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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.

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 biggen/vleesvarkens (relatie leeftijd-gewicht)
     Voldoende  Gewicht wijkt minder dan 10% af van de norm
     Matig    Gewicht wijkt 20-40% af van de norm
     Onvoldoende  Gewicht wijkt meer dan 40% af van de norm

2. Conditie bij zeugen (in relatie tot cyclus van het dier)
     Voldoende  <10% heeft een te lage conditie
     Matig    10-15% heeft een te lage conditie
     Onvoldoende  >15% heeft een te lage conditie

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

4. Voeding (beschikbaarheid (c) en voerplekken (d))
     Voldoende  Voldoende voer en voerplekken
     Matig    Beschikbaar maar onvoldoende voerplekken
     Onvoldoende  Onvoldoende beschikbaar

5. Huisvesting (hokbezetting (e), beschadigingen en hokbevuiling (f))
     Voldoende  Hokbezetting volgens de normen en normale hokbevuiling
     Matig    Meer dan 50% hokbevuiling
     Onvoldoende  Te hoge bezetting en bevuiling en/of kans op beschadiging

6. Huid (verwonding, kannibalisme, schuren)
     Voldoende Dieren met afwijkingen <5%
     Matig    Dieren met afwijkingen 5-25%
     Onvoldoende  Dieren met afwijkingen >25%

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

8. Wrakke dieren (dieren met gezondheidsproblemen zonder duidelijke herstelkansen)
     Voldoende  <1% wrakke dieren
     Matig    1-2% wrakke dieren
     Onvoldoende  >2% wrakke dieren

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

Biggen/
vlees- 
varkens*

Zeugen*

* Aankruisen wat van toepassing is.
(a)  Beschikbaarheid: op elk moment water beschikbaar en schone water(lek)bak.
(b)  Kwaliteit water: normering GD.
(c)  Beschikbaarheid: voor biggen en vleesvarkens ad lib beschikbaar. Voor zeugen min 2x daags volgens voercurve.
(d)  Voerplekken: voor biggen en vleesvarkens voldoende plekken en schone voerbak. Voor zeugen schone voerbak  
 (restvoer kraamzeugen wordt weggehaald) en voldoende voerplekken bij groepshuisvesting zeugen.
(e) Hokbezetting: aantal dieren per m2 rekening houdend met deelnamen concept (bijv. 1 ster beter leven)
(f) Hokbevuiling: bevuiling van de dichte vloer bij drachtige zeugen en vleesvarkens.
(g)  Afwijkende zorg: ≥ 1 maal score “onvoldoende” of: ≥ 2 maal score “matig”

VERTROUWENSTEAM QUICKSCAN 

Varken

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