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in het voorjaar van 2005 wordt 
cardioloog en psychiater Barbara 
Natterson-Horowitz gebeld door 

de dierentuin van Los Angeles of ze wil 
komen kijken naar een aapje met 
hartproblemen. Als ze het dier oppakt 
en in de ogen kijkt om het sussend toe 
te spreken, zegt de aanwezige dieren-
arts haar dat ze dat beter kan laten 
omdat dit het aapje extreme stress 
bezorgt; alleen roofdieren kijken hun 
prooi recht aan. Dit zou dus de 
hartproblemen alleen maar verergeren, 
waarschuwt de dierenarts. 
Natterson is zeer verrast. Tot nog toe 
dacht ze dat hartfalen door extreme 
stress alleen bij mensen voorkwam, 
daarvoor was in 2000 het onweerleg-
bare bewijs geleverd. Tijdens haar 
consult in de dierentuin komt Natterson 
er tot haar schaamte achter dat het 
syndroom dat cardiologen sinds vijf jaar 
kennen als tako-tsubocardiomyopathie 
bij dierenartsen al veertig jaar bekend 

Vrouwen in het dierenrijk 
hebben lang niet altijd zin in 
seks, hengsten kampen met 
erectiestoornissen en chim-
pansees met depressies. De 
vraag of dieren kunnen 
denken is allang niet meer 
aan de orde; hoe en wat zij 
denken, daar draait het om 
in een reeks van nieuwe 
publicaties. 
door maartje den breejen

ook libelles 
lijden aan

is, maar onder een andere naam: 
vangstmyopathie. De belangrijkste 
reden voor deze miscommunicatie: 
mensenartsen kijken doorgaans neer op 
dierenartsen.
De ervaring met het aapje bracht 
Natterson tot het inzicht dat er 
fascinerend veel overeenkomsten 
bestaan tussen mensen en dieren. 
Sindsdien is het haar missie om ‘de 
muur tussen arts en dierenarts te 
helpen slechten, opdat wij samen juist 
gebruik kunnen maken van de overlap-
pingen tussen mens en dier waar ze er 
het meest toe doen: bij de behandeling 
van onze patiënten’. mede daarom 
schreef ze Dierenbrein & mensenlijf, dat 
onlangs verscheen.
Dit boek alsmede een reeks andere 
publicaties past in een tijd waarin de 
vraag ‘Kunnen dieren denken?’ is 
vervangen door ‘Hoe en wat denken 
dieren?’ Dankzij technologische 
mogelijkheden om activiteiten in de 
hersenen te meten, het veldwerk van 
wetenschappelijke pioniers en een 
veranderde kijk op hoe emoties 
ontstaan, ontdekken we dat dieren 
steeds meer op ons lijken. om de 
haverklap verschijnen wetenschappe-
lijke artikelen met koppen als ‘Walvissen 
hebben accenten en regionale dialec-

ten’, ‘Vissen gebruiken gereedschap’, 
‘Schapen vergeten een gezicht niet’, 
‘Hond kent vocabulaire van 1022 
woorden’. 
Dezer dagen verschijnt ook nog het 
boek De bonobo en de tien geboden van 
Frans de Waal, een van de meest 
vooraanstaande specialisten op het 
gebied van primatologie en ethologie. 
Hij laat zien dat religieuze waarden als 
medelijden, zorgzaamheid en rechtvaar-
digheid ook bestaan in het goddeloze 
universum van de chimpansee en de 
bonobo. Psycholoog Dagmar van der 
Neut publiceert Waarom hebben 
krokodillen geen piemel?, waarbij ze 
onderzoekt wat dieren ons over de 
liefde kunnen leren. 
En Virginia Morell, een Amerikaanse 
journalist bij onder meer National 
Geographic, Discover en Science, 
schreef Hoe dieren denken. ooit was zij 
in Tanzania voor een interview met 
Jane Goodall, de wereldberoemde 
antropoloog en bioloog die al meer dan 
veertig jaar onderzoek doet naar het 
sociale en familiale leven van de 
chimpansee. In Goodalls onderzoekscen-
trum ziet morell hoe een jonge aap een 
oudere, hoger geplaatste aap op slinkse 
wijze misleidt en zo een banaan 
achterover weet te drukken. Sindsdien 

