) suggereert dat seksuele overdracht ook een mogelijkheid 

is, aangezien Brucella ceti geïsoleerd werd uit de testis en de epididymis van een volwassen, 

vrijlevende mannelijke bruinvis. Verticale overdracht via de placenta en infectie via de melk zou ook 

mogelijk zijn (Jauniaux et al., 2010). Geïnfecteerde vissen kunnen ook als reservoir dienen voor 

Brucella spp. (Dawson et al., 2008).  

Tot slot zouden longwormen (Pseudalius inflexus) als vectoren kunnen optreden en de infectie 

veroorzaken. De bacterie werd namelijk teruggevonden in de uterus van volwassen vrouwelijke 

nematoden, die zich bevonden in de longen van een bruinvis (Perrett et al., 2004; Dawson et al., 

2008).  

3.1.3 Symptomen en letsels 

Brucella spp. veroorzaken een groot gamma aan pathologieën. De infectie wordt vooral gelinkt aan 

voortplantingsstoornissen en abortus. Maar bij de walvisachtigen zijn slechts weinig gevallen van 

abortus gekend (Foster et al., 2002). Echter in gevangenschap werd bij de tuimelaar (Tursiops 

truncatus) wel reeds Brucella spp. als oorzaak van abortus aangetoond. In die gevallen werd ofwel 

placentitis aangetoond ofwel werd de bacterie geïsoleerd uit de geaborteerde foetus (Ewalt et al., 

1994; Miller et al.,1999). 

3.1.3.1 Voortplantingsstelsel 

In een vrouwelijke, gestrande bruinvis vond men genitale ulcers, necrose van de lever, een non-

suppuratieve meningitis, endometritis en een gedilateerde uterus waarbij men een mogelijke abortus 

vermoedt. De symptomen zijn veroorzaakt door een bacteremie met Brucella ceti. De kiem werd 
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gediagnosticeerd door middel van bacteriologie, immunohistochemie en transmissie 

elektronenmicroscopie (Jauniaux et al., 2010). Dagleish et al. (2008) schrijven over een vrijlevende 

gestrande, mannelijke bruinvis met een abces in de linkertestikel ter hoogte van het caput epididymis. 

Het abces was gevuld met etter en Brucella ceti werd geïsoleerd uit het abces. Men kan dus 

vermoeden dat seksuele overdracht mogelijk is en dat Brucella spp. steriliteit bij walvisachtigen kan 

veroorzaken (Dagleish et al., 2008). 

3.1.3.2 Inwendige organen 

Etterige abcessen worden in verschillende studies beschreven bij meerdere walvisachtigen. 

Ziektebeeld geassocieerd met Brucella spp. worden voornamelijk vermeld bij de witflankdolfijn. De 

infectie veroorzaakt bij deze zeezoogdieren vaak meer dan enkele abcessen. Bij de witflankdolfijn 

werden ook reeds symptomen van necrose van de slokdarm, lever en milt, lymfadenitis, mastitis en 

een systemische ziekte met in één geval kans op een abortus, aangetroffen (Foster et al., 2002). 

Echter, ziekte veroorzaakt door Brucella species, wordt ook vaak bij andere zeezoogdieren gezien. Zo 

worden etterige abcessen in de buik, lever of subcutaan beschreven bij de tuimelaar (Dawson et al., 

2006), de gewone dolfijn en de gestreepte dolfijn (Foster et al., 2002). Bij de bruinvis werd naast de 

abcessen ook peritonitis en epididymitis waargenomen. Levernecrose werd bij een dwergvinvis 

(Balaenoptera acutorostrata) gediagnosticeerd. Deze bevindingen werden steeds vastgesteld op 

wilde, gestrande zeezoogdieren (Foster et al., 2002).  

3.1.3.3 Zenuwstelsel 

Een veel voorkomende pathologie, geassocieerd met Brucella spp., is meningo-encefalitis en 

meningitis. Chronische, non-suppuratieve meningo-encefalitis, meningitis en choroïditis werden reeds 

meermaals aangetoond op autopsieën van levende gestrande gestreepte dolfijnen. De erge 

pathologie die veroorzaakt wordt door de bacterie, toont aan dat de populatie gestreepte dolfijnen erg 

gevoelig is aan brucellosis. De letsels, die door de infectie gevormd worden, verklaren het abnormale 

gedrag en de herhaaldelijke strandingen van de dolfijnen, die bij meerdere gevallen werden 

opgemerkt. Men kan bijgevolg stellen dat de meningo-encefalitis en dus de infectie door Brucella, de 

oorzaak is van de stranding (Davison et al., 2009; Gonzalez et al., 2002; Muñoz et al. 2006; Gonzalez-

Barrientos et al., 2010).  

Andere pathologieën zoals erge placentitis, endo- en myocarditis, hepatitis, pneumonie en 

hydrocephalus geassocieerd met de Brucella-infectie werden reeds aangetroffen bij de gestreepte 

dolfijnen. De erge placentitis werd gezien bij een drachtige dolfijn wiens foetus gestorven was. In de 

helft van de gevallen, alsook in de foetus, kon Brucella ceti geïsoleerd worden uit de hersenen en uit 

de weefsels van de gestrande gestreepte dolfijnen. Men vermoedt dat Brucella ceti eerst een 

chronische infectie in de verschillende organen veroorzaakt vooraleer de bloed-hersenbarrière te 

passeren (Gonzalez-Barrientos et al., 2010). 

