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Inleiding: Wet op de dierproeven
Er worden verschillende soorten dieren in proeven gebruikt. Muizen en ratten worden het meest
gebruikt (Nederland, 2009: 70,76%), maar er worden ook andere zoogdieren (7,56%), vogels
(16,99%), ‘echte’ vissen (4,43%), amfibieën (0,21%) en reptielen (0.05%) in Nederland ten
behoeve van dierproeven ingezet (13). Naast deze zogenaamde gewervelde dieren (onderstam
vertebraten) worden ongewervelde dieren voor proeven gebruikt (18). Het gaat hierbij om
insecten zoals fruitvliegjes en sprinkhanen, en om andere ‘lagere’ dieren zoals sponzen, regenwormen en degenkrabben. Overigens is ongeveer 95% van de dieren in de wereld ongewerveld
(http://www.currentresults.com/Environment-Facts/Plants-Animals/number-species.php). De
verschillen tussen de diersoorten binnen deze groep zijn erg groot.
De Wet op de dierproeven beperkt zich vooralsnog tot de gewervelde dieren, maar biedt de mogelijkheid om bepaalde soorten ongewervelde dieren - waarvan wetenschappelijk aannemelijk
gemaakt kan worden dat die soorten pijn lijden, angst en blijvende schade kunnen ondervinden
- binnen de werkingssfeer van de wet te brengen. Volgens de wetgever zijn de dieren die tot de
klasse van de rondbekken (Cyclostomata of cyclostomen) (Afb. 1) behoren zo’n buitenbeentje;
ze horen volgens de wetgever fylogenetisch niet tot de gewervelde dieren, maar zitten hier
heel dicht tegenaan en vallen wel onder de bescherming van de Wet op de dierproeven, daar ze
worden gezien als (primitieve) vissen.

Foutje van de wetgever?
De Nederlandse en de Europese wetgever (3), hebben mijns inziens een foutje gemaakt. Er kan

Afb. 1. Van links naar rechts de bek van een slijmprik, lamprei en haai.
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namelijk niet zonder meer gesteld worden dat alle
rondbekken ongewervelde dieren zijn. De orde van
de slijmprikken (Afb. 2) en de orde van de lampreien
(Afb. 3) zijn de enige nog levende rondbekken. Sommige wetenschappers zijn van mening dat slijmprikken en lampreien beide onder de onderstam vertebraten vallen (de zogenaamde ‘cyclostome monophyly
a
theory’; gebaseerd op fylogenetisch onderzoek m.b.v.
moleculaire data sets). Andere wetenschappers zijn
van mening dat alleen de lampreien tot de gewervelde
dieren behoren en dat de slijmprikken een aparte tak
vormen; laatstgenoemde dieren hebben immers geen
wervels (de zogenaamde ‘cyclostome paraphyly theory’). Slijmprikken en gewervelden zouden dan samen
genomen kunnen worden tot de schedeldieren (Crani- b
ata). Deze theorie wordt daarom ook wel de ‘craniate
theory’ genoemd, welke hoofdzakelijk gebaseerd is op
fylogenetisch onderzoek m.b.v. fenotypische kenmerken (Afbeelding 4). Vorig jaar lijkt de discussie
m.b.t. de indeling van rondbekken beslecht te zijn:
men is het er min of meer over eens dat lampreien
en slijmprikken samen een klasse vormen en onder
de gewervelden vallen (7). Kortom, de wetgever had
c
voor de rondbekken dus geen uitzondering hoeven te
Afb. 2. Een vertegenwoordiger van de orde van de
slijmprikken: Myxine glutinosa (wordt in Noordmaken.
Amerika Atlantische slijmprik genoemd, maar in
Verder is het zo dat slijmprikken en lampreien tot de
Europa gewoon de slijmprik). a) Slijmprik op de
zogenaamde tak van de kaaklozen (Agnatha) behoren, bodem van de Noordzee. b) Slijmprik die zichzelf
in een knoop heeft gelegd. c) De hoorntanden
die een zuigmond hebben; de resterende gewervelde
van een slijmprik.
dieren (‘echte’ vissen, amfibieën, reptielen, vogels en
zoogdieren) behoren tot de tak van de Gnathostomata (gewervelden met echte kaken; letterlijk kaakbekken) (Afb. 5). De huidige vertegenwoordigers van de kaaklozen zijn primitieve
visachtigen (11) en hebben een pijnsysteem dat vergelijkbaar is met dat van de ‘echte’ vissen
(1). De rondbekken hebben de laatste tijd vooral de aandacht van paleontologen en evolutie- en
ontwikkelingsbiologen (12).

