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Summary
Literature shows that unborn fetuses during the last third of gestation, are able to experience pain. It
is suggested that suppressive factors cause a decreased level of consciousness during pregnancy in
the fetus, and that, depending on species, the newborns become conscious after a few hours to
several days or weeks after birth. About this reduced level of consciousness during gestation, opinions
differ.
During slaughter and bleeding of the dam fetal oxygen level decreases resulting within a minute result
in a flattening of the EEG, which is associated with unconsciousness. It is stated that, when using a
proper method of killing, no discomfort can be apparent in the unborn fetus. In addition, it is
recommended to leave the embryo within the uterus to prevent breathing and thereby prevent an
increasing oxygen level as this would make it conscious. The newborn should then be stunned and
killed separately.
There is a large variation in the number of slaughtered pregnant animals within the Netherlands.
Pregnancy is not always detected and the duration of pregnancy is difficult to estimate. The uteri are
left intact according to current recommendations.
On this basis, we conclude that given current knowledge and general opinion, welfare of the fetus is
not at stake. New scientific experimental research should reveal the consciousness level of the fetus
during slaughter and killing procedures to subscribe the current point of view.

© 2016 Wageningen UR Livestock Research, Postbus 338, 6700 AH Wageningen, T 0317 48 39 53,
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Livestock Research aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar
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voorafgaande toestemming van de uitgever of auteur.
De certificering volgens ISO 9001 door DNV onderstreept ons kwaliteitsniveau. Op als onze
onderzoeksopdrachten zijn de Algemene Voorwaarden van de Animal Sciences Group van
toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank Zwolle.
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Samenvatting

Uit recente wetenschappelijke studies komt naar voren dat het slachten van hoogdrachte dieren vaker
voorkomt dan tot nu toe werd gedacht. Als we er van uit gaan dat de foetus in het laatste derde deel
van de dracht een perceptie van pijn heeft en ongerief kan ervaren, kan het welzijn van deze groep in
het geding zijn. In dit rapport word middels een literatuur studie en een indicatie van de huidige stand
van zaken van het slachten van drachtige landbouwhuisdieren in Nederlandse slachthuizen, een
inschatting gemaakt van de omvang van dit vraagstuk.
Vanuit onderzoek blijkt dat een ongeboren vrucht fysiologisch en anatomisch in staat is om op pijn
prikkels te reageren gedurende het laatste derde deel van de dracht. De discussie of gedurende het
slacht of dodingsproces van de moeder de ongeboren vrucht ook daadwerkelijk ongerief kan ervaren,
richt zich met name op de vraag of de vrucht zich dit ook daadwerkelijk bewust is. In aanleg en
functionaliteit wordt aangenomen dat bewustzijn ook mogelijk is gedurende dit laatste derde deel van
de dracht. Door de lage zuurstofspanning gedurende de dracht en andere ‘bewustzijn onderdrukkende’
factoren, wordt aangenomen dat het bewustzijn niveau laag is bij ongeboren vruchten. Over dit
verlaagde bewustzijns niveau gedurende de dracht verschillen de meningen tussen verschillende
onderzoekers en deskundigen zoals kraamverzorgers.
Uit onderzoek blijkt dat gedurende het dodingsproces van de moeder, de zuurstof toevoer naar de
vrucht wordt belemmerd, wat binnen 1 minuut een afvlakking van het EEG tot gevolg heeft. Deze
afvlakking van het EEG wordt normaal gesproken gebruikt om een definitieve staat van onbewust zijn
vast te stellen tijdens slachtprocedures. Vanuit dit oogpunt wordt geadviseerd om ongeboren vruchten
gedurende het slachtproces in de baarmoeder te laten om ademhaling te voorkomen, waardoor deze
onbewust staat aanhoudt, totdat de ongeboren vrucht dood is. Indien de vrucht zou gaan ademhalen,
zal de zuurstofspanning weer stijgen en zal er sprake zijn van bewustzijn.
Uit een inventarisatie hoe vaak er drachtige dieren worden geslacht, en hoe daarmee wordt omgegaan
blijkt dat er me name toezicht is op dracht gedurende de laatste 10% van de dracht, aangezien deze
dieren dan niet vervoerd mogen worden naar het slachthuis. Baarmoeders worden altijd intact gelaten
en het is niet altijd te zien of er sprake was van dracht. Als dit wel wordt geconstateerd, is de duur van
de dracht lastig in te schatten. Het intact laten van de baarmoeders is conform de adviezen welke in de
literatuur zijn beschreven.
We concluderen dat er in Nederlandse slachthuizen wordt gehandeld conform de huidige adviezen.
Gezien de huidige kennis concluderen we dat er geen sprake is van ongerief bij de ongeboren vrucht
gedurende het dodings- of slachtproces, mits goed uitgevoerd. Er is op dit moment weinig
experimenteel-wetenschappelijke onderbouwing over het bewustzijn van de ongeboren vrucht
gedurende het slachtproces.
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Inleiding