3.1.3.4 Gewrichten 

In combinatie met de meningo-encefalitis werd ook reeds artritis vastgesteld. Voornamelijk het atlanto-

occipitaal gewricht wordt aangetast. Men stelt hierbij op onderzoek vast dat het gewricht volledig 
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immobiel is en dat het gewricht niet meer kan gescheiden worden door middel van de normale 

gebruikte technieken en krachten (Dagleish et al., 2007). 

Men vermoedt dat Brucella spp. hematogeen het atlanto-occipitaal gewricht bereiken en van daaruit 

de hersenen kunnen binnendringen. Men besluit dat de combinatie van deze pathologieën, die onder 

andere gediagnosticeerd werden bij een vrijlevende volwassen, mannelijke witflankdolfijn, de dolfijn 

verhinderden om normaal te functioneren en aldus ook de stranding verklaren (Dagleish et al., 2007).  

 

Dezelfde afwijkingen werden beschreven bij een gewone dolfijn waarbij men een dik, verkaasd 

materiaal als gevolg van de chronische artritis terugvond in het atlanto-occipitaal gewricht (Davison et 

al., 2013). 

3.2 Salmonella 

Van veel zeezoogdieren is geweten dat Salmonella enterica subklinisch aanwezig is, maar 

Salmonella-geassocieerde ziekte bij walvisachtigen is zelden beschreven (Colegrove et al., 2010). 

Salmonella spp. zijn kleine Gram-negatieve staafjes (Valderrama Vasquez et al., 2008) en Groep B 

Salmonella enterica werd voor het eerst geïsoleerd uit een bruinvis in 1991 in Schotland (Foster et al., 

1999). 

 

Fig.  7: Schedels (caudaal aanzicht) en atlasbeenderen (craniaal oppervlakkig aanzicht) van een met Brucella 

sp. geinfecteerde witflankdolfijn (Lagenorhynchus acutus) (A) en van een normale witflankdolfijn (B) van 

dezelfde grootte. De occipitale condylen zijn volledig afwezig bij het aangetaste dier (pijlen) en alleen een ruw 

oppervlak blijft over. Dit oppervlak strekt zich verder uit dan de zone waarin de structuren zich normaal 

bevinden. Er is ook een afwijking aan de dorsale en laterale vertebrale uitsteeksels van de atlas, en het  

beenoppervlak  is ruw. Alsook is er een sterke remodellering aanwezig in de atlas (naar Dagleish et al., 2007).  

 

A
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Bij de wilde bruinvissen zou Salmonella niet als primair pathogeen maar eerder als opportunistische 

pathogeen voorkomen bij dieren met een verminderde immuniteit. Groep B Salmonella enterica is 

aangepast aan de bruinvis en wordt meest frequent in de long teruggevonden. De bacterie wordt 

echter ook vaak geïsoleerd uit de darmen en minder frequent uit de lever, milt, hart,… (Foster et al., 

1999; Davison et al., 2010; Valderrama 

Vasquez et al., 2008). Er wordt 

gespeculeerd dat de bacterie ook via 

aërosol zou kunnen overgedragen worden 

(Valderrama Vasquez et al., 2008). 

Het voorkomen van groep B Salmonella 

enterica in de populatie van gestrande en 

gevangen bruinvissen is hoog en men ziet 

een stijging van detectie van de bacterie in 

Engeland (Davison et al., 2010; Valderrama 

Vasquez et al., 2008). Daarentegen worden 

aan de kusten van België en Noord-Frankijk 

geen gevallen van Salmonella beschreven 

door Jauniaux et al. (2002) (Davison et al., 

2010). De oorza(a)k(en) van de gestegen 

prevalentie van Salmonella in de populatie 

bruinvissen is niet gekend maar kan de 

natuurlijke epidemiologische cyclus van 

Salmonella weerspiegelen. De kans op 

isolatie van Salmonella is hoger naarmate 

de leeftijd van het dier stijgt. Dit toont aan dat 

de wijze van transmissie voornamelijk horizontaal gebeurt. Daarentegen kan verticale overdracht via 

placenta en melk niet uitgesloten worden aangezien Groep B Salmonella teruggevonden werd in een 

niet-geparasiteerde pasgeborene en in de uterus en uterusvloeistof (Valderrama Vasquez et al., 

2008). 

