
 

Nieuwsbrief varken 2021-6 Euthanasie bij varkens 
Helaas is het onvermijdelijk dat er op varkensbedrijven dieren voorkomen die ziek zijn en 
niet op behandelingen gereageerd hebben of om andere redenen niet geleverd of geslacht 
kunnen worden. Voor deze varkens moet gezocht worden naar een welzijnsvriendelijke 
manier van euthanasie. In deze nieuwsbrief leest u over verschillende methoden voor 
euthanasie van varkens op het bedrijf. Onderdelen die aan bod komen zijn de beslisboom 
varkens, regelgeving, methoden van euthanasie en uitleg over de cursus over euthanasie 
(mits voldoende interesse).  

Beslisboom 
In samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde 
(KNMvD), Universiteit Utrecht (UU), Anoxia, Centre for Sustainable Animal Stewardship (CenSas) 
en Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) zijn er twee beslisbomen voor euthanasie van 
varkens opgesteld; één voor kleine biggen (tot 2 maanden leeftijd) en één voor grotere varkens 
(vanaf 2 maanden leeftijd). Deze beslisondersteuner helpt de veehouder om een gefundeerde 
beslissing te maken over het wel of niet euthanaseren een varken. Er wordt in de 
beslisondersteuner onder andere rekening gehouden met het zelfstandig uitvoeren van de eerste 
levensbehoeften (eten, drinken, plassen, poepen en zich bewegen), de ernst van 
welzijnsaantasting, mate van levensvatbaarheid, inschatting van de overlevingskans of de kans 
om de slacht te bereiken.  

• De beslisondersteuner voor zorgbehoevende pasgeboren biggen is hier te downloaden.  
• De beslisondersteuner voor zorgbehoevende varkens vanaf 2 maanden leeftijd kunt 

u hier downloaden.  

Regelgeving 
De regelgeving omtrent de voorzorgsmaatregelen en dodingsmethoden zijn vastgelegd in 
de Europese Verordening (EG) 1099/2009 van de Raad van Europa, bijlage 1. Deze regels gelden 
voor zowel slachthuizen als voor varkensbedrijven. Hierin worden diverse methoden van 
bedwelming en eventueel aanvullende noodzakelijke dodingsbehandelingen beschreven, zoals 
het penschiettoestel, elektrische bedwelming, inerte gassen, euthanasie door middel van injectie, 
etc.  

  



 

Methode euthanasie op het varkensbedrijf 
De volgende methoden mogen door gekwalificeerde personen op een primair varkensbedrijf 
uitgevoerd mogen:  

1. Methode met inerte gassen  
2. Mechanische methode met penetrerend penschiettoestel  
3. Elektrocutie  

Daarnaast kan de dierenarts gecontacteerd worden voor euthanasie door middel van Euthanasol 
of T61 met voorafgaande bedwelming.  

 

Cursus euthanasie 
Bij voldoende belangstelling vanuit onze klantenkring, willen wij een cursus opstarten over de 
diverse euthanasiemethoden bij varkens met eventuele demonstraties van de diverse apparaten 
van verschillende fabrikanten of leveranciers.  

Interesse? Stuur een mail naar varken@daczuidoost.nl of bespreek het met uw dierenarts.  

 