Uit recente wetenschappelijke studies komt naar voren dat het slachten van hoogdrachte dieren vaker
voorkomt dan tot nu toe werd gedacht (Peisker et.al. 2010, Adama et.al. 2011, Fayemi en Muchenje,
2013.). Daarnaast is er geen eenduidige opvatting over de effecten op de foetus tijdens het verdoven
en doden van het moederdier noch over de daarbij behorende risico’s en ongerief of hoe snel de dood
intreedt bij de ongeboren vrucht (Mellor en Gregory, 2003, Campbell et.al., 2014.). Echter, als we er
van uit gaan dat de foetus in het laatste derde deel van de dracht wel degelijk een perceptie van pijn
heeft en ongerief kan ervaren, is het duidelijk dat het welzijn van deze groep in het geding kan zijn.
Om deze problematiek nader in kaart te brengen en internationaal te agenderen is door Denemarken,
Duitsland, Nederland en Zweden een verzoek ingediend bij de EFSA voor een wetenschappelijke opinie
naar de dierenwelzijns aspecten bij het verdoven, slachten en doden van drachtige dieren.
Mede als input voor deze EFSA opinie is het gewenst om de Nederlandse situatie in kaart te brengen.
Belangrijke vragen hierbij zijn:
Op welke wijze worden in Nederland drachtige dieren gedood, zowel voor slacht als om andere
redenen en wat zijn de redenen voor het doden van deze drachtige dieren?
In welk stadium van de dracht worden deze dieren gedood en kunnen we de leeftijd inschatten
van de ongeboren gedoodde vruchten (al dan niet de kritische leeftijd van laatste derde deel
van de dracht gepasseerd)?
Volgens welke methoden worden deze dieren (bedwelmd en) gedood?
Om hoeveel dieren gaat het in Nederland (incidentie) per jaar?
Hoe wordt omgegaan met de (ongeboren) foetus tijdens het dodings en slacht proces van de
moeder, wordt de foetus separaat nog (actief) verdoofd en gedood?
Wat zou gedaan kunnen worden om het aantal drachtige dieren dat wordt geslacht/gedood te
verminderen?
Wat zou gedaan moeten worden om de foetus te doden, nadat het moederdier is gedood?
Het eerste deel van dit verslag bevat de resulaten van een literatuuronderzoek naar de inschatting van
de effecten op de ongeboren vrucht en ervaringen en onderzoeksresultaten uit andere landen. In het
tweede deel wordt een indicatie gegeven van de huidige stand van zaken van het slachten van
drachtige landbouwhuisdieren in Nederlandse slachthuizen.
In de laatste deel wordt er gerelateerde onderwerpen aanbevolen voor verder onderzoek. Deze zullen
meegenomen worden in het formulieren van een voorstel voor uitvoerend onderzoek. Daarbij kijkend
naar de mogelijkheden om ongerief (i.e. pijnbeleving en bewustzijn) voor de ongeboren of net geboren
dieren vast te stellen op basis van diergerelateerde parameters (gedrag, fysiologie en of
endocrinologie). In eerste instantie is dit een concept onderzoeksplan dat een basis zal vormen voor
samenwerking met collega wetenschappers in Duitsland en ander betrokken landen (b.v. Denemarken
en Zweden).
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Het welzijn en bewustzijn van een
ongeboren foetus tijdens het doden
van het moederdier

Ongerief en lijden
Om ongerief of lijden te kunnen ervaren is zowel de mogelijkheid om pijn te kunnen voelen als
bewustzijn nodig. Hiervoor moeten de anatomische en fysiologische aanleg aanwezig zijn bij foetussen.
De relevantie voor de inschatting van het ongerief van foetussen wordt derhalve bepaald door:
1)

2)

In welke ontwikkelingsfase zijn de thalamo-corticale verbindingen tussen sub-corticaal
zenuwenstelsel en cerebrale cortex functioneel bij de foetus. Met andere woorden vanaf welk
moment kunnen dierlijke foetussen anatomisch en fysiologisch pijn lijden?
Is er sprake van bewustzijn bij foetussen en zo ja vanaf welk moment?

