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Dr. geralD bassleer
visvoer en visziekten

Dr. Gerald Bassleer is een gespecialiseerde, wereldberoemde vispathobioloog.

Hij heeft meer dan 40 jaar ervaring in de siervisindustrie: als bioloog, vispatholoog, eigenaar, groothan-

delaar, importeur en exporteur van siervissen. 

Hij werkt vooral in het vakgebied van de ‘visgezondheid’, als trainer voor personeel in de siervishandel en 

verzorgt opleidingen met de microscoop om beter onderzoek te kunnen doen op de vaak voorkomen-

de visziekten.  Hij is adviseur voor verschillende internationale ondernemingen, ook schrijver, spreker, 

ontwikkelaar van DR. BASSLEER BIOFISH FOOD, ex-president van de internationale handelsorganisa-

tie OFI (Ornamental Fish International, 2006-2016). Hij ontwikkelde de App ‘Fish Diseases’ voor iOS en 

Android. Recent heeft hij een nieuw project uitgewerkt= de online-cursus ‘Aquariology’ (uitgebracht bij 

Global Pets Academy).

Tegenwoordig is Dr. Gerald Bassleer vaak onderweg als ‘Vliegende Visdokter’ om andere handelaars te 

begeleiden bij het verbeteren van de zorg, gezondheid en kwaliteit van de siervissen.

Dr. gerald bassleer
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Samenvatting

Zonder te veel technische informatie zullen we onze 40+ jarige ervaring, met het voeren van siervissen 

in de siervisindustrie, weergeven. In het begin van jaren 90, tijdens onze dagelijkse praktijk, hadden we 1 

doel voor ogen: een compleet siervisvoer gebruiken om onze siervissen binnen 3 à 7 dagen (afhankelijk 

van de soort en oorsprong) zo gezond mogelijk te maken. Naast de noodzakelijke basisingrediënten, 

hebben we gedurende de laatste 25 jaar geleerd dat er vele interessante voedingsadditieven zijn die 

een belangrijke rol kunnen spelen bij het gezonder maken van onze vissen: d.w.z. het afweer-(immuun-)

systeem van de vissen stimuleren, helpen bij een voorspoedig herstel na schade en voorkomen of con-

troleren van infecties. Door de studies & ervaring (vooral vanuit de wereld van de aquacultuur) hebben 

we ervaring opgedaan met de gezondheidsvoordelen van een functioneel visvoer = een voer dat meer  

voordelen biedt dan alleen maar ‘voedingswaarde’ maar eerder zou moeten gezien worden als een 

‘nutricament’ = een voer met verzorgende eigenschappen met behulp van natuurlijke producten waarbij 

het gebruik van medicijnen kan verminderd of voorkomen worden.

Hippocrates verkondigde al 2000 jaar geleden: ‘Let food be thy medicine and medicine be thy food’

Vis &
Immuunsysteem

Voer 
Water 
Stress

Ziekteverwekker
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Wat kan er zoal bijzonder zijn aan een visvoer?

Dit is natuurlijk interessant leesvoer voor onze concurrentie. Maar wij gebruiken gewoon ons gezond 

verstand en onze ontwikkelingen  komen uit jarenlange testen met ‘vallen en opstaan’ met miljoenen 

siervissen. 

De basisingrediënten  zijn vooral  Scandinavische wildvangvis (haring,  makreel, ansjovis) die bijzonder 

rijk zijn aan zeer goede eiwitten en essentiële Omega-3 vetzuren (veelvuldig onderzoek van de laatste 

5 jaar heeft uitgewezen dat er niks beter is voor vissen);  daarnaast  bevat het voer ook schaaldieren en 

kreeftachtige zoals inktvis, garnalen en krill, alsook visolie, granen, gist en algen.

In het algemeen kunnen we stellen dat de samenstelling van het voer voor onze aquariumvissen  vooral 

moet bestaan uit een hoog % van goed verteerbare eiwitten, vele essentiële aminozuren en vetzuren,  

vitamines A+B+C+D, sporenelementen en mineralen. In dit artikel gaan we hier niet verder in op de mo-

leculaire details (als referentie raad ik aan: ‘Nutrition and Fish Health’ van Lim & Webster)

We vinden het echter wel belangrijk mijn ervaring als visziektenexpert weer te geven. Gedurende de 

vele jaren werk in 4 continenten als vispathobioloog, keken we niet alleen naar ‘gewoon goed’ visvoer 

maar naar de goeie  supplementen die we moesten toevoegen om er een functioneel voer (nutrica-

ment) van te maken.(zie verder).

