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DIER WELZIJN

DIER WELZIJN

Kalveren aan de monitor
De vleeskalverhouderij heeft al jaren te maken met hokafmetingen om het welzijn van de dieren te
bevorderen. Maar een welzijnsmonitor geeft meer inzicht in wat het dier zelf ervaart. Op dit moment
testen zo’n 150 vleeskalverbedrijven een uitgebreide proefversie van de monitor. In 2010 moet de
definitieve versie beschikbaar komen.
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oortschrijdend inzicht heet het.
Voorschriften over welzijn van
vleeskalveren hebben tot nu toe
bijna uitsluitend betrekking op
kenmerken van de omgeving. De
grootte van het hok en de minimale hoeveelheid
ruwvoer in het rantsoen zijn, bijvoorbeeld, nauwkeurig gedefinieerd in regelgeving. Dergelijke
normen zijn nauwlettend te volgen en gemakkelijk te controleren. Maar zijn ze echt een goede
maatstaf voor het dierenwelzijn?
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Meten aan het dier zelf
Het antwoord op die vraag is kortweg: nee.
Eigenschappen van de omgeving kunnen wel
een indruk geven van de risico’s voor het welzijn
waaraan dieren blootstaan, maar om werkelijk te
weten hoe het welzijn is, zijn metingen aan de
dieren zélf noodzakelijk. En daarom heeft de
vleeskalversector zich samen met de Animal
Sciences Group van Wageningen UR gebogen
over de welzijnsmonitor. Deze monitor is een
instrument waarmee een vleeskalverhouder
op een objectieve manier een inschatting kan
maken van het niveau van welzijn van vleeskalveren op zijn bedrijf, gemeten aan de dieren
zelf. De informatie uit deze welzijnsmonitor
helpt bij het verbeteren van de bedrijfsvoering.
Bovendien levert het voor de integraties een
extra kwaliteitsborging op die zij graag naar
retail en consument communiceren. Momenteel
doen zo’n 150 vleeskalverbedrijven, zowel wit als
rosé, onderzoek naar de welzijnsmonitor.
Deze test loopt tot eind 2008, daarna wordt een
definitieve keuze gemaakt hoe de kalvermonitor
het beste opgebouwd kan worden.
Onderzoek op drie soorten parameters
De welzijnsmonitor bestaat uit twee onderdelen:
een protocol waarin nauwkeurig de welzijnsparameters staan beschreven en een systeem
waarbij de verzamelde gegevens samengevat
worden tot handzame scores en kengetallen. De
parameters die bekeken worden zijn drieledig:

de gezondheid van de kalveren, het gedrag van
de kalveren en onderzoek dat in het slachthuis
verricht is op longen, pens en lebmaag. Voorafgaand aan een nieuwe ronde kan een kalverhouder
(samen met een dierenarts) een vragenlijst doorlopen die ingaat op een aantal managementmaatregelen. Naast soort voer, sorteerbeleid en
klimaatbeheersing wordt tijdens de proef ook
gevraagd temperatuur en luchtvochtigheid bij
te houden. Hiervoor zijn een aantal sensoren
ter beschikking gesteld.
Vleeskalverdierenartsen die lid zijn van de
Werkgroep Geneeskunde Vleeskalveren van de
KNMvD voeren het onderzoek naar de klinische
gezondheid uit. Op drie en dertien weken na het
opzetten en zo’n twee weken voor het slachten
komt een dierenarts de kalveren beoordelen.
Deze kijkt onder andere naar luchtweginfecties,
klauw- en beenproblemen, conditie, verteringsstoornissen en haarkleed. Daarnaast wordt ook
de Hb-waarde op koppelniveau vastgelegd. Met
deze onderzoeken ontstaat een beeld van het
verloop van de gezondheid van de kalveren.
Het gedragsonderzoek wordt eenmalig uitgevoerd bij een deel van de kalveren, ongeveer
zestien weken na het opzetten. Tijdens dit
onderzoek wordt onder andere gekeken naar de
reactie van de kalveren op binnenkomst van een
onbekend persoon in de afdeling, de reactie op
onbekende voorwerpen en de reactie op een
onbekend persoon die de kalveren probeert te
benaderen. Bij deze tests wordt een indruk verkregen van de mate van angst en nieuwsgierigheid bij de kalveren. Ook kijkt de dierenarts in
dit gedragsonderzoek naar afwijkend gedrag
zoals tongspelen en urinedrinken.
Naast onderzoek aan het levende dier kent de
test ook een pathologisch onderzoek. Dit vindt
plaats in het slachthuis. Daar worden longen,
pens en lebmaag van de kalveren beoordeeld
op afwijkingen en aandoeningen.
Vooral praktijk en bedrijfsleven
Aangezien het onderzoek onderdeel is van het
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REACTIE