Er is overvloedig wetenschappelijk bewijs dat foetussen van zoogdieren op pijnvolle stimuli (kunnen)
reageren en er bestaan verschillende methoden om de fysiologische respons op schadelijke of pijnlijke
stimuli op de foetus te meten (Anand and Whit Hall 2007, Mellor et.al. 2009, Mellor 2009). Hoewel
bekend is dat foetussen reageren op mogelijk pijnlijke stimuli, door vertrekken of terugtrekken van
spieren, wordt dit niet als definitief bewijs erkend dat de foetus het zich ook bewust is. De
wetenschappelijke discussie richt zich met name op het zich al dan niet bewust zijn van de foetus van
de pijn (Mellor and Diesch 2006, Anand and Whit Hall 2007).
Doorgaans wordt lijden met pijn geassocieerd, echter dienen we het lijden breder te trekken naar het
ervaren van alle mogelijke vormen van ongerief, wat meer is dan alleen maar pijn (Mellor 2012,
Sandoe and Jensen 2013).
In de foetale neurologische ontwikkeling worden drie fasen onderscheiden: Fase 1 waarbij verbindingen
tussen sensorisch zenuwen en het ruggenmerg worden aangelegd en een vroege ontwikkeling van
gebieden van de hersenen start, fase 2 waarbij verbindingen tussen perifere zenuwen en specifieke loci
binnen de hersenen worden aangelegd en fase 3 waarbij sensorische impulsen integraal worden
verwerkt waardoor er interactiviteit ontstaat tussen de thalamus en cerebrale cortex.
Vergelijkbaar met de mens, wordt aangenomen dat bij het grootste deel van de zoogdieren pijn
perceptie gedurende de laatste trimester van de dracht is ontwikkeld (Noors wetenschappelijk panel
voor dierenwelzijn en gezondheid, VKM, 2004). Echter, worden grote verschillen in snelheid van
ontwikkeling tussen zoogdiersoorten verwacht.
Bewustzijn
Leeftijd en rijpheid van de benodigde fysiologische mechanismen van de foetus worden als
doorslaggevend beschouwd in het bepalen of een foetus wel of niet bewust kan zijn (Mellor and
Gregory, 2003). Bewustzijn van gevoelens is pas mogelijk wanneer er een verbindingen is ontstaan
tussen de hersenen en perifere sensibele-receptoren en de hersenen zelf voldoende ‘rijp’ zijn. Bij
schapen zijn de verbindingen tussen receptoren en hersenen op 70% van de dracht aangelegd. Het
wordt als twijfelachtig beschouwd of de hersenen dan voldoende zijn ontwikkeld (Mellor and Gregory,
2003). Toch laten verschillende onderzoekers zien, via metingen van EEG, ECoG (electroencephalogram
en electrocorticopram) en electro-oculaire activiteit dat de belangrijkste neurale verbindingen in de
hersenen zijn aangelegd op 75-85% van de dracht bij schapen en andere diersoorten en dat de
geïntegreerde cerebrale activiteiten zijn gerijpt (Berger et.al., 1986;Clewlow et.al., 1983; Dawes, 1988;
Dawes et.al., 1972;Harding et.al., 1981). Nadat 80% van de dracht is voltooid bij schaap foetussen
wordt een nog verdere ontwikkeling van de cerebrale processen gezien. Indicaties hiervoor zijn een
veranderingen in EEG/ECoG activiteit, toename van spierbewegingen, electro-occulaire bewegingen
ademhalingsbewegingen en reactie na stimulatie (Clewlow et.al.,1983; Harding et.al., 1981; Rigatto
et.al., 1988).
Aan de hand van deze bevindingen suggereren van der Valk et.al. 2004 dat bewustzijn bij foetussen,
afhankelijk is van neurale ontwikkeling welke op zijn minst moeten zijn gevorderd tot bovengenoemde