Nederlandse Rode lijst vissen
In de Nederlandse registratie wordt vanaf 1988 jaarlijks aan de vergunninghouders gevraagd
proeven met rondbekken te registreren. Vanaf 1999 is daar zelfs een aparte categorie voor
opgenomen in de registratietabellen. Zo werden in 1999 in Nederland 2380 rondbekken voor
wetenschappelijk onderwijs gebruikt. Daarna zijn er overigens in Nederland in het kader van de
Wet op de dierproeven geen rondbekken meer geregistreerd (de reden wordt later vermeld).
Via de website van het Nederlands Soortenregister (http:www.nederlandsesoorten.nl) is na te
gaan welke rondbekken in Nederland (nog) te vinden zijn. Rondbekken die men in de Nederlandse binnenwateren en in de Noordzee nog in het wild kan aantreffen zijn de slijmprik
(Myxine glutinosa, Afb. 2), de zeeprik (Petromyzon marinus, Afb. 3), de rivierprik (Lampetra
fluviatilis, Afb. 6) en de beekprik (Lampetra planeri) (Afb. 7). De laatste drie soorten stonden
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tussen 26 juni 1998 en 13 november 2004 op de zogenaamde Rode lijst zoetwatervissen. Rode
lijsten zijn lijsten waarop per land de in hun voortbestaan bedreigde dier- en plantensoorten
staan en de beschermingsmaatregelen om deze soorten weer in aantal te laten toenemen. De
Rode lijsten worden regelmatig bijgewerkt. Op 5 november 2004 zijn de nieuwe Rode lijsten
voor bedreigde dier- en plantensoorten vastgesteld. In de Rode lijst vissen zijn toen voor het
eerst ook de zoutwatervissen opgenomen (in werking getreden op 13 november 2004). Voorts
is een zevental soorten geschrapt uit de lijst, waaronder de rivierprik en de zeeprik. Deze
lampreien zijn namelijk trekvissen en voldoen daarom niet aan de criteria voor plaatsing op een
Rode lijst. Op de huidige Rode lijst vissen prijkt dus nu alleen nog maar de beekprik. Het verschijnen van de Nederlandse prik op de Rode lijst is er waarschijnlijk debet aan geweest dat er
in Nederland geen (uit het wild gevangen) lampreien meer gebruikt worden voor wetenschappelijk onderwijs. De bijzondere positie die slijmprikken en lampreien thans in Nederlandse en
Europese wet- en regelgeving (Wet op de dierproeven, Rode lijst vissen, Flora- en faunawet,
Conventie van Bern, Europese Habitatrichtlijn) innemen is reden om deze kaakloze dieren eens
nader te bespreken.

Kaaklozen
De kaaklozen zijn primitieve voorlopers van de gewervelden die de grootste bloeiperiode hadden in het Siluur (444-416 miljoen jaar geleden) en het Devoon (416-359 miljoen jaar geleden),
maar nu alleen nog maar vertegenwoordigd worden door twee orden: de orde van de slijmprikAfb. 3. Een vertegenwoordiger van de orde van de lampreien: Petromyzon marinus (zeeprik).
a) Een aantal zeeprikken in een aquarium. b) Zeeprik gestrand op het strand langs de Waal
bij Tiel.

