
 
 

1. Vindt u de beelden zorgelijk? Wetende dat dit is afgelopen jaar is gefilmd in een groot 

Nederlands slachthuis. 

 

De KNMVD vindt het zorgelijk dat ons uit Nederlandse slachthuizen nog steeds signalen 

bereiken van ernstige welzijnsproblemen, zoals ook uit deze beelden blijkt. 

 

2. Wat gaat er mis (op de getoonde beelden) en wat zou er volgens KNMvD beter moeten? En 

welke rol spelen dierenartsen hierin. 

 

De getoonde beelden laten onder andere een drijfgang voor de varkens zien die niet goed 

ingericht lijkt te zijn om de dieren zich vrijelijk, zonder afleiding en stress in de gewenste 

richting te laten begeven. Dit zou wel zou moeten en leidt nu tot onnodige inzet van 

hulpmiddelen om de varkens alsnog de goede richting op te drijven.  

 

Bij de opname van een verdoving door middel van een schietmasker is niet met zekerheid te 

beoordelen of volledige en onmiddellijke bewusteloosheid is ingetreden. Het optreden van 

tonische en clonische krampen op zich is geen bewijs voor bewustzijn. Deze methode is bij 

wet toegestaan. Niettemin, als er enige twijfel mocht bestaan over volledige 

bewusteloosheid als resultaat, dan zou een methode gezocht moeten worden die daarover 

meer zekerheid biedt. Bovendien moet er als het mis gaat worden ingrepen en moet het dier 

eerst opnieuw verdoofd worden voordat er verdere slachthandelingen worden verricht.  

 

De overige beelden zijn, hoewel ze vragen oproepen, voor ons als toeschouwer onvoldoende 

eenduidig te interpreteren om er een definitief oordeel over te geven.  

 

Bij de KNMVD komt weinig informatie binnen van NVWA dierenartsen die op slachthuizen 

werken. Wij hebben dus geen goed beeld van hoe vaak en op hoeveel plaatsen misstanden 

voorkomen. Maar elke misstand is er één teveel, zeker als het om ernstig leed gaat.  

Toch moet men beseffen dat bij de zeer grote aantallen dieren die in Nederland geslacht 

worden, incidenten nooit helemaal uit te sluiten zijn. Verlangd mag worden dat in ieder 

voorkomend geval een maximale inspanning is gedaan om dit te voorkomen. Wij gaan er 

vanuit dat NVWA dierenartsen die met misstanden in slachthuizen geconfronteerd worden 

zullen handelen volgens onze Code voor de Dierenarts, waarin benadrukt wordt dat 

dierenartsen de verantwoordelijkheid hebben om het welzijn te dienen van de dieren die 



onder hun hoede zijn.  

 

3. Vindt de KNMvD (o.a. na het zien van deze beelden) dat dierenwelzijn in slachthuizen 

verbeterd moet/kan worden? Zo ja, hoe? En welke rol hebben de dierenartsen daarin. 

 

De KNMvD staat op het standpunt dat bij het slachten van dieren naleving van de wet een 

eerste voorwaarde is. Daarin is vastgelegd dat het slachten van dieren zonder onnodige 

stress, pijn en lijden moet plaatsvinden. In eerste instantie is het de NVWA die daarop 

toeziet. In geval van misstanden is het de taak van NVWA dierenartsen om in te grijpen. Zij 

moeten vanuit de NVWA ondersteund worden om dit werk zo goed mogelijk te kunnen 

uitvoeren. Daarnaast is de KNMvD van mening dat er in bepaalde slachthuizen een 

cultuuromslag moet plaatsvinden zodat dierenwelzijn en volksgezondheid tijdens het 

slachtproces centraal komen te staan. 

 

 

 


