
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. Aanwezigheid rottende kadavers 
     Voldoende Niet aanwezig 
     Matig    Aantal aanwezig op onoverzichtelijke plekken  
     Onvoldoende  Aanwezig (> 0.3% van aantal dieren in de stal), minimum 10 kadavers 

2. Vitaliteit dieren (a)
     Voldoende  
     Matig    
     Onvoldoende  0.3% van aantal dieren in stal kunnen voer- en drinkbakken niet bereiken

3. Koppelziekte
     Voldoende  Niet aanwezig
     Matig    Aanwezig, maar actie ingezet met dierenarts
     Onvoldoende  Aanwezig, maar er is geen actie ondernomen of wordt niet behandeld

4. Lucht- en strooiselkwaliteit
     Voldoende  Geen ammoniak geur en droog strooisel
     Matig    Lichte ammoniak geur en/of nat strooisel
     Onvoldoende  Sterke ammoniak geur en/of nat strooisel

5. Staltemperatuur (b)
     Voldoende  Temperatuur is volgens curve en gedrag dieren oké
     Matig    Temperatuur wijkt iets af van curve, maar gedrag dieren is normaal
     Geen   Temperatuur is te hoog of te laag en het gedrag van de dieren wijkt in overeenstemming hiermee af

6. Watervoorziening Beschikbaarheid en kwaliteit drinkwater (c)
     Voldoende Ad lib aanwezig en van goede kwaliteit
     Matig    Ad lib aanwezig, maar van onvoldoende kwaliteit
     Onvoldoende  Niet geurloos, niet helder en/of niet onbeperkt aanwezig

7. Voeding Beschikbaarheid en kwaliteit voer (d)
     Voldoende Ad lib aanwezig en voldoende voerplekken
     Matig    Ad lib aanwezig, maar matige voer kwaliteit (beschimmeld/muf) of onvoldoende voerplekken
     Onvoldoende  Niet onbeperkt aanwezig en/of voer is beschimmeld/muf

8. Huisvesting (e)
     Voldoende  Dieren kunnen zich niet verwonden en hebben geschikte schuilplaats
     Matig    Dieren kunnen zich verwonden of hebben geen schuilplaats
     Onvoldoende  Dieren kunnen zich verwonden en/of hebben geen schuilplaats

9. Voerruimte/eierlokaal
     Voldoende  Verzorgd en opgeruimd
     Matig    Rommelig
     Onvoldoende  Rommelig en vies (bijv. eierresten, mest, dode dieren)

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

(a)  Aanwezigheid van meer dan 0,3% te kleine, kreupele, verlamde dieren die voer- en drinkbakken niet meer kunnen bereiken  
 (b.v. dieren te klein zijn t.o.v. de hoogte van de voer- en drinkbakken of kreupel/verlamd zijn) en dus zullen verhongeren en verdorsten. 
 De pluimveehouder had deze dieren moeten opruimen.
(b)  Lage staltemperatuur – indien ‘troepen’ (dieren die strak tegen elkaar aan gaan zitten) wordt waargenomen, kan dat wijzen op een te 
 lage staltemperatuur. Hoge staltemperaturen – dieren hebben bek open met enigszins gestrekte nek en staan met de vleugels iets af 
 van het lijf.
(c)  Kwaliteit water: normering GD. Water dat veel ijzer bevat kan troebel zijn, maar desondanks toch geschikt zijn als drinkwater voor  
 pluimvee. In geval van waterrantsoenering, is water niet onbeperkt beschikbaar.
(d)  Bij vleeskuikenouderdieren tijdens de opfok is voer niet altijd ad lib beschikbaar i.v.m. rantsoenering.
(e)  Buitenuitloop: een geschikte schuilplaats is droog, uit de wind en uit de brandende zon.
(f)	 Afwijkende	zorg:	≥	1	maal	score	‘onvoldoende’	of	≥	2	maal	score	‘matig’.

VERTROUWENSTEAM QUICKSCAN 

Pluimvee

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

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