De Salmonella infectie wordt gelinkt aan aanwezigheid van longwormen. Men vermoedt dat beide een 

gelijkaardige infectieroute hebben en dat de nematoden als vector voor de transmissie van bruinvis-

geassocieerde Salmonella zouden dienen. Dit ofwel via directe overdracht tussen de bruinvissen ofwel 

via een nog reeds onbekende tussengastheer (Foster et al., 1999). Longwormen veroorzaken bij 

landzoogdieren pathologieën maar bij de walvisachtigen blijken ze in de meeste gevallen geen ziekte 

te veroorzaken. Wel zou de infectie predisponeren tot de ontwikkeling van pneumonie. Er zou ook een 

venerische overdracht mogelijk zijn omdat Salmonella bij drie bruinvissen in de vagina, urethra of 

epididymis werd teruggevonden (Foster et al., 1999). Volgens Foster et al. (1999) kwam de enige 

pathologie, veroorzaakt door groep B Salmonella, tot dus ver voor bij een bruinvis waarbij men een 

sterke groei van de bacterie vond op de hartklep van een dier, dat gestorven was aan een valvulaire 

endocarditis. Daarentegen vermelden Davison et al. (2010) en Valderrama Vasquez et al. (2008) wel 

 

Fig. 8: Proporties van bruinvissen uit Engeland en 

Schotland,  die positief getest hebben voor Groep B 

Salmonella. (a) Er is een stijging van het voorkomen en de 

detectie van de bacterie sinds 1990.  

(b) Isolatie van Salmonella komt meer voor naarmate de 

leeftijd stijgt (naar Valderrama Vasquez et al., 2008). 
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dat er reeds bruinvissen gestorven zijn door een infectie met Salmonella. Deze dieren vertoonden 

acute necrotiserende enteritis of perforatie van de darm met bijkomende peritonitis en septicemie.  

Salmonella-infecties worden niet alleen bij bruinvissen gedetecteerd. Een infecie met Salmonella 

enterica serovar Newport met als symptomen bacteremie, omphaloarteritis en flebitis werd 

teruggevonden in een dood aangespoelde pasgeboren orka. Men vermoedt dat de infectie via de 

navel zou binnengetreden zijn aangezien in de navelvene en –arterie dik, geel exsudaat werd 

teruggevonden. Dit zou het eerste gemelde geval zijn van isolatie van Salmonella spp. uit vrijlevende 

orka’s (Colegrove et al., 2010). 

3.3 Mycoplasma 

Voornamelijk Mycoplasma phocicerebrale en minstens twee nieuwe Mycoplasma spp. zouden 

circuleren onder de walvisachtigen. Zo werd de bacterie onder andere reeds gedetecteerd in 

vrijlevende, gestrande bruinvissen en in een wilde, gewone spitssnuitdolfijn (Mesoplodon bidens). 

Mycoplasma spp. worden  hoofdzakelijk geïsoleerd uit de long maar ze kunnen ook gedetecteerd 

worden in de lever, milt en nier (Foster et al., 2011). 

Men vermoedt dat Mycoplasma phocicerebrale opportunistische infecties veroorzaakt en dat 

zeezoogdieren dragers zijn van verschillende Mycoplasma species. Hun rol in veroorzaken van ziekte 

bij walvisachtigen is onbekend. Echter zijn wel gevallen bekend waarin een erge pathologie voorkwam 

en waaruit Mycoplasma spp. werd geïsoleerd. Zo zou Mycoplasma mycoides subsp. mycoides als 

primair pathogeen pneumonie veroorzaken. De meest voorkomende pathologie bij isolatie van 

Mycoplasma is pneumonie, maar men vermoedt dat de bacterie in staat is om zich naar andere 

organen te verspreiden aangezien in verschillende gevallen meningo-encefalitis aanwezig was (Foster 

et al., 2011). 

3.4 Edwardsiella tarda 

Edwardsiella tarda is een Gram-negatieve bacterie en is een pathogeen dat gekend is voor het 

veroorzaken van sepsis in vissen. De bacterie bezit verschillende virulentiefactoren waarmee ze aan 

de gastheercellen kunnen binden en binnendringen. De bacterie zou ook een commensaal kunnen 

zijn maar er zijn hiervan nog geen bewijzen. Weinig gevallen van Edwardsiella tarda bij walvisachtigen 

zijn gekend (Cools et al., 2013). 

Het eerste geval van sepsis bij een potvis (Physeter macrocephalus), waarbij men vermoedt dat de 

infectie direct of indirect geleid heeft tot de stranding, werd veroorzaakt door Edwardsiella tarda. De 

bacterie werd geïsoleerd uit het bloed, duodenum en maag van een levend gestrande potvis. Er wordt 

niet uitgesloten dat Edwardsiella tarda, een primair pathogeen van vissen, de potvis intestinaal heeft 

kunnen infecteren door opname van geïnfecteerde kabeljauw. Een gedaalde immuniteit van de potvis 

omwille van verschillende oorzaken zoals stress, organohalogenen en letsels van het gastro-

intestinaal stelsel zouden kunnen verklaren hoe de bacterie een septicemie heeft kunnen veroorzaken 

(Cools et al., 2013). 
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3.5 Andere 

Escherichia coli, Streptococcus canis en Streptococcus lactis werden gedetecteerd bij etterige 

pneumonieën of bij septicemie van vrijlevende gestrande of gevangen bruinvissen, waarbij de 

bacteriën waarschijnlijk als secundaire pathogenen voorkwamen. Ook Aeromonas spp., 

Pseudomonas spp., Pasteurella spp., Corynebacterium spp., Proteus spp.,Vibrio alginolyticus en 

Hafnia alvei werden reeds geïsoleerd uit bacteriële pneumonieën (Jepson et al., 2000; Jauniaux et al., 

2002). 

