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Slacht

Is noodslachting mogelijk? Noodslacht

Routinematige controles

Is het varken slachtwaardig? 

Is het varken transportwaardig en 
slachtwaardig?** 

Is het varken ziek of gewond  
EN

- is er kans op herstel?* 

Kan het varken zelfstandig en voldoende 

- eten en drinken 

- poepen en plassen 

- soepel (op)staan, lopen en gaan liggen?

* Raadpleeg bij twijfel altijd de dierenarts.

** Oordeel transportwaardigheid en slachtwaardigheid op slachterij is leidend.
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Is een verbetering van prognose reëel  
na therapiewissel?* 

voor dieren vanaf ± 2 maanden oud

Behandel volgens bedrijfs behandelplan / 
advies dierenarts 

Is er voldoende vooruitgang binnen 
3 dagen? 

Voortzetten therapie 
en aanvullende zorg tot 

volledige genezing
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Elke veehouder is verantwoordelijk voor euthanasie van dieren op zijn bedrijf, conform EU  
verordening 1099/2009. 

Deze beslisondersteuner ondersteunt de veehouder bij deze beslissing.

Naast het nemen van een gefundeerde beslissing, dient de veehouder te voldoen aan de volgende 
voorwaarden: 

•  kiezen van een (wettelijk toegelaten) euthanasie methode

• voorkomen van vermijdbare pijn, spanning en lijden

•  vakbekwaamheid van uitvoerende personen

•  vastleggen van een werkprocedure

Zieke of gewonde dieren vragen adequate zorg, inclusief aangepaste huisvesting, afhankelijk van de 
ernst van de aandoening. Te denken valt aan isolatie van het dier in een ziekenboeg met zacht ligbed, 
veilige sociale omgeving en voldoende frequente voer- en waterverstrekking. 

Het verdient aanbeveling om gevallen van ziekte en euthanasie te registreren zodat deze informatie 
gebruikt kan worden bij opstellen van bedrijfsgezondheidsplannen. 

Bezoek onze website voor meer informatie over het bedwelmen met stikstofgas verpakt in hoogexpansie schuim en over de beschikbaarheid van 
deze technologie binnen Europa: www.heftinternational.com. Of neem contact met ons op per mail via info@heftinternational.com

De beslishulp is ontwikkeld door de Regiegroep Beslisondersteuner Varkens, onder regie van Anette van der Aa (Anoxia) en Tijs Tobias 
(Universiteit Utrecht), in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), de Producenten 
Organisatie Varkenshouderij (POV) en CenSAS (Centre for Sustainable Animal Stewardship, een samenwerking van Universiteit Utrecht 

en Wageningen University & Research). 
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