Met behulp van de welzijnsmonitor is
het welzijn aan de dieren zelf te bepalen.

Gedragsonderzoek bij vleeskalveren wordt uitgevoerd door
de reactie van de dieren op
binnenkomst van een persoon
op de afdeling te meten.
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Europese Welfare Quality project, nemen ook
andere EU-landen, waaronder Frankrijk en
Italië, een deel van dit onderzoek voor hun
rekening. Draagvlak buiten Nederland is gezien
de exportpositie van vleeskalveren erg belangrijk.
De ontwikkeling van de welzijnsmonitor wordt
niet alleen ondersteund door de hele sector, ook
in de uitvoering speelt de sector zelf een belangrijke rol. Zodoende is men ervan verzekerd dat
de monitor zo dicht mogelijk bij de dagelijkse
gang van zaken op de bedrijven staat. Het doel

is dat de sector de welzijnsmonitor als vanzelfsprekend overneemt. Uiteindelijk bepalen de
vleeskalverhouders zelf hoe ze het welzijn van
de dieren willen verbeteren. Of dit via rubber
op de roosters is of door het voeren van strobrok,
vleeskalverhouders kunnen zelf kiezen, mits de
dieren een bepaald welzijnsniveau bereiken.
Zo moet een systeem ontstaan waar in 2010 niet
alleen de kalveren, maar de hele sector zich
‘happy’ bij voelt.
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Bennie Ottink, Groenlo:
‘Emotie uit discussie halen’
Discussiëren op basis van argumenten en wetenschappelijke feiten. Voor kalverhouder en
LTO-voorzitter van de vakgroep Vleeskalverhouderij Bennie Ottink uit Groenlo, is dit het
grootste winstpunt van de welzijnsmonitor. “We maken een meetlat waardoor je de emotie uit
de discussie haalt. Daarmee kunnen we de discussie met een aantal politieke partijen eerlijk
aangaan. Met de monitor tonen we als sector aan dat we het goed doen en hebben we een
goed verhaal naar de maatschappij toe.”
Zelf verzorgt Ottink 2200 kalveren. Ook bij hem in de stal werd proefgedraaid met de meetlat.
“Ik was sceptisch in het begin”, geeft hij toe. “Je moet de kenmerken aan de dieren wel herkennen en toetsen. Wat is bijvoorbeeld een dof haarkleed, dat is voor jou anders dan voor
mij.” Zijn ‘kwartjesmoment’ kwam toen duidelijk werd dat het uniform beoordelen van het
dier heel goed mogelijk is zonder er een waardeoordeel aan te geven. “Het dier vertelt zelf
wel hoe het met dierenwelzijn zit. Wij moeten afspreken hoe we zo’n steekproef nemen, met
welke aantallen en welke conclusies we daaraan verbinden.” De eerste indrukken van de
monitor noemt hij hoopgevend. “We deden al veel op gevoel en inzicht, nu zien we dat het
werkelijk betere resultaten geeft en het is ook nog eens wetenschappelijk onderbouwd.”
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