 

4. Parasieten 

4.1 Protozoa 

4.1.1 Toxoplasma spp. 

4.1.1.1 Inleiding 

Toxoplasma gondii is een obligaat intracellulaire parasiet en behoort tot de familie Phylum 

Apicomplexa. De parasiet infecteert wereldwijd een groot aantal gastheren, alsook verschillende 

zeezoogdierspecies, waarin het abortus en een fatale systemische ziekte kan veroorzaken (Van 

Bressem et al., 2009). Toxoplasmose wordt bij walvisachtigen gezien als een secundaire ziekte, die 

symptomatisch wordt wanneer de immuniteit van de gastheer onderdrukt wordt (Kennedy,1998; Van 

Bressem et al., 2009), vaak ten gevolge van een morbillivirusinfectie (Mazzariol et al., 2012) of door 

hoge hoeveelheden van chemicaliën in de omgeving (Kennedy,1998; Van Bressem et al., 2009). 

Echter, toxoplasmose is ook reeds meermaals aangetoond zonder de aanwezigheid van het 

Morbillivirus of hoge hoeveelheden chemicaliën (Mikaelian et al., 2000; Di Guardo et al., 2010; Roe et 

al., 2013). 

4.1.1.2 Epidemiologie 

De epidemiologie van T. gondii is onduidelijk. Men vermoedt dat walvisachtigen geïnfecteerd worden 

door kattenfaeces of knaagdieren, gecontamineerd met T. gondii, en dat deze in het water terecht 

komen door het lossen van schepen of door water afkomstig van het land (Roe et al., 2013; Van 

Bressem et al., 2009). Sommige auteurs stellen de hypothese dat voedselfilterende vissen, zoals de 

Noordelijke ansjovis (Engraulis mordax) en de sardienen (Sardinops sagax) van de Stille Oceaan, 

kunnen dienen als biotische vectoren voor T. gondii. Deze vissen zouden oöcysten uit het zeewater 

kunnen filteren en transporteren van dichtbij de kust naar de pelagische zones. Experimenteel kon 

worden aangetoond dat de oöcysten voor minstens 8 uur aanwezig blijven in de ansjovis. Bij de 

sardienen bleven de oöcysten gedurende het volledige experiment infectieus in de darmen van de vis 

(Massie et al., 2010).  

4.1.1.3 Symptomen en letsels 

Geïnfecteerde individuen vertonen een niet-suppuratieve meningo-encefalitis (Van Bressem et al., 

2009), hoofdzakelijk met betrekking tot de pons en het mesencephalon (Di Guardo et al., 2010; Di 
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Guardo et al., 2011b). Andere letsels worden gezien in de longen, lymfeknopen, lever, bijnieren (Van 

Bressem et al., 2009; Roe et al., 2013), uterus (Roe et al., 2013) en hart (Van Bressem et al., 2009). 

4.1.1.4 Diagnose 

Tachyzoïeten en cysten worden meestal gedetecteerd in de hersenen (Mikaelian et al., 2000; Di 

Guardo et al., 2010; Di Guardo et al., 2011b; Roe et al., 2013). Antigenen tegen T. gondii kunnen door 

middel van indirecte immunohistochemie gedetecteerd worden (Mikaelian et al., 2000) en 

geïnfecteerde individuen zouden een hoog aantal antistoffen in het serum vertonen (Di Guardo et al., 

2010). Dit kan aangetoond worden door gebruik van een agglutinatietest (Mikaelian et al., 2000). 

4.1.2 Sarcocystis spp. 

Sarcocysten worden niet frequent vermeld bij walvisachtigen. De levenscyclus van Sarcocystis spp. bij 

zeezoogdieren is onbekend. Weefselcysten werden bij gestrande witflankdolfijnen gedetecteerd in de 

subcutane skeletspieren, hartspier en in het diafragma. Voor het detecteren van de cysten maakte 

men gebruik van licht- en transmissie elektronenmicroscopie. De hoge prevalentie van sarcocysten bij 

deze soort dolfijnen laat vermoeden dat ze waarschijnlijk intermediaire gastheren zijn (Ewing et al., 

2002). 

4.2 Nematoden 

Nematoden worden op post-mortem onderzoek heel vaak teruggevonden bij de walvisachtigen.  

Anisakis spp. is het meest voorkomende species, gevolgd door Halocercus lagenorhynchi. 

Crassicauda spp. komen ook regelmatig voor. Anisakis larven en volwassen wormen worden post 

mortem gedetecteerd in de maag, darmen en slokdarm. De nematoden kunnen een gastritis 

veroorzaken (Jauniaux et al., 2002; Oliviera et al., 2011) met multipele ulcers (Jaber et al., 2006). Een 

granulomateuze gastritis kan ook veroorzaakt worden door de veel voorkomende Pholeter 

gastrophilus (Jauniaux et al., 2002; Jaber et al., 2006). P. gastrophilus zou een stranding en dood 

veroorzaakt hebben bij een gewone dolfijn. Het dier had een fibrinopurulente peritonitis, secundair aan 

een maagperforatie ten gevolge van de veroorzaakte granulomateuze gastritis (Jaber et al., 2006).  