wil morell aantonen dat dieren geen 
biologische machines zijn, zoals tot ver 
in de twintigste eeuw werd gedacht. 
mede geïnspireerd door Goodall wil ze 
verslag doen van de verregaande 
vorderingen die zijn gemaakt op het 
gebied van dierencognitie.
morell is een vrouw van de praktijk. In 
Kenia vergezelt ze wetenschappers die 
olifanten bestuderen en dan in het 
bijzonder de signalen die ze onderling 
uitwisselen door met hun oren te 
fl apperen. De subtiele bewegingen 
blijken codes op basis waarvan de 
dieren beslissingen nemen en emoties 
uitwisselen. In Australië keek morell mee 
over de schouders van wetenschappers 
die de nesten van prieelvogels 
bouwsteen voor bouwsteen ontleedden. 
Wat blijkt? De vogels gebruiken 
bloemen, blaadjes, paddenstoelen, 
glaswerk of kevers niet functioneel, 
maar puur voor decoratie, en daarbij 
plaatsen ze de grootste bouwstenen het 
verst weg, zodat ze de illusie van 
perspectief creëren. 

morell beschrijft de studie naar 
boogschuttervissen, die met een 
waterstraal insecten uit planten spugen 
en zich de beste techniek eigen maken 
door naar elkaar te kijken en te oefenen. 
met elk hoofdstuk krijgt de lezer meer 
inzicht in de intelligentie en bewogen-
heid van het dierenrijk.
Door de ogen van Natterson zien we 
het dier meer als patiënt. Steeds stelt ze 
zichzelf de vraag: hebben dieren ook 
last van...? Het antwoord is steeds ‘ja’. 
of het nu om psychische of fysieke 
klachten gaat, dieren zijn net mensen. 
Inktvissen en hengsten verwonden 
zichzelf opzettelijk. Chimpansees 
kunnen depressies krijgen en daar soms 
aan doodgaan. Wat wij dwangneurose 
noemen, staat in de dierengeneeskunde 
bekend als stereotypie. Kanker kwam al 
bij dinosaurussen voor. Bij koala’s is 
geslachtsziekte geconstateerd, bij 
libelles obesitas. onder hengsten komen 
erectiestoornissen voor. en onder de 
vrouwen in het dierenrijk zijn er vele die 
lang niet altijd zin hebben in seks. 
Junkies vind je onder vogels, waterbuf-
fels, jaguars, wallaby’s. Ze doen zich te 
goed aan allerlei verdovende middelen. 
Het onderzoek van Natterson leidt niet 
meteen tot aardverschuivingen in de 
medische wereld, maar ze laat ons wel 
voortdurend anders naar onze 
ziektebeelden kijken. Als kanker al in de 
oertijd bestond, kunnen we bijvoorbeeld 
defi nitief vaststellen dat de ziekte niet 
alleen door onze moderne leefstijl komt. 

en in de toekomst kan de gedeelde 
kennis van dieren- en mensenarts ons 
wellicht op nieuwe behandelingen 
brengen waaraan we voorheen niet 
dachten. 
Natterson leert bijvoorbeeld dat bij 
‘professionele melkgevers’ zoals koeien 
en geiten het aantal gevallen van 
borstkanker statistisch te verwaarlozen 
valt, terwijl het bij alle andere zoogdie-
ren stelselmatig voorkomt, van poema’s 
tot kangoeroes en lama’s tot zeeleeu-
wen, beloega’s en zwartvoetbunzings. 
Dit bevestigt het vermoeden dat er een 
verband bestaat tussen borstvoeding en 
een kleinere kans op borstkanker. 
Wellicht is de opwekking van melkpro-
ductie binnenkort wel een heel normale 
preventieve behandeling tegen 
borstkanker.
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