a

b

Afb. 4. Twee theorieën m.b.t. de taxonomische indeling van de rondbekken:
a) ‘cyclostome monophyly theory’; b) ‘cyclostome paraphyly theory’ = ‘craniate theory’.
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Onderstam Vertebrata (gewervelde dieren)
Superklasse Agnatha
(kaaklozen)

Klasse Cyclostomata
(rondbekken)

Orde Petromyzontiformes
(prikken, lampreien, negenogen)

Orde Myxiniformes
(slijmprikken)

Infrastam Gnathostomata
(kaakbekken)

1. superklasse Pisces (‘echte’ vissen)
klasse Chondrichthyes (kraakbeenvissen)
klasse Ostheichthyes (beenvisachtige dieren)
2. superklasse Tetrapoda (viervoeters)
klasse Amphibia (amfibieën)
klasse Reptilia (reptielen)
klasse Aves (vogels)
klasse Mammalia (zoogdieren)

Afb.5. Een mogelijke taxonomische indeling van de Vertebrata. Hierbij werd gebruik gemaakt van de volgende
website: http://taxonomicon.taxonomy.nl/Default.aspx

ken (Myxiniformes, wormvormige aasetende blinde prikken) en de orde van de lampreien of
prikken (Petromizontiformes, aalachtige parasitaire prikken) (Afb. 5 en 8). De slijmprikken
(67 soorten) zijn samen met de lampreien (40 soorten) – vanwege de ronde bek - verenigd tot
de klasse van de rondbekken (7). Het aantal soorten rondbekken zal de komende jaren overigens nog wel uitgebreid worden door projecten zoals Census of Marine Life (http://www.
coml.org/). De rondbekken bezitten dus geen kaken waarmee zij hun prooi kunnen pakken en
zijn daarom aangewezen om op andere manieren aan
voedsel te komen. Ze hebben in plaats van kaken een
ronde bek die als een soort rasp fungeert (Afb. 1a en
1b). De dieren hebben een onvolkomen kraakbenig
skelet. De kern van hun geraamte wordt gevormd door
een stevig en dik - maar wel elastisch – rugkoord, dat
gedurende het gehele leven van het dier zo blijft. Om
deze ruggenstreng heen ontwikkelt zich dan een soort
kraakbeenachtig geraamte. Dit inwendige geraamte kan
bestaan uit kleine kraakbeenbogen en bij de kop uit een
soort doosje, dat gedeeltelijk bestaat uit kraakbeen en
gedeeltelijk uit stevige vliezen. Dit doosje is de schedel,
Afb.6. De rivierprik (Lampetra fluviatilis).
die dient ter bescherming van de hersenen. Het naakte
ronde lichaam heeft geen gepaarde ledematen en de
verharde huid heeft geen schubben. Zowel lampreien als
slijmprikken zwemmen met zijwaartse golvingen van
het lichaam (16).
In de bek begint het spijsverteringsorgaan, dat in het
begin bestaat uit een rechte buis. Deze buis wordt in de
buurt van de kieuwholte en de keelholte door een tussenschot in de lengte in tweeën gedeeld. Het bovenste
gedeelte doet dienst voor de eigenlijke spijsvertering
en het onderste gedeelte vervult een functie bij de
ademhaling. In het gedeelte van de buis dat bestemd is
Afb.7. De beekprik (Lampetra planeri)
voor de ademhaling, zitten enkele vertakkingen die zich
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Afb.8. Vergelijking uiterlijk (schematisch) slijmprik en lamprei.

verwijden tot kieuwkamers. Deze kieuwkamers staan door middel van primitieve kieuwplaatjes in
verbinding met het buitenwater. Soms komen deze kieuwkamers allemaal uit in één enkele opening naar buiten. Een ander kenmerk van rondbekken is hun typische reukorgaan. Bij de meeste
soorten van rondbekken heeft het reukorgaan de vorm van een zak of een buis, die uitkomt in de
keelholte.

