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Inleiding

● Piet Hellemans, dierenarts sinds 2006

● Eén jaar filosofie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht

● Ethiek (Grieks: èthos, gewoonte of zedelijke handeling), 
moraalfilosofie, morele filosofie of moraalwetenschap is een 
tak van de filosofie die zich bezighoudt met de kritische 
bezinning over het juiste handelen

● Erg groot grijs gebied => discussie en argumenteren

● 2017 “Ethische grenzen in de diergeneeskunde”

● Input van jullie

● Mijn ethiek en mening

● Met alle respect...

● Blijf (zelf)kritisch en sta open voor nieuwe inzichten



  

Ethische beslissingen in de 
dierenhulpverlening 

● Besteding middelen en tijd
● Fokken
● Euthanasie
● Wilde dieren
● Exoten en plagen
● Vlees eten
● Ethische grenzen verleggen



  

Besteding middelen en tijd

● Beperkte tijd en financiën
● Maximum bedrag per dier?
● Lager als dier ouder is?
● Het zieligste dier helpen of de meesten?
● Sophie’s Choice…
● Doe iets!



  

Fokken

● Extremen vinden wij leuk…
● Raskenmerken zijn vaak beperkingen
● Levensverwachting (Berner sennenhond, Duitse dog)
● Grote verantwoordelijkheid voor dierenartsen!

– steriliseren na keizersnede

– aanschafadvies

– broodfok
● Ziektekostenverzekering dieren



  

Euthanasie

● Non-euthanasiebeleid...
● Is dood-zijn zielig?
● Andere manieren van sterven
● Verantwoordelijkheid verzorger én dierenarts
● Lijdt het dier?
● Kan het dier beter worden?
● Abortus, open verhemelte



  

Wilde dieren

● Bestaan er écht wilde dieren in Nederland?
● Veel verstoring van de natuur door ons
● Dieren gewond of ziek door ons
● De natuur zijn gang laten gaan…
● Predatie
● De natuur is helemaal niet mooi!
● Houd je van de natuur, of houd je van dieren?
● Wilde dieren in gevangenschap?
● OVP, huilers



  

Exoten en plagen

● Exoot of plaag?
● “Eigen dieren eerst?”
● Geen ethische overwegingen voor plaagdieren?
● Vallen, gif, lijmplanken
● Wanneer wordt een exoot inheems?



  

Exoten en plagen

Exoot:

– nijlgans

– halsbandparkiet

– rode rivierkreeft

– konijnen

– mens

Plaag:

– muskusrat

– mol

– bruine rat (ook 
huisdier!)

– koraalduivel in 
Caribisch gebied

– mens?



  

Vlees eten

● Vegetarisch (en veganistisch) eten mainstream
● “Vlees eten zit in de natuur van de mens”
● Kwaliteit van leven van het dier
● Wetgeving en transport
● Slachtmethode
● Bio-industrie → scharrel → biologisch → wild
● Jacht?
● Geen leven beter dan een (kort) goed leven?
● Kringloop economie, verkwisting?
● Kweekvis versus wildvang
● Honden (en katten) vegetarisch voeren?
● Piet: Eet wel vis, geen vlees



  

Ethische grenzen verleggen

● Ethiek tijd en locatie afhankelijk

● Consumptie varken, rund, paard en hond
● Dieren euthanaseren met de hand...
● Werken in het buitenland; concessies doen en overleggen
● Wordt vlees eten het nieuwe roken?



  

Conclusie

● Héél groot grijs gebied
● Blijf (zelf)kritisch; onderbouw je keuzes
● Praten in plaats van oordelen
● Sta open voor nieuwe inzichten
● Agree to disagree
● Geef je fouten toe
● Protocol = richtlijn
● Doe iets!



  

Dank voor jullie aandacht
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