Halocercus spp. worden teruggevonden in de luchtwegen en longen van geïnfecteerde dieren. Deze 

rondwormen worden geassocieerd met milde tot erge granulomateuze pneumonie (Jauniaux et al., 

2002; Di Guardo et al., 2010; Oliviera et al., 2011) en pulmonair oedeem (Di Guardo et al., 2010). 

Crassicauda spp. worden verzameld uit de nieren en deze kunnen naast necrose en fibrose (Oliviera 

et al., 2011) ook een secundaire hydronefrose ten gevolge van een partiële obstructie van de ureters 

en nierbekken, veroorzaken (Mazzariol et al., 2012). Crassicauda spp. werden ook reeds subcutaan 

en in het melkklierweefsel teruggevonden, waarbij ze myositis, panniculitis en mastitis veroorzaakten 

(Wünschmann et al., 2001). 

Torynurus convolutus en Pseudalius inflexus worden geassocieerd met pneumonie (Jepson et al., 

2000; Jauniaux et al., 2002; Di Guardo et al., 2010) en de aanwezigheid van abcessen in de longen 

(Jauniaux et al., 2002).  P. inflexus worden ook in de bloedvaten teruggevonden (Jepson et al., 2000; 

Jauniaux et al., 2002) en kunnen aneurysmen, thrombi en partiële tot volledige occlusie van het 

bloedvat veroorzaken (Jepson et al., 2000). P. inflexus longwormen zouden een grote rol kunnen 
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spelen in het voorkomen van Brucella ceti. Ze zouden een potentiële vector zijn voor de bacterie 

aangezien de groei van Brucella ceti, afkomstig van gedetecteerde longwormen, in cultuur kon worden 

bekomen (Perrett et al., 2004). Stenurus minor wordt gedetecteerd in het middenoor (Wünschmann et 

al., 2001; Jauniaux et al., 2002). 

4.3  Cestoden 

De frequentst voorkomende cestoden, Tetrabothrius forsteri en Tetraphyllidea plerocercoïden, worden 

geïdentificeerd uit de darmen, meer bepaald het duodenum en colon. Ze werden ook reeds 

gedetecteerd in de anale crypten en vrij in de lever- en pancreaskanalen. Tetraphyllidea 

merocercoïden cysten worden retroperitoneaal en in de ventrale abdominale subcutane speklaag 

teruggevonden (Oliveira et al., 2011). 

4.4 Trematoden 

De trematoden worden minder aangetroffen dan de nematoden en cestoden (Jaber et al., 2006). 

Nasitrema spp. en Campula spp. worden frequent vermeld (O’Shea et al.1991; Oliviera et al., 2011; 

Jaber et al., 2013). Nasitrema spp. worden voornamelijk in de sinussen gevonden (Geraci en St. 

Aubin, 1987; O’Shea et al., 1991; Oliviera et al., 2011) en veroorzaken weinig tot geen letsels in de 

sinussen (Geraci en St. Abin et al., 1987), maar worden ook geassocieerd met multiple erosies en 

milde sinusitis bij geïnfecteerde dolfijnen (Oliviera et al., 2011). Nasitrema parasitisme wordt 

geassocieerd met directe stranding van het geïnfecteerde dier (Geraci en St. Aubin, 1987). De 

trematoden zijn in staat om verder te migreren naar de hersenen en encefalitis te veroorzaken (Geraci 

en St. Abin, 1987; O’Shea et al., 1991). Op autopsie worden grote holtes teruggevonden in de 

hersenen die cysten bevatten. Men denkt dat de parasiet zijn gastheer verzwakt waardoor ofwel de 

parasiet kan migreren naar de hersenen ofwel de gastheer sterft ten gevolge van secundaire 

aandoeningen (O’Shea et al., 1991). 

Chronische cholangitis bij walvisachtigen wordt regelmatig geassocieerd met de aanwezigheid van 

Campula spp. volwassen parasieten of eieren in de galwegen (Wünschmann et al., 2001; Jaber et al., 

2013). Campula spp. is een trematode die primair de gal- en pancreaswegen aantast bij 

walvisachtigen. De parasieten kunnen fibrose van het leverweefsel veroorzaken, met als gevolg een 

desorganisatie van de leverarchitectuur (Jaber et al., 2013). Pancreasfibrose door Campula spp. zou 

voldoende zijn om de spijsvertering en de endocriene functie te compromitteren waardoor dit zou 

kunnen leiden tot de natuurlijke dood van het dier (Geraci en St. Aubin, 1987). Cholangitis werd ook 

reeds geassocieerd met de aanwezigheid van Brachycladium palliatum, Brachycladium pacificum en 

Oschmarinella albamarina (Oliveira et al., 2011) en Orthosplanchnus spp. (Wünschmann et al., 2001; 

Di Guardo et al., 2010). 