Slijmprikken
Afhankelijk van de soort, worden slijmprikken 20-130 cm lang. Ze hebben een lange anaalvin
die, evenals de rugvin, doorloopt tot de staartvin. Ze hebben 5 tot 16 paar ronde kieuwopeningen (op enige afstand van de bek). Aan de buikzijde bevinden zich talrijke achter elkaar
liggende slijmporiën, de openingen van 70-200 slijmklieren, die slijmcellen en draadcellen
produceren. De draden (intermediaire filamenten) uit de draadcellen dienen waarschijnlijk voor
versteviging van de slijmhuid rond het lichaam. De bek is onderstandig, spleetvormig, bezit
twee rijen beweeglijke hoorntanden (Afb. 2c), en is omgeven door 4-6 vlezige baarddraden.
De ogen zijn gereduceerd (lens, inwendige en uitwendige oogspieren ontbreken) en verborgen
onder de huid (10). Mede hierom wordt de slijmprik als proefdier gebruikt voor evolutionair
onderzoek naar het oog van de gewervelden (8). Testes en ovaria komen in ieder individu voor,
maar slechts één van beide is functioneel. Sommige soorten slijmprikken hebben een primitief zijlijnsysteem. Dit bestaat uit een stelsel van kanalen dat vlak onder de huid ligt. Door
openingen in de huid kan water het zijlijnkanaal binnenkomen. In het kanaal liggen zintuigcellen met microscopisch kleine haartjes. De zintuigcellen worden geprikkeld door trillingen van
het water. Slijmprikken zijn de enige vissen waarvan de lichaamsvloeistoffen voor wat betreft
de ionen dezelfde samenstelling hebben als het hun omringende zeewater (iso-osmotisch). Om
deze reden worden deze dieren gebruikt voor onderzoek naar de regulatie van de ionensamenstelling van lichaamsvloeistoffen (15). Slijmprikken leven op de bodem van de zee, meestal
op vrij grote diepte in de modderige zandbodems in de gematigde en subtropische gebieden
van de Atlantische, de Indische en de Grote Oceaan. Zij bewonen uitsluitend gebieden met
temperaturen tot ca. 10°C. Het zijn aaseters die leven van zachte ongewervelde dieren en dode
of stervende vissen. Vaak eten ze ook van vissen die in visnetten gevangen zitten. Ze dringen
bij deze vissen het lichaam binnen via de bek of kieuwopeningen en eten de prooi van binnen
uit op (5). Ze planten zich voort d.m.v. eieren, die zich met draden verankeren aan elkaar en aan
een substraat.
Slijmprikken kunnen hun lichaam in een knoop leggen (Afb. 2b) en de knoop van hun staart
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naar hun kop verplaatsen (zie http://www.youtube.com/watch? v=RrPvMMkQkk0). Op deze
manier schijnen ze kracht te kunnen zetten om stukken vlees van hun prooien lost te trekken.
Ook doen ze het om het slijm van hun huid af te stropen. Hun kleverige slijmlaag dient vooral
om vijanden af te schrikken. De slijmprik heeft namelijk een bijzonder afweermechanisme ontwikkeld. Het dier scheidt een berg kleverig slijm af als het in gevaar is. Dit slijm reageert met
het zeewater en wordt een taaie, stroperige massa (voor filmpjes zie YouTube, sleutelwoorden:
‘hagfish’ en ‘slime’). Het slijm bevat bovendien componenten van het aangeboren immuunsysteem (17). Hierdoor is de slijmprik niet erg aantrekkelijk om op te eten. De prik stroopt het
slijm weer van zich af door verplaatsen van de knoop. De slijmprik is dus een slimme slijmerd.
Het slijm is rijk aan vezels (intermediaire filamenten) die een bijzondere structuur blijken te
hebben en op spinnenzijde lijken. Deze vezels zijn derhalve een fraai biomimetisch (= door de
natuur geïnspireerd) model voor de textielindustrie (4). Vanwege hun uiterlijke verschijning en
het overmatige slijm worden slijmprikken meestal niet door de mens gegeten. Echter de soort
Eptatretus burgeri, die voorkomt in het noordwesten van de Grote Oceaan is in Japan een lekkernij. In Korea maakt men van de huid van slijmprikken zogenaamd aalleer.

