Expertisecentrum Dierenwelzijn – Quick Scans dierenwelzijnsstatus
Expertisecentrum Dierenwelzijn
Door middel van het project 'Expertisecentrum Dierenwelzijn'
wordt getracht dierenwelzijn in het hogere groene onderwijs meer
in te bedden. Hiermee wordt een impuls gegeven aan de
doorvertaling van nieuwe inzichten en ontwikkelingen via
toekomstige dienstverleners, adviseurs en toeleveranciers naar
dierhouders en praktijk. In dit kader vindt een viertal activiteiten
(deelprojecten) plaats:
1.
2.
3.
4.

Bijscholing van HBO docenten over dierenwelzijn;
Ontwikkeling van quick scans om de welzijnsstatus van
(non-)productiedieren in de praktijk te bepalen;
Dierhouders en MKB ondersteunen die willen investeren in
diervriendelijke houderijsystemen en -ketens;
Gedragsonderzoek uitbreiden in het onderwijs en verbinden
met de praktijk.

De in dit tweede onderdeel ontwikkelde quick scans zullen door
mobiele studententeams in de praktijk worden ingezet, en geven
in een kort tijdsbestek (1 à 2 uur) een heldere indicatie van het
welzijn van een aantal verschillende (non-)productiedieren.
In eerste instantie zullen quick scans ontwikkeld worden voor het
konijn, het paard, en het rund. Zowel de ontwikkeling van de
quick scans als de toepassing hiervan vindt plaats in
samenspraak met de praktijk, en zal voor een substantieel deel
ingebed worden in het onderwijscurriculum van Hogeschool Van
Hall Larenstein te Leeuwarden.

Betrokken partijen
Lectoraat Welzijn van Dieren, Hogeschool Van Hall
Larenstein
Wageningen UR Livestock Research
Doel van het programmaonderdeel
Het ontwikkelen en introduceren van in het werkveld
geaccepteerde, eenduidige, praktisch toepasbare protocollen die
een snelle maar correcte indicatie geven van de welzijnsstatus
van verschillende diersoorten, en waarmee eventuele welzijnsknelpunten specifiek geïdentificeerd kunnen worden. Daarnaast,
middels een goede profilering en verspreiding, de producten
onder de aandacht brengen van een zo groot mogelijk deel van
de doelgroep (zowel bedrijfspraktijk als samenleving).
Beoogd resultaat
Bijdragen aan bewustwording rondom dierenwelzijn, en
uiteindelijk aan een hogere mate van welzijn van de betrokken
soorten in de dierhouderij.
Start en eind
1 september 2011 – 31 december 2013

Vincent Neddermeijer
T: 058-2846138
vincent.neddermeijer@wur.nl

Impuls – Expertisecentrum Dierenwelzijn
Postbus 65, 8200 AB Lelystad
T: 0320-238206
hans.hopster@wur.nl
www.dierenwelzijnsweb.nl