4.5 Crustacea 

Xenobalanus globicipitis, een niet-pathogene kreeftachtige en commensaal, werd in de staartvin van 

een walvisachtige gevonden (Oliviera et al., 2011). Een erge parasitaire infestatie van de huid door 

Pennella spp. werd aangetroffen bij een gewone vinvis (Mazzariol et al., 2012). Penella spp. zou diep 
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doordringen in de huid van de walvisachtigen en letsels kunnen veroorzaken (Geraci en St. Aubin, 

1987). 

 

5. Fungi 

5.1 Aspergillus fumigatus 

Mycosen zijn zeldzaam bij zeezoogdieren en zijn slechts weinig bestudeerd (Wünschmann et al., 

1999; Dagleish et al., 2006). Pulmonaire mycotische infecties worden het meest gediagnosticeerd 

(Dagleish et al., 2006). Een mycotische pneumonie is gekenmerkt door de aanwezigheid van 

verkaasde nodulaire massa’s of vaste infectiehaarden in de longen. Histologisch worden vertakte 

hyfen met septa of hyfen zonder septa gezien (Jepson et al., 2000). A. fumigatus veroorzaakte bij  een 

onderzochte gestrande bruinvis een intracraniaal granuloom. Men vermoedt dat de schimmel via 

aangetaste longen, de longen kon koloniseren en verder migreren naar de drainerende lymfeknopen 

en naar de hersenen. Het granuloom en de erge pneumonie zouden de dood veroorzaakt hebben 

(Dagleish et al., 2006). Aspergillus spp. zouden ook bijgedragen hebben tot de fatale epizoötieën van 

1990 en 2007 met het Dolfijn Morbillivirus (Soto et al., 2012). 

5.2 Rhizopus spp. 

Dit is een opportunistische, facultatief pathogene saprofiet die ook zelden systemische mycose 

veroorzaakt. De schimmels hebben een sterke affiniteit voor de arteriële vaatwanden. Rhizopus spp. 

veroorzaakte een systemische mycose in een vrijlevende, gestrande bruinvis. Granulomateuze letsels 

waren aanwezig in de hersenen, long, nieren, testikel en drainerende lymfeknopen. Meningitis en 

necrotiserende thrombo-arteritis in dezelfde organen kwam voor. Men vermoedt dat een aanwezige 

gastritis als toegangspoort had gediend voor de schimmel (Wünschmann et al., 1999). 

 

6. Andere  

6.1 Infanticide 

Infanticide wordt vermeld bij tuimelaars. Men observeerde reeds meermaals gewelddadig gedrag van 

volwassen vrijlevende tuimelaars tegen een dood kalf. Dit versterkt het vermoeden dat infanticide zou 

voorkomen bij de tuimelaar (Patterson et al., 1998; Dunn et al., 2002). Men vermoedt dat beperkte 

voedselvoorraden, ouderlijke manipulatie, sociale pathologie en/of seksuele selectie een rol kunnen 

spelen in de infanticide (Dunn et al., 2002). Patterson et al. (1998) suggereren dat infanticide een 

belangrijke factor kan zijn in de vorming van de sociale structuur bij tuimelaars. De reden voor het 

geweld blijft echter onduidelijk (Patterson et al., 1998). De kalveren vertonen letsels, geconcentreerd 

op het hoofd en de thorax. Multipele ribfracturen en/of longlaceraties en weefselcontusie zouden bij 

alle kalveren bilateraal voorkomen. Men vermoedt dat de trauma’s herhaaldelijk gedurende 

verschillende weken worden aangebracht (Dunn et al., 2002).  
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6.2 Osteopathie 

Pathologische nieuwbeenvorming is reeds meermaals beschreven (Galatius et al., 2009). Spondylosis 

deformans en spondylo-myelitis worden sporadisch vermeld bij tand- en baleinwalvissen (Kompanje 

en Hartmann, 2001). Het gebruik van de vertebrale kolom als bewegingsorgaan veroorzaakt stress en 

zou de dieren gevoelig kunnen maken voor deze aandoeningen (Kompanje en Hartmann, 2001). 

Proliferatie van secundaire beengroei kan leiden tot ankylose van twee of meerdere wervels, wat de 

beweging van de vertebrale kolom kan limiteren. Hierdoor zouden ze minder goed kunnen zwemmen 

en wordt bijgevolg de mogelijkheid tot voeden en overleven beperkt (Galatius et al., 2009). 