fasen en dat er vóór 70% van de dracht geen sprake kan zijn van bewustzijn.
Ook andere onderzoekers erkennen dat foetussen kunnen lijden op het moment dat de verbindingen
tussen de thalamo-corticale en sub-corticale gebieden van de hersenen ontstaan zijn, omdat er dan
sprake kan zijn van bewustzijn van een foetus (Mellor et.al. 2005, Mellor and Diesch 2006, 2007,
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2010). Dit corticale bewustzijn wordt gezien als een voorwaarde voor het kunnen lijden. Dit is in lijn
met de bevindingen van het “Royal College of Obstetrictians and Gynaecologists” (RCOG, 2010.
Koninklijke College van Verloskundigen en Gynaecologen) waarbij ook het foetale vermogen om pijn te
kunnen lijden werd beschreven.
Ondanks dat de anatomisch en fysiologische systemen volledig zijn ontwikkeld tijdens de late dracht en
vroeg na geboorte, bestaat er controversie over de opvatting of de foetus in staat is om daadwerkelijk
pijn te identificeren en te voelen (VKM 2004). Deze stelling wordt onderbouwd door lage zuurstof
concentraties in het bloed bij foetussen van lammeren. Deze lage zuurstofconcentratie in het bloed ligt
beneden het bewustzijnsniveau van neonaten en volwassenen en derhalve wordt aangenomen dat er
geen sprake is van bewustzijn. Echter, het blijft onzeker welk niveau aan bloedzuurstof voldoende is om
het bewustzijn te realiseren tijdens de laatste periode van de dracht.
Ook volgens Campbell et.al. (2014), is het vermogen om bewust te zijn geen garantie dat een foetus
ook daadwerkelijk bewust is. Als een foetus niet bewust is dan zou het niet kunnen lijden. Volgens
Campbell et.al. (2014) is het vaststellen van het welzijn van de foetus tijdens het slachten van het
moederdier afhankelijk van wat men verstaat onder “lijden” en of een foetus kan lijden. Het
wetenschappelijk debat over het wel of geen pijnlijden van foetussen heeft te maken met in eerste
instantie vaststellen of het een corticaal fenomeen is afhankelijk van de cerebraal cortex (Mellor et.al
2005, 2010, Mellor and Diesch 2006, 2007) of misschien sub-corticaal (Merker 2007).
Er zijn mechanismen beschreven die gedurende de dracht tot aan het geboorte het gedrag en het
bewustzijn van het foetus onderdrukken. Dit zijn het lage zuurstofgehalte in het foetale bloed, het
progesteron (en metabolieten daarvan) gehalte in het foetale bloed, foetale lichaams- en huid
temperatuur, en een factor in de placenta, welke placenta-inhibitor wordt genoemd. Het bewustzijn
wordt juist geactiveerd door verhoging van het zuurstofniveau in het foetale bloed, oestrogeen niveaus
in het foetale bloed, stimuli van koude thermoreceptoren en somato-sensore stimulatie (o.a. ten
gevolge van de partus) (Mellor, 2010). Op basis hiervan wordt door verschillende wetenschappers
aangenomen dat geen enkele foetus bewust is tot aan de geboorte en dat foetale welzijn per definitie
niet in het geding kan zijn, en foetussen geen ongerief kunnen ervaren totdat er sprake is van
bewustzijn en dat dit afhankelijk van de species pas optreedt minuten, uren dagen of zelfs maanden na
de geboorte en dat daarna wel ongerief kan worden ervaren en het welzijn in het geding kan zijn.
Toch kan niet met zekerheid gezegd worden dat een foetus geen bewustzijn ervaart tijdens de dracht
(Mellor and Gregory, 2003) en door anderen wordt dan ook het standpunt ingenomen dat foetussen wel