We geven ook de voorkeur aan granulaat(korrel-)voer. (zie ook verder voor meer uitleg)

Wanneer het granulaatvoer wordt gemaakt dan worden de hoofdbestanddelen gemengd en koud ge-

perst. Dan worden ze voor een korte tijd op 70° gekookt om potentiële virussen of bacteriën te doden. 

Eens het voer afgekoeld  maar nog steeds vochtig is worden er vitaminen en nutricamenten (zoals 

algen, immunostimulantia, açai, kruiden, Aloe vera, look, probiotica, enz.) toegevoegd. Daardoor gaat de 

belangrijke functionele voedingswaarde niet verloren.

Daarnaast is het ook belangrijk dat het voer een zeer goede aantrekkingskracht (zgn. geur/smakelijk-

heid) heeft= vele vissen komen uit speciale kwekerijen of uit het wild en moeten.meestal (nog) leren om
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een nieuw voer te eten. Hier hebben we veel aandacht aan besteed, in het bijzonder voor de wildvang 

vis, dat ze snel van het korrelvoer zullen gaan eten.

Tijdens onze 40 jarige ervaring, tussen de miljoenen vissen, hebben  we geleerd de problemen in onze 

siervisindustrie te onderkennen: het verpakken, vangen, transporteren, acclimatiseren, samen zetten 

met andere soorten, competitie en nog vele andere stressfactoren.

Naast het selecteren van zeer goeie basisingrediënten voegen wij natuurlijke producten toe die helpen 

bij de preventie tegen bacteriële, virale, schimmel en parasitaire infecties en ook voor sneller herstel na 

ziekte.

Tegelijkertijd is de digestieve en metabolische efficiëntie geoptimaliseerd: minder afvalstoffen (belan-

grijk= minder watervervuiling) en betere groei en mooier kleurpatroon van de vissen.

De investering in een goed visvoer draagt bij aan minder visproblematiek, minder visziektes, minder 

medicatie (vooral minder antibiotica), minder werk, minder onkosten, enz. Bovendien levert dit een beter 

viskwaliteit met hogere overlevingskans. In de siervisindustrie betekent dit= meer winst! 

Uit ervaring hebben we meerdere bedrijven failliet zien gaan omdat ze een investering in een kwaliteits-

voer onzinnig vonden en liever meer geld uitgaven aan medicijnen, waterverversingen, extra werkuren….

gecombineerd met meer verliezen, klachten van klanten, enz.….daardoor natuurlijk geen winst.

Wat betekend een functioneel visvoer (nutricament) voor de gezondheid van de vis?

Wikipedia: ”Een functioneel voer is een voer met een extra functie (meestal gerelateerd aan gezondheids-

bevordering of ziektepreventie) door het toevoegen van nieuwe ingrediënten of meer van reeds bestaande 

ingrediënten”.

Zoals we hierboven hebben uitgelegd,  hebben we ons gespecialiseerd  in het gebruik van bijzondere 

toevoegingsmiddelen voor het verbeteren van het welzijn van onze vissen. Dit is nu erg belangrijk in de 

21ste eeuw omdat het gebruik van antibiotica en andere medicijnen sterk beperkt zal worden.

We maken ons functioneel visvoer door natuurlijke producten te coaten op iedere korrel visvoer, en dit 

na de productie van de korrel, waardoor de kwaliteit van de waardevolle ingrediënten behouden blijft!

Deze natuurlijke producten hebben een functioneel doel= een bijdrage leveren aan de gezondheid van 

de vissen. We maken hier het onderscheid in 3 categorieën: probiotica, prebiotica en fytotherapeutica.

1   Probiotica

Wikipedia: "Probiotica zijn levende micro-organismen, die wanneer in voldoende hoeveelheden 

toegediend, een gunstig effect hebben op de gastheer."

Wij raden het gebruik aan van de melkzuurbacteriën Pedioccocus acidilactici omdat het meer-

maals bewezen is dat ze een goede invloed hebben op de gezondheid & groei van de vissen!

Angelique
Notitie
belangrijk = auf nächste Zeile

Angelique
Notitie
UIt ervaring = weglassen.
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(Ter referentie Nobelprijslaureaat Élie Metchnikoff met het gezondheidseffect van yoghurt! 

