
 

Nieuwsbrief 2022-6 Transport en slachtlijnonderzoek 
De meeste varkens worden uiteindelijk gehouden voor het vlees. Het gehele varken wordt daarbij 
efficiënt gebruikt, voorbeelden hiervan zijn onder andere te lezen op The Pig Story of in het boek 
“PIG 05049”. Diergezondheid en dierenwelzijn staan bij alle betrokkenen hoog in het vaandel. Ook 
komen diergezondheid en -welzijn de kwaliteit en prestaties van het dier ten goede. In deze 
nieuwsbrief zal het transport van varkens besproken worden en er zal aandacht zijn voor 
slachtlijnonderzoek met het oog op diergezondheid. 

Transport van varkens 

Er zijn diverse wetten die transport van levende dieren beschrijven, zowel landelijk als Europees. De NVWA 
houdt hier toezicht op. Onder andere bij slachthuizen en bij export van dieren is de aanwezigheid van een 
NVWA dierenarts verplicht. In de Verordening (EG) nr. 1/2005 wordt beschreven welke dieren wel of niet 
op transport mogen, zo mogen bijvoorbeeld dragende dieren waarvan 90% of meer van de dracht voltooid 
is of in de week ervoor geworpen hebben niet worden vervoerd. Sinds begin dit jaar is de controlerende 
functie van NVWA aangescherpt en is er een document gepubliceerd waarop momenteel gehandhaafd 
wordt. Dit document is te vinden op de website van Vee & Logistiek. Op deze website zijn meer 
belangrijke documenten te vinden rondom het transport van landbouwdieren. Heeft u varkens die op 
transport moeten? Dan is het verstandig om deze bestanden eens goed door te nemen. 

Slachtlijnonderzoek 

Het doel van de veehouderij is om een gezond dier te produceren. Zoals in het artikel met Diedrich 
Hendrickx is beschreven “het varken vertelt altijd de waarheid”. Door middel van slachtlijnonderzoek wordt 
een goede indruk verkregen van de gezondheid van het varken. Dit geldt zeker voor vleesvarkens, maar 
ook voor bijvoorbeeld zeugen. Slachtlijnonderzoek op longen wordt het meest uitgevoerd, hiervoor 
hebben onze dierenartsen een speciale cursus gevolgd en succesvol afgerond. Naast het 
slachtlijnonderzoek van de longen kunnen ook nieren- en urinewegen, geslachtsorganen, darmen of andere 
organen bekeken worden. Heeft u (veel) afgekeurde varkens, dan is het ook aan te raden om hier eens door 
een varkensdierenarts naar te laten kijken, zodat deze in de toekomst voorkomen kunnen worden. Naast 
slachtlijnonderzoek zijn secties op bedrijf zinvol om verbeterpunten in de diergezondheid te ondervinden. 
Wij adviseren u om minstens 1 keer per jaar slachtlijnonderzoek uit te laten voeren. Bespreek daarnaast met 
regelmaat u slachtlijngegevens met uw dierenarts.  

 
Een goede samenwerking tussen veehouder, dierenarts, voeradviseur, klimaatadviseur, veetransporteur en 
slachterij zorgt voor een gezond varken en een mooi stukje vlees. 

 
Heeft u interesse in een slachtlijnonderzoek? Of heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, 
neem contact met ons op. 

 

https://www.thepigstory.nl/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0030250/2022-01-28/0
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=celex:32005R0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=celex:32005R0001
https://www.vee-logistiek.nl/uploads/files/Praktische_richtsnoeren_voor_het_bepalen_van_de_geschiktheid_voor_vervoer_van_varkens.pdf
https://www.vee-logistiek.nl/themas/welzijn/richtsnoeren-transportwaardigheid
https://www.vee-logistiek.nl/themas/welzijn
https://www.varkens.nl/nieuws/2021/09/28/dierenarts-pleit-voor-gestructureerd-beoordelen-longgezondheid
https://www.varkens.nl/nieuws/2021/09/28/dierenarts-pleit-voor-gestructureerd-beoordelen-longgezondheid
https://www.daczuidoost.nl/landbouwhuisdieren/varkens/team-varkens