bewust zijn voor geboorte en dat derhalve het welzijn aangetast kan zijn.
Er bestaat dus nog steeds een verschil van mening betreffende het bewustzijnsniveau van de foetus
(Van der Valk et.al., 2003) en door verschillende auteurs wordt gewezen op de kennishiaten en
missende experimenteel wetenschappelijke onderbouwing omtrent deze processen.
Fysiologische processen tijdens het dodingsproces
Bij herkauwers, wordt tijdens het slachten, nadat het dier is bedwelmd, de nek of borst aangesneden
wat een acuut afname in bloedtoename naar de hersenen veroorzaakt. Schapen verliezen ongeveer
50% van hun bloed tijdens het slachten binnen de eerste 10 seconden na de neksnede (Gregory and
Wilkins, 1984, Warriss, 1984). Het hart van de foetus zal na het doden van het moederdier nog langer
dan 1 minuut (enkele minuten) blijven kloppen.
Het bloedverlies van het moederdier veroorzaakt ook een acute verstoring van de zuurstofvoorziening
richting de foetus (Mellor and Gregory, 2003). Ten gevolge hiervan wordt verondersteld dat er binnen 1
minuut, een afvlakking van de hersenactiviteit (EEG/ECoG activiteit) van de foetus optreedt (overgang
naar isoelectrisch). Een vergelijkbare afvlakking van hersenactiviteit is beschreven in onderzoek waarbij
de navelstreng van foetale lammeren werd afgeklemd waardoor de zuurstoftoevoer werd belemmerd
(Mallard et.al., 1992). Deze afvlakking van EEG was omkeerbaar (de corticale activiteit herstelde)
indien de occlusie van de navelstreng maar tijdelijk was (korter dan 5-6 minuten). Wanneer de occlusie
langer duurde, ontstond er wel hersenschade (langer dan 10 minuten occlusie, Hunter et.al., 2003).
Vergelijkbaar resultaten zijn bij kalveren geconstateerd (Bager et.al., 1992, Gregory and Wotton, 1984,
Newhook and Blackmore, 1982). Het optreden van een vlak EEG na 1 minuut is een gemiddelde
inschatting op basis van de occlusie van de navelstreng en een inschatting van snelheid van
verbloeden. Gedurende het sterven in de baarmoeder worden bewegingen geconstateerd (Mellor and
Gregory, 2003). Aangezien deze optreden nadat de zuurstoftoevoer dusdanig is gedaald en er dus een
vlak EEG moet zijn, wordt er geconcludeerd dat er geen sprake van bewustzijn is en dat dit onbewuste
activiteiten van de foetus zijn, waarbij geen sprake kan zijn van lijden. Echter dit is niet aangetoond op
basis van experimenteel onderzoek, maar geconcludeerd vanuit vergelijkbare activiteiten van het
lichaam bij volwassen slachtdieren (Gregory, 1998).
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Bij mensen met eenzelfde vlak EEG worden geen klinische symptomen van bewustzijn geconstateerd en
deze EEG karakteristieken worden bij dieren gebruikt om een definitieve staat van onbewust zijn vast te
stellen tijdens slachtprocedures en bij anesthesie en euthanasie procedures. Op basis hiervan wordt
verondersteld dat een foetus geen ongerief kan ervaren op het moment dat het EEG vlak is en dat er
maatregelen moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat deze ook vlak blijft (Van der Valk et.al.
2004). Er moet voorkomen worden dat de foetus lucht (zuurstof) gaat inademen, waardoor het bloed
weer zuurstofrijk zal worden, en er vervolgens EEG activiteit zal optreden, waardoor er wel sprake van
bewustzijn zal zijn.