‘Yakult’ zal u ook bekend voorkomen)

Door ons productieproces kunnen wij deze bacteriën (via coating) op iedere korrel visvoer aan-

brengen.

Door het eten van dit functioneel ‘bacterie-voer’ verandert de samenstelling van de darmflora 

op een positieve manier. U moet weten dat de damflora een grote invloed heeft op de weer-

stand tegen infecties: zoals bij mens en dier heeft een zwakke darmflora een slechte afweer 

tegen infecties.. Sedert 2014 zijn er vele positieve wetenschappelijke publicaties verschenen.

De probiotica in het visvoer kunnen permanent gevoerd worden.

2   Prebiotika

Wikipedia: "Prebiotica zijn substanties die de groei of activiteit bevorderen van micro-organismen 

(bv. bacteriën en schimmels) die bijdragen tot het welzijn van hun gastheer. Het meest bekende 

voorbeeld is de darm, waar prebiotica de samenstelling van de darmflora kunnen wijzigen . Maar 

dit principe is ook van toepassing op andere lichaamsdelen. Als component in een  functioneel  voer  

zijn  prebiotica, zoals probiotica,  zoiets als een tussenvorm tussen voer en medicijn”

Vaak toegepast in de aquacultuur en onze industrie zijn gistcelextracten (van Saccharomyces 

cerevisae). Ze bevatten  een hoge gehalte aan beta-glucanen dat zijn effectiviteit voor de be-

vordering van de weerstand (immuniteit) heeft bewezen, zowel bij zoogdieren als bij vogels 

en vissen. De toepassingen zijn zowel profylactisch als therapeutisch. Beta-glucanen worden 

gebruikt als alternatief voor antibiotica en vaccins om gekweekte vissen te beschermen tegen 

micro-organismen of (micro-)parasitaire infecties. Ze worden ook gebruikt in combinatie met 

vaccins om de effectiviteit te verbeteren en ze zijn niet toxisch voor onze vissen. Reeds vele ja-

ren worden de beta-glucanen in de dierenvoeding toegepast. Daardoor verhoogt de  weerstand 

en overlevingskansen. De functie van de fagocyten (zie diagram) wordt bevorderd en schade 

aan de cellen wordt beperkt. Daardoor kunnen onze vissen zich beter weren tegen ziektes en 

zeer zeker gezonder en langer leven. 
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Tegelijkertijd voegen wij ook nog bio-flavonoïden en Vitamine C van Citrus fruit toe: dit geeft 

antioxidantia en ontstekingswerende functie, vooral in de darm! Dit werkt synergetisch met de 

beta-glucanen. 

We raden het gebruik van zo’n immuno-stimulerend visvoer (zoals ons Biofish Food  FORTE) 

aan gedurende acclimatisatie, vooraleer het verpakken en verzenden,  na  aankomst, bij stress 

en gedurende ziekte en behandeling(Ja, ook tijdens behandeling moet u de vissen voeren om 

ze te helpen).

3   Fytotherapeutica of Fytotherapie

Uit onze ervaring, met vallen en opstaan gedurende ons 40 jaar werk tussen de miljoenen sier-

vissen en met uitwisseling van data met experten in de aquacultuur, gebruiken wij verschillende 

soorten planten (of -extracten). Het zijn geen medicijnen maar eerder hulpmiddelen die helpen 

bij sneller herstel bij ziekte.

Hierbij geven wij u een kort overzicht wat wij hebben toegepast:

•	 De	zoetwateralg	Chlorella pyrenoidosa

•	 Look	(Allium sativum)

•	 Moringa oliveira

•	 Grapefruit	Seed	Extract

•	 Aloe vera

•	 Tijm	(Thymus)

• Mentha
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•	 Alsemkruid	(Artemisia) 

•	 Vogelkruid	(Stellaria)

•	 Fruitbessen	van	de	Açai	Palmboom	(Euterpe oleracea)

•	 Matrine	(Sophora flavescens)

Waarom prefereren wij Granulaatvoer?

Wij gebruiken granulaat voor verschillende redenen en daarom is het ook erg verschillend van levend, 

diepvries of vlokkenvoer: 

1 Granulaatvoer wordt op zo’n wijze geproduceerd dat er een garantie is van behoud van kwa-

liteit van de ingrediënten (Vlokkenvoer wordt geproduceerd bij 140°C en dit vernietigt of wij-

zigt de kwaliteit van de belangrijke ingrediënten) 

2 De ingrediënten (vis, garnaal, plantaardig, enz.) zijn geselecteerd en worden op zo’n wijze 

klaargemaakt waardoor er geen risico bestaat op het overbrengen van een ziekteverwekker. 