Spondylosis deformans is een degeneratieve ziekte van de intervertebrale discus en omgevende 

structuren, geassocieerd met oudere leeftijd, waarbij osteofyten en sclerose van de beenplaat worden 

gezien (Kompanje, 1995). Deze vorm wordt voornamelijk vermeld bij witsnuitdolfijnen 

(Lagenorhynchus albirostris). Deze dolfijnen lijken gevoelig voor vertebrale letsels en vrouwelijke 

dieren zouden gevoeliger zijn dan mannelijke witsnuitdolfijnen (Galatius et al., 2009). Spondylo-

osteomyelitis wordt veroorzaakt door penetrerende wonden. Deze vorm wordt gekenmerkt door holte- 

en fistelvorming in de vertebrale beenplaat, waarschijnlijk het resultaat van een bacteriële infectie en 

ettervorming (Kompanje, 1995). Discus herniatie, al dan niet in combinatie met ankylose werd 

beschreven bij enkele gestrande bruinvissen en een witsnuitdolfijn (Kompanje en Hartmann, 2001). Bij 

een gestrande zuidkaper (Eubalaena australis) werd een vorm van het humane fibrodysplasia 

ossificans progressiva (FOP) vastgesteld. Hierbij wordt zacht weefsel omgezet in been. De thoracale 

en lumbale vertebrale gewrichten waren het meest aangetast. De ziekte zou de beweeglijkheid om te 

zwemmen, voeden, voortplanten en andere functies sterk compromitteren. Compressie ter hoogte van 

de spinale zenuwen en belangrijke bloedvaten zoals aorta en vena cava, zou ook kunnen voorkomen 

(La Sala et al., 2012). 

6.3 Tweelingdracht 

Het voorkomen van tweelingdracht bij walvisachtigen is zeer zelden beschreven. Meerlingen komen in 

minder dan 0,5% bij dieren in gevangenschap 

voor. Toch werd door Gonzalez et al. (1999) 

een geval gemeld van een gestrande, 

vrijlevende gewone dolfijn met een 

meerlingendracht. Uitwendig werden bij het 

gestrande dier geen symptomen of wonden 

gezien. Beide foetussen waren abnormaal 

ontwikkeld. De eerste foetus vertoonde een 

kromming van de caudale lichaamshelft. De 

tweede foetus was volledig misvormd 

(Gonzalez et al., 1999). 

  

 

Fig. 9: Mannetjes- (46cm, boven) en vrouwtjes- (72cm, 

onder) kalf werden dood teruggevonden in de uterus van 

het drachtige vrouwtje (naar Gonzalez et al., 1999). 
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BESPREKING 

Over de oorzaken van walvisstrandingen bestaan nog veel onwetendheden. De auteurs vermelden 

over het algemeen wel gelijkaardige pathologische bevindingen maar de oorzaken van deze 

bevindingen zijn eerder vermoedens dan echte zekerheden. Vandaar dat verder onderzoek steeds 

noodzakelijk is (Fernández et al., 2005). 

Wat wel als zekere oorzaak van een stranding kan worden vastgesteld, zijn de strandingen die 

veroorzaakt worden door de mens. Typische letsels door trauma of bijvangst of door opname van 

afval zijn althans duidelijke pathognomonisch diagnostische bevindingen (Panigada et al., 2006; 

Jacobsen et al., 2010; Cassoff et al., 2011; Byard et al., 2012; Costidis et al., 2013). Of de 

walvisachtigen in de netten verstrikt raken door een reeds aanwezige ziekte of zwakheid of enkel 

doordat ze de netten niet zien is daarentegen vaak niet duidelijk. Over de impact van antropogene 

geluidsbronnen en hun rol bij strandingen bestaat nog veel onduidelijkheid en verdere studie is zeker 

nodig. Het gebruik van alarmsystemen op basis van geluidssignalen om bijvangst te vermijden zou 

wel succesvol zijn. Anderzijds vermelden de auteurs dat wel rekening moet gehouden worden met het 

wegjagen uit belangrijke leefgebieden op deze manier (Culik et al., 2011). 

Voornamelijk over de epidemiologie en overdracht van virussen, bacteriën en parasieten bestaat nog 

veel onzekerheid. Ook over het voorkomen bij bepaalde leeftijdsgroepen worden vaak verschillende 

gegevens vermeld in de literatuur. Zo beweerden Domingo et al. (1995) en Van Bressem et al. (2001) 

dat het Morbillivirus enkel volwassen dieren infecteerde, terwijl bij witsnuitdolfijnen wel geïnfecteerde 

onvolwassen dieren voorkomen (Stone et al., 2012). Groep B Salmonella enterica is aangepast aan 

de bruinvis en de prevalentie zou gestegen zijn sinds 1990 (Valderrama Vasquez et al., 2008). Deze 

onderzoekers onderzochten dieren die gestrand waren of accidenteel werden gevangen in Engeland 

en Wales. Door Davison et al. (2010) wordt echter aangehaald dat het voorkomen van Salmonella niet 

wordt vermeld door Jauniaux et al. (2002) die bruinvissen, gestrand aan de Belgische en Franse 

kusten, onderzochten naar de doodsoorzaak. Dit is volgens Davison et al. (2002) heel bizar aangezien 

de prevalentie van Salmonella bij bruinvissen aan de Engelse kusten vrij hoog is. Davison et al. (2002) 

vermoeden dat dit kan verklaard worden doordat Salmonella misschien wel aanwezig was maar niet 

werd herkend, of doordat er geen geassocieerde pathologie aanwezig was of doordat er te weinig 

karkassen werden onderzocht. Een andere mogelijke reden hiervoor is dat Jauniaux et al. (2002) 

meer onvolwassen dieren (30) dan volwassen dieren (17) heeft onderzocht. Echter, de kans om 

Salmonella aan te tonen stijgt met de leeftijd volgens Valderrama Vasquez et al. (2008), dus werden 

er misschien onvoldoende volwassen dieren onderzocht. Het voorkomen van Salmonella spp. en de 

veroorzaakte pathologie vragen dus verder onderzoek. 

