
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 lammeren (uitval en relatie leeftijd-gewicht)
     Voldoende  <10% sterfte; voldoende tot goede groeiers
     Matig    10-15% sterfte; enkele achterblijvers (a)
     Onvoldoende  >15 sterfte; meerdere achterblijvers en/of slijters (a)

2. Conditie bij oudere dieren (uitval en BCS met schaal 0-5 (b))
     Voldoende  <2% sterfte en <20% dieren met BCS van <2
     Matig    2-5% sterfte en/of 20-40% dieren met BCS van <2
     Onvoldoende   >5% sterfte en/of >40% dieren met BCS van <2

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

4. Voeding (beschikbaarheid (d) en kwaliteit (e))
     Voldoende  Voldoende ruwvoer van normale kwaliteit beschikbaar
     Matig    Beschikbaar maar van slechte kwaliteit en geen bijvoeding
     Onvoldoende  Onvoldoende beschikbaar en geen bijvoeding

5. Huisvesting (ligplaatsen; kans op beschadigingen door huisvesting)
     Voldoende  Goed geventileerde stal, voldoende droge ligplaatsen en voldoende vreetplekken
     Matig    Matig geventileerde stal en/of onvoldoende droge ligplaatsen en/of onvoldoende vreetplekken
     Onvoldoende  Te krappe en benauwde stal en/of geen droge ligplaatsen

6. Weidegang (ligplaatsen en schuilgelegenheid (f))
     Voldoende  Droge ligplaatsen en voldoende schaduw
     Matig    Droge ligplaatsen en onvoldoende schaduw
     Onvoldoende  Onvoldoende droge ligplaatsen en/of geen schaduw

7. Huid (verzorging, bezoedeling, verwonding en parasieten)
     Voldoende Normaal (g)
     Matig    <10% droge, schilferige en/of vieze vacht; rest normaal
     Onvoldoende  >10% droge, schilferige en/of vieze vacht en/of anderszins afwijkend van normaal

8. Zieke dieren (behandeling en verzorging) en wrakke dieren (dieren zonder duidelijke herstelkansen)
     Voldoende  Normale verzorging; geen wrakke dieren
     Matig    Geen goede behandeling; een enkel wrak dier
     Onvoldoende  Geen goede verzorging en/of meerdere wrakke dieren

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

Lam* Ooi*

* Aankruisen wat van toepassing is.
(a)  Let bij achterblijvers en slijters op verschil eenling/ meerling, buikvulling (melkfase) en gedrag (wel/niet traag).
(b)  BCS bij schapen meten op de lendenwervels. Bij geiten ook het borstbeen en borstwand achter de oksels.
(c)  Dieren moeten vrij over vers drinkwater kunnen beschikken. Onder normale NL omstandigheden maken schapen  
 niet/zeer weinig gebruik van drinkwater. Kwaliteit water: normering GD.
(d)  Ruwvoer: gras, geconserveerd ruwvoer of anderszins eetbare vegetatie.  
 Beschikbaarheid: ruwvoeropname over de dag verdeeld en beschikbaar. Bijvoeding indien gewenst/ noodzakelijk (o.a. lactatie).
(e)  Kwaliteit ruwvoer: uitgangspunt is de reactie van de dieren zelf.
(f)  Geiten hebben extra nodig: schuilgelegenheid tegen regen en wind.
(g)  Normale conditie van de huid en vacht: schoon, geen verwondingen, schapen tijdig geschoren,  
 geen luizen en/of mijten en/of onbehandelde vliegenlarve ziekte (myasis).
(h)  Afwijkende zorg: ≥ 1 maal score “onvoldoende” of: ≥ 2 maal score “matig”
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VERTROUWENSTEAM QUICKSCAN 

Schaap en geit

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