Lampreien
Afhankelijk van de soort worden volwassen lampreien 13-100 cm lang. Ze hebben een bek in de
vorm van een ronde, getande mondschijf (Afb. 1b, 3 en 6), waarmee ze zich aan vissen vastzuigen. Met de knotsvormig verdikte tong die is voorzien van hoorntandjes (Afb. 6) raspen ze door
de schubben en huid van een prooivis heen en zuigen dan de lichaamssappen van hun slachtoffer
op (parasitaire leefwijze; afb. 9). Ze scheiden hierbij een stof af waardoor het weefsel van hun
gastheer oplost. In plaats van een kieuwspleet, hebben ze aan beide zijden van de kop zeven
ronde kieuwopeningen. Ze werden vroeger negenoog genoemd, omdat ze links en rechts negen
openingen in de kop vertonen, indien neusopening en oog worden meegeteld. Ze hebben één of
twee rugvinnen.
Rivier- en zeeprikken trekken van uit zee naar zoet water (= zijn anadroom) om zich voort
te planten. De volwassen dieren sterven na het paaien (Afb. 3b). Lampreilarven leven enkele
jaren in de bodem van meren en rivieren, zich voedend met micro-organismen; het zijn dan
dus filterdieren. Ze hebben een wormachtig lichaam met een hoefijzervormige lip en geen
ogen. Ze werden aanvankelijk niet als lampreilarven herkend en vroeger als een aparte soort
beschreven: Ammocoetes branchialis. In navolging van dit misverstand, worden de larven nog
steeds ‘Ammocoetes’-larven genoemd. Tijdens de metamorfose komen de ogen, de zuigbek
met tanden en de geslachtsorganen tot ontwikkeling. Na deze gedaantewisseling tot volwassen
dieren, trekken ze naar zee (behalve de beekprik) waar ze gedurende enkele jaren verblijven om
zich te voeden en uit te groeien. Lampreien zijn van gescheiden geslacht. Alle lampreisoorten
hebben een zijlijnsysteem.
In Groot-Brittannië worden lampreien gebruikt als aas voor de vangst van bijvoorbeeld snoek,
baars en voorn. In Nederland is de rivierprik eeuwenlang gebruikt als aas bij de
kabeljauwvisserij. Er waren toentertijd riviervissers die zich in bepaalde perioden van het jaar
geheel toelegden op de prikvisserij.
Lampreien worden om verschillende redenen in onderzoek gebruikt. Zo verschaft onderzoek
met lampreien inzicht in de evolutie van het adaptieve (verworven) immuunsysteem (6) en van
morfologische kenmerken (14). Verder is het centrale zenuwstelsel van de lamprei een interessant model voor neurowetenschappers. Het centrale zenuwstelsel is vergelijkbaar georganiseerd
als bij de andere gewervelden; zij het dat myeline ontbreekt en het aantal neuronen relatief laag
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Afb.9. Parasiterende lampreien.

is. De lamprei beschikt tevens over zogenaamde reuze-neuronen (2). Deze cellen worden gebruikt als model voor Alzheimeronderzoek (9). Recent (mei 2011) hebben A. Barreiro-Iglesias
en M.C. Rodicio een overzicht van de lamprei als diermodel in de neurobiologie opgesteld
(http://www.scitopics.com/Lampreys_as_animal_models_in_neurobiology.html).

Samenvattend
Volgens de huidige inzichten vormen de kaakloze, primitieve vissen samen een klasse, welke
onder de gewervelde dieren valt: de rondbekken. Levende vertegenwoordigers van rondbekken zijn de orde van de lampreien en de orde van de slijmprikken. Organismen van beide orden
fungeren als diermodel met biologische relevantie.
Spreekwoord
Men moet de prikken levend houden = Je moet altijd zorgen dat je verder kunt met je werk/Je
moet zorgen dat de zaak blijft lopen.
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