Herpesvirussen zouden vaak in combinatie met morbillivirussen voorkomen. Auteurs vermelden zelfs 

dat ze gelijkaardig zouden worden overgedragen. Toch vermoeden diezelfde auteurs dat ze niet 

hebben bijgedragen aan de epizoötieën van 1990 en 2007 met het Morbillivirus aangezien geen 

typische letsels werden waargenomen bij de gestrande dolfijnen (Bellière et al., 2010). 

Herpesvirusinfecties kunnen echter voorkomen zonder klinische letsels te veroorzaken (Saliki et al., 
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2006). Soto et al. (2006) toonden daarentegen wel een geval aan van een gestreepte dolfijn die 

gestorven was tijdens de eerste epizoötie en ook geïnfecteerd was met het Herpesvirus. 

Bij de pokkenvirussen komen eveneens tegenstrijdigheden voor in de literatuur. Volgens Geraci et al. 

(1979) is er geen leeftijd- of geslachtpredispositie. Dit wordt tegengesproken door Van Bressem et al. 

(2003) en Blacklaws et al. (2013). Zij ontdekten dat het voorkomen van de ziekte significant hoger was 

bij onvolwassen dolfijnen. Er is een piek van de ziekte op speenleeftijd, waarschijnlijk door het verlies 

van de maternale immuniteit in combinatie met het hogere risico van intiem contact met geïnfecteerde 

individuen (Van Bressem en Van Waerebeek, 1996). Alsook wordt door Van Bressem en Van 

Waerebeek (1996) vermeld dat er naar alle waarschijnlijkheid wel een geslachtspredispositie is, 

gezien letsels dubbel zoveel voorkwamen bij mannelijke individuen dan bij de vrouwelijke bruinvissen. 

Verder onderzoek naar voornamelijk de epidemiologie van morbilli-, herpes- en pokkenvirussen is 

noodzakelijk. 

Een moeilijkheid bij walvisachtigen is dat de infectieuze ziekten meestal niet kunnen vergeleken 

worden met landzoogdieren. De overdracht in water verloopt volledig anders dan aan land en de 

ziekten die ze veroorzaken, zijn vaak ook verschillend. Zo zijn Brucella spp. bij landzoogdieren gekend 

om voortplantingsstoornissen en abortus te veroorzaken. Maar abortus door Brucella infecties bij 

zeezoogdieren komt slechts zelden voor, en alleen in gevangenschap (Foster et al., 2002). Abortus bij 

wilde walvisachtigen kan uiteraard gemakkelijk gemist worden. Verder onderzoek naar epidemiologie 

en pathologie van Brucella spp. is aangewezen. 

Mogelijke overdracht van mens naar walvis wordt vermeld bij een vrijlevende tuimelaar met een 

gelijkaardige humane Herpes simplex virus-infectie (Esperon et al., 2008). Aangezien herpesvirussen 

voornamelijk door direct contact worden overgedragen en deze virussen niet lang in de omgeving 

overleven (Shivkumar et al., 2013), kan dit worden betwist. 

Bij T. gondii werd experimenteel aangetoond dat de oöcysten voor minstens 8 uur aanwezig blijven in 

ansjovis. Bij de sardienen bleven de oöcysten gedurende het volledige experiment infectieus in het 

darmen van de vis (Massie et al., 2010). De auteurs vermelden echter wel dat sardienen en ansjovis 

moeilijk in gevangenschap in een goede gezondheid kunnen gehouden worden en dat ze dus geen 

langere studies konden uitvoeren (Massie et al., 2010). Hierdoor is eigenlijk niet geweten of de 

oöcysten wel lang infectieus blijven en of ze dus echt een mogelijke vector zijn voor T. gondii.  

Een andere moeilijkheid bij autopsie is dat vele gestrande karkassen al in een staat van ontbinding 

worden aangetroffen. De graad van rotting beperkt de mate van het autopsie onderzoek en kan het 

diagnosticeren van de oorzaak van sterfte en stranding sterk bemoeilijken (Dunn et al., 2002; 

Fernández et al., 2008). De karkassen kunnen ook beschadigd worden door andere zeezoogdieren. 

Zo worden regelmatig bijt- en krabwonden op het karkas gezien (Dawson et al., 2008; Davison et al., 

2013; Dawson et al., 2013). Deze beschadigingen kunnen de autopsie soms ook bemoeilijken.  

Onderzoek voeren naar walvissen is een grote uitdaging en de kansen op onderzoek zijn erg beperkt. 

Er is nog altijd onvoldoende geweten over de veel en zeldzaam voorkomende oorzaken van 

walvisstrandingen. Verder onderzoek is dus zeer sterk aan te raden.  
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