“code of practice”
Op basis van de huidige kennis wordt aangenomen dat door de zuurstofdaling in het bloed van de
foetus gedurende het dodingsproces van de moeder, er geen sprake kan zijn van bewustzijn bij de
foetus. Indien het zuurstofniveau zou stijgen, doordat de foetus gaat ademen, zal er wel sprake zijn
van bewustzijn. Dit zal dus moeten worden voorkomen. Hierop is het advies gebaseerd om de foetus in
de baarmoeder te laten gedurende het slachtproces om zo te voorkomen dat de ademreflex op gang
komt. Indien de foetus onverhoopt toch lucht heeft ingeademd, wordt geadviseerd de foetus met een
schietmasker te bedwelmen en te doden.
In de UK wetgeving (Home office, 1986, sub-section 3.7) is aangegeven dat het doden van hoog
drachtig (laatste trimester) dieren is toegestaan indien gedood volgens een zgn “schedule 1” methode.
Er is volgens de Britten geen bewijs dat aangeeft dat de dood van het moederdier leidt tot een
inhumaan sterfteproces van het ongeboren, zeker als de foetus niet is geraakt of wordt fysiek
beschadigd.
Volgens een panel van deskundigen van het Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA.2004), is
het toedienen van een dodelijke injectie van barbituraten de beste optie van doden van drachtige
dieren. Hierbij bereikt het dodelijk stof de foetus via de placenta waardoor de dood van moeder en
foetus is gegarandeerd. Hetzelfde EFSA-panel maakte wel een pleidooi voor aanvullend onderzoek naar
de effecten van het doden van de moederdier aan het welzijn de foetus .
In Nieuw Zeeland, de National Animal Welfare Advisory Committee, (NAWAC, 2010) geeft aan in een
review van de “Code of Welfare report” dat een foetus binnen 5 minuten na de neksnede (of neksteek)
van de baarmoeder verwijderd moet worden bij het slachten van hoog drachtig dieren. Dit omdat de
neksteek een catastrofaal bloedverlies van de baarmoeder veroorzaakt en de toevoer van zuurstof naar
de foetus belemmert (Mellor, 2003). De NZ code schrijft voor dat alle levende foetussen uit de
baarmoeder moeten worden verwijderd en gedood voordat ze beginnen adem te halen. Dit om het
bewustwordingsproces tegen te houden en/of onnodig lijden te vermijden.(Mellor, 2003).
Volgens de SOP van MLA/LiveCorp Australië mogen drachtige dieren niet worden geslacht. Wanneer
tijdens het slachten blijkt dat een dier drachtig is, dan moet worden verhinderd dat de foetus gaat
ademhalen en bij twijfel moet de foetus worden gedood met een slag tegen het hoofd. (MLA, 2012).
De OIE (Office international des Epizoöties; Wereld organisatie diergezondheid; OIE 2008) geeft aan
dat, onder normale omstandigheden, dieren in de laatste 10% van de dracht, niet mogen worden
getransporteerd en dus ook niet aangeboden worden voor de slacht. Waar dit wel gebeurt moeten de
drachtige dieren apart worden gehuisvest om het welzijn van zowel moederdier als foetus te
waarborgen. Hierbij is het advies van de OIE om de foetus niet binnen 5 minuten na het neksneden (of
steken) van het moederdier van de placenta te verwijderen. Dit om bewusteloosheid bij de foetus te
verzekeren. Dit advies is in tegenspraak met de al eerder genoemde advies van het NAWAC waarbij
snelheid van handelen (binnen 5 minuten) is aanbevolen. Wanneer een levensvatbare foetus verwijderd
is van de baarmoeder is het zaak om het ademhalen te belemmeren. Overigens, volgens het OIE is het
beter om de foetus 15-20 minuten in de baarmoeder te laten. Als er twijfel bestaat over het bewustzijn
van de foetus dan kan het gedood worden met een slag tegen het hoofd. Tevens, wordt het afgeraden
om de vrucht proberen te redden en in leven te houden vanwege een vermeende verhoogde risico voor
het welzijn (zuurstof tekort, hersenbeschadiging en infectie gevaar) van het pasgeboren dier.
Volgens de huidige wetgeving in Nederland, is het verboden hoog drachtige (90% van dracht voltooid)
naar een slachthuis te vervoeren. Toch is het incidenteel nodig om drachtige dieren te doden.
In respons tot een vraag van het ministerie van landbouw naar advies bij het doden van drachtige
dieren, concludeerde De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA, 2003) op basis van wetenschappelijk
onderzoek bij schapen, dat er geen sprake kan zijn van een bewustzijn bij de foetus tijdens het
slachten van de moederdier. Pas na de eerste ademhalingen na de geboorte is er sprake van
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bewustzijn, volgens de RDA. Tevens was de RDA van mening dat de extrapolatie van resultaten uit
wetenschappelijk onderzoek bij schapen naar de situatie bij het rund mogelijk moet zijn.
Verder, volgens de RDA, zijn foetale bewegingen, geobserveerd tijdens het dodingsproces geen bewijs
van een bewuste respons van de foetus en dus ook geen indicatie voor eventueel aantasting van het
welzijn van de foetus tijdens het dodingsproces. De RDA was derhalve van mening dat de toegepaste
methoden voor het doden van drachtige grote landbouwhuisdieren leverde geen onaanvaardbare
aantasting van het welzijn van de foetus. Volgens de RDA was het probleem ‘esthetische’ van aard en
handhaving van de toen gebruikelijke praktijken werd aanbevolen.
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Hoe groot is het probleem in
Nederland?