(dit risico is erg groot bij diepvries of levend voer waarbij vaak onnodige of schadelijke bacte-

riën worden meegevoerd);

3 Tijdens het productieproces van granulaat hebben we de mogelijkheid om iedere korrel te 

coaten met natuurproducten waarbij hun waardevolle toegevoegde waarde volledig be-

houden blijft

4 Granulaatvoer is te verkrijgen in verschillende maten en daarom kan men aangepast selecte-

ren volgens de grote van (de muil van) de vis.

Korrelgrootte S

0.2 - 0.5 mm

voor vissen < 2 cm

Korrelgrootte M

0.5 - 0.8 mm

voor vissen > 1 cm

Korrelgrootte XL

1.2 - 1.6 mm

voor vissen > 10 cm

Korrelgrootte XXL

2.8 - 3.2 mm

voor vissen > 15 cm

Korrelgrootte L

0.8 - 1.2 mm

voor vissen > 5 cm

Korrelgrootte 3XL

6.5 mm

voor vissen > 20 cm
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5 Granulaatvoer blijft gedurende vele uren ‘stabiel’ in het water: het  valt niet uiteen en kan later 

nog door (trage) vissen opgegeten worden;

6 Voor de meeste (99%) van onze vissen verkiezen wij een zinkend korrelvoer: een traag zinken-

de fijne korrel  voor kleine vissen of een sneller zinkende grote korrel voor grotere vissen…Wel 

aangepast voor iedere soort, leeftijd of gedrag; 

7 Wegens zijn hoog voedingswaarde moet er veel minder gevoerd worden dan alle andere 

visvoeders.

8 De prijs die u betaalt voor een granulaatvoer is veel goedkoper dan meeste vlokken, diepvries 

of levend voer.

Welke problemen kunnen wij voorkomen mits goed voer(en)?

1 Te veel eten geven (obesitas bij vissen) is probleem nr.1 bij de visliefhebbers.

 De meeste mensen geven te veel van een goedkoop, niet aangepast visvoer. Daarvan moe-

ten ze dan extra geven om de vissen een beetje gelukkig(?) te  maken.

 Vele mensen denken dat de vissen steeds honger hebben omdat ze ‘lijken’ te bedelen voor 

eten…Nee, dat is conditioneringsgedrag zoals Pavlov ’s –hond.

 We raden aan om slechts 1x of maximaal 2x/dag een hoog kwaliteitsvoer te geven (spaar 

a.u.b. niet op de kost van een potje visvoer want dit is echt zeer gering voor de meestal klei-

ne visjes; vele visliefhebbers hebben ook wel een hond of een kat en als je het maandelijks 

kostenplaatje van die zakken voer vergelijkt met onze (kleine) vissen dan begrijpt u wel wat ik 

bedoel! Zie ook verder)

2 Tekort aan eten = geen goede voer methode

a) Competitie tussen vissen (vb. Cichliden) of verschillende soorten gemengd (vb. Clown botia 

die samenzit met snel etende Regenboogvissen: zie foto).

b) De vis krijgt geen kans om zijn voer te pakken (te eten)  (vb.  Plecostomus die als ‘algeneter/

schoonmaker’ te weinig voedingsstoffen binnen krijgt: zie foto) 

Dit kan allemaal voorkomen worden door het gebruik van degelijk granulaat voer.
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3 Slechte kwaliteit visvoer door slechte ingrediënten, te weinig voedingswaarde, is vaak een 

probleem bij wildvang vissen die niet altijd voldoende keuze hebben (velen zijn daarom vaak 

zeer mager) en het is ook een probleem bij viskwekerijen waar er goedkoop  minderwaardig 

voer (vb. kattenvoer) wordt gebruikt. Dergelijke vissen zijn erg zwak, ze worden ziek, behande-

lingen brengen geen soelaas en de handelaars hebben vaak te maken met verliezen. Zie de 

2 voorbeelden van een Diamant gourami en een Zwaarddrager met bleke, vervette organen 

(vooral de lever)

 Een minderwaardig visvoer leidt uiteindelijk tot ‘slechte’ organen waardoor het afweer-

(immuun-) systeem zal falen: de vis verzwakt en krijgt allerlei infecties…waarbij behandelingen 

niet veel hulp bieden. Daarom dat sommigen het wijten aan slechte medicijnen….maar het is 

vaak te wijten aan slechte voedingspraktijken en omdat de vissen te zwak zijn om nog een 

infectie (en behandeling) aan te kunnen.

