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Naam veehouder:      ......................................................................................

Datum:        ......................................................................................

Deze quickscan is met grote zorg opgesteld en is bedoeld als hulpmiddel voor een screening op dierenwelzijn. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend en  
het Vertrouwensloket kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortkomt uit het gebruik van deze quickscan. Neem voor overleg of bij twijfel contact op  

met het Vertrouwensloket via 06 - 22 43 57 57 of www.vertrouwensloketwelzijnlandbouwhuisdieren.nl.

1. Ontwikkeling jonge dieren (veulens en jaarlingen; relatie leeftijd-gewicht)
     Voldoende  
     Matig    
     Onvoldoende  

2. Conditie volwassen dieren (a)
     Voldoende  
     Matig    >20% dieren met BCS van ≤ 3
     Onvoldoende  >40 % dieren met BCS van ≤ 3

3. Watervoorziening (b)
     Voldoende  Beschikbaar en van goede kwaliteit
     Matig    Beschikbaar, maar van onvoldoende kwaliteit
     Onvoldoende  Niet altijd beschikbaar

4. Ruwvoer (c)
     Voldoende  Voldoende ruwvoer van normale kwaliteit beschikbaar
     Matig    Beschikbaar maar van onvoldoende kwaliteit
     Onvoldoende  Onvoldoende beschikbaar

5. Krachtvoer (indien gewenst, o.a. afhankelijk van arbeid/dracht/lactatie)
     Voldoende  Voldoende krachtvoer bijgevoerd
     Matig    Weinig krachtvoer bijgevoerd
     Geen   Geen krachtvoer bijgevoerd

6. Stal (d)
     Voldoende Voldoende ruim, droog, voldoende opgestrooid
     Matig    Voldoende ruim, maar onvoldoende qua bodembedekking
     Onvoldoende  Krappe, benauwde en/of vieze stal

7. Weidegang / Paddock(afhankelijk van jaargetijde/omstandigheden (e))
     Voldoende Wei: genoeg gras, schaduw/schuilplekken beschikbaar t.a.v. paddock oppervlak
     Matig    Weinig gras, weinig gelegenheid tot schuilen
     Onvoldoende  Onvoldoende gras, geen gelegenheid tot schuilen

8. Vacht en hoeven (f)
     Voldoende  Normale schone vacht, verzorgde hoeven
     Matig    Een enkel dier <10% met vieze vacht en/of niet bekapte hoeven
     Onvoldoende  Meerdere dieren > 10 % met vieze vacht en/of niet bekapte hoeven

9. Zieke dieren (behandeling en verzorging)
     Voldoende  Normale behandeling en verzorging
     Matig    Normale verzorging, geen goede behandeling
     Onvoldoende  Geen goede verzorging

10. Afglijden: met de zorg op het bedrijf gaat het steeds slechter (ja/nee)

Jonge 
dieren*

Volwassen
dieren*

* Aankruisen wat van toepassing is.
(a)  BCS volgens scoringssysteem van Henneke, schaal van 1-9.
(b)  Zowel in de weide als in de stal moet fris, schoon water liefst vrij ter beschikking staan, in de paddock niet langer dan 4 uur zonder water.  
(c)  Ruwvoer: Hooi, kuil of andere eetbare vegetatie. Beschikbaarheid: over de dag verdeeld en elk dier heeft voldoende toegang tot het ruwvoer.   
 Kwaliteit: uitgangspunt: reactie van de dieren zelf; willen ze het eten of laten ze het liggen en lopen er doorheen.
(d)  Staloppervlak: richtlijn keurmerk paard en welzijn: tweemaal de stokmaat in het kwadraat (2 x sm)².
(e)  Weidegang/paddock: schuil/schaduwplekken moeten liefst beschikbaar zijn, dan wel worden de dieren op stal gehaald als er sprake is van  
 extreem weer. Let wel: de dieren zullen daarvan niet altijd gebruik maken. Paddock: zeker in de wintermaanden is weidegang niet altijd mogelijk, ook  
 dan is echter minimaal 2 uur per dag vrije uitloop gewenst (indicatie oppervlak minimaal ca. 5 galopsprongen mogelijk; keurmerk paard en welzijn).
(f) Vacht: schoon en liefst geen verwondingen (krapte aan ruwvoer/gras kan b.v. meer rangorde problemen opleveren waardoor o.a. bijtplekken ontstaan).   
 Hoeven: komt er op regelmatige basis (ca. een maal per 2-3 maanden) een smid (of wordt er evt. zelf bekapt)?
(g)	 Afwijkende	zorg:	≥	1	maal	score	“onvoldoende”	of:	≥	2	maal	score	“matig”

VERTROUWENSTEAM QUICKSCAN 

Paard

CONCLUSIE QUICK-SCAN:  wel / geen signalen van afwijkende zorg aanwezig (g)

Deze quickscan is ontwikkeld als 
ondersteuning om verminderde 

dierzorg objectief te kunnen 
vaststellen. Met deze quickscan 
hebben erfbetreders en team-

leden van het Vertrouwensloket 
een handvat om de situatie te 
kunnen inschatten. Vragen?  

Bel 06 - 22 43 57 57.

Ja Nee