Inventarisatie van de praktijk in Nederland
Incidentie van slachten van drachtige dieren is in een aantal andere landen gedocumenteerd. Echter
gegevens uit Nederland zijn niet voorhanden. Binnen het toezicht door de NVWA valt toezicht op de
aanvoer van dieren in de laatste 10% van de dracht. Bij de toezichthouder is niet bekend hoeveel
dieren drachtig, dus vooral binnen 90% van de drachtperiode worden aangevoerd en geslacht.
Om een indruk te krijgen van de incidentie van slachten van drachtige dieren is een belangrijk deel van
de Nederlandse roodvlees slachterij telefonisch benaderd.
Van 10 slachterijen of slachterijorganisaties is een respons gekregen over de incidentie van slachten
van drachtige dieren (Tabel 1). Duidelijk blijkt dat er een groot verschil is tussen diersoorten en tussen
slachterijen maar ook tussen dier categorieën binnen een soort.

Tabel 1
Incidentie van slachten van drachtige dieren.
Bovine

pigs

horses

Sheep / goat

Slaughterhouse (n)

5

2

1

6

Average (%)

0.75

0.5

1

15.2

Range (%)

0.3-2.5

0-1

1

0-50

Figuur 1.

12 |

Gemiddeld percentage drachtig geslachte dieren per soort.
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De respons van de verschillende slachterij organisaties was zeer divers en is hieronder geanonimiseerd
weergegeven.
1.

Schapenslachterij: Er worden geen gegevens bijgehouden maar naar schatting wordt 25% van
de schapen drachtig aangevoerd. Er is geen protocol hoe om te gaan er met de foetus. Praktijk
is dat de ongeopende baarmoeder de destructie bak ingaat. Het duurt tot wel een half uur
voordat de baarmoeder wordt verwijderd. Aanname van slachterij is dat foetus dood is doordat
er geen bloedtoevoer meer is. Een enkele keer wordt er een lam in de wachtruimte geboren.

2.

Schapenslachterij: Er is een onderscheid tussen jonge ooien en oude schapen. Jonge ooien
geschat percentage van 12/13 % bij oude schapen wel tot 50% van de dieren drachtig
aangevoerd. Er is geen protocol, foetus wordt met ongeopende baarmoeder in destructiebak
gedaan. Aanname dat ongeboren lam niet meer leeft omdat bloedtoevoer is afgesneden.

3.

Slachterij organisatie varken en rund: bij runderen op 1 slachterij ca 0.5% van de dieren in
laatste 30% van de dracht. Jonge dier wordt verbloed. Meestal gaat ongeboren vrucht met
gesloten baarmoeder naar destructie.
Bij varkens komen drachtig aangevoerde dieren niet of nauwelijks voor, tenminste niet in een
stadium waarin dit wordt opgemerkt.

4.

Varkensslachterij: Vleesvarkens geen drachtige dieren. Bij zeugen komt drachtige aanvoer
eigenlijk niet voor behalve bij een calamiteit. Bij geiten komt drachtige aanvoer heel incidenteel
voor of bij een calamiteit. Er is geen protocol, baarmoeder gaat ongeopend naar destructie.

5.

Slachterij diverse diersoorten: slacht 5 a 6 runderen per week. Ca 4 keer per jaar drachtig dier
aangevoerd / geslacht. Foetus is dan 15-20 cm. Bloedtoevoer is afgesneden dus foetus is dood
en wordt afgevoerd naar destructie. Bij geiten komt drachtige aanvoer niet voor. Bij schapen
komt drachtige aanvoer komt niet voor

6.

Slachterij diverse diersoorten: Bij zeugen komt drachtige aanvoer niet voor, bij runderen
incidenteel, bij paarden 1% en bij schapen 2%. Bloedtoevoer is afgesneden en het duurt wel
een halfuur voordat buikinhoud wordt verwijderd. Baarmoeder met foetus gaat naar destructie.

7.

Runderslachterij: wil geen antwoord geven ivm gevoeligheid van informatie.

8.

Herkauwer slachterij: runderen worden heel incidenteel drachtige aangevoerd ca 1 per 3
weken. Bij schapen wisselend, varieert van 0-10%. Er is geen protocol, de foetus is dood en
gaat naar destructie

9.

Runder- en schapenslachterij: van de aangevoerde runderen 2,5% drachtig aangevoerd (ca 25
per maand). Van de schapen wordt ca 4,5% drachtig aangevoerd. Er is geen protocol,
“bloedtoevoer is afgesneden dus zijn dood”.