Is het voeren met een kwaliteitsvoer duur?

Ons doel: dat u leert te aanvaarden dat uw investering in een visvoer slechts een zeer lage kost is in 

vergelijking met alle voordelen van gezonde vissen EN minder ziektes, minder medicijnen, minder ver-

liezen, minder vervuild water, minder werk & onkosten, enz.

Meestal wordt de prijs bepaald door de ingrediënten: natuurlijk is het goedkoper een voer te maken 

met gewoon vismeel, veel granen en een beetje visolie. Maar een kwaliteitsvoer bevat vooral wilde vis 

en goed verteerbare visolie met een hoog gehalte aan Omega-3 vetzuren en een laag gehalte aan gra-

nen. Een goede samenstelling maakt een goede consistentie. Dat een voer duurder is wil niet zeggen 

dat het voeren van vissen duur is, omdat de hoeveelheid voer die je nodig hebt afhangt van geleverde 

energiewaarde en de goede verteerbaarheid! De verteerbaarheid van koolhydraten is slechts 40%, ter-

wijl dat van de eiwitten en Omega-3 vetzuren van verse vis meer dan 90% bedraagt (de verteerbaarheid 

is de hoeveelheid voer dat kan opgenomen worden door het organisme en dat niet als afvalproduct 

uitgescheiden wordt via de uitwerpselen). Tegelijkertijd leveren visolie een energiewaarde die 2x zo 

hoog is dan de koolhydraten. Dit alles brengt met zich mee dat je tot 50 à 60% kunt uitsparen, in ver-

gelijking tot een gewoon visvoer, als je een degelijk visvoer aanschaft met een hoge energiewaarde en 

goede verteerbaarheid. Daarom zijn uw berekende onkosten voor een goed visvoer veel lager dan een 

gewoon visvoer. Tegelijkertijd brengt een goed verteerbaar voer veel minder vervuiling (door minder 

uitwerpselen) van het aquariumwater met zich mee, terwijl de vissen gezonder en sterker zijn, met meer 

weerstand tegen ziektes.

Angelique
Notitie
'dan' ersetzen mit 'als'
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Hoe zit het met de voedselveiligheid? Dierenwelzijn? Ecologische voetafdruk? Enz.?

1 Er wordt geproduceerd volgends de norm van Bio-veilig & duurzaam & diervriendelijk

 GLOBAL G.A.P. = Aquacultuur Standaard  die werkt volgens strikte criteria: rekening houdend 

met de wetgeving, voedselveiligheid, personeelsgezondheid & -veiligheid, dierenwelzijn, 

ecologisch verantwoord. 

 (http://www.globalgap.org/uk_en/for-producers/aquaculture) 

2 Duurzame producten

 IFFO is een internationale NGO die de leveringen van ingrediënten wereldwijd vertegen-

woordigd en promoot. Betrokken bij FAO, UN en de EU.

 (http://www.iffo.net) 

3 Basisch ingrediënten van DR. BASSLEER BIOFISH FOOD zijn geproduceerd volgens: 

ISO22000

4 Voedselveiligheid wordt gecontroleerd door de Belgische overheid= FAVV

 (http://www.favv-afsca.fgov.be/about)
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aquarium münster - 
Fish like us

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD wordt internationaal ver-
deeld door Aquarium Münster. 

Het is niet verwonderlijk dat ‘de vissen 

van Aquarium Münster houden’: het 

bedrijf heeft zich reeds 3 generaties 

lang intensief inzet voor het welzijn 

van de vissen.

Er werden succesvolle vismedicij-

nen ontwikkeld tegen visziekten die 

lange tijd als ongeneeslijk werden 

beschouwd. Daardoor werden de 

leefomstandigheden van onze aqua-

riumvissen flink verbeterd. Op dit mo-

ment staan visvoeders, medicijnen en 

verzorgingsproducten voor siervissen 

in het middelpunt van dit bedrijf.

Met deze producten worden de vis-

liefhebbers (zowel voor het aquarium 

als voor de vijver) over de hele wereld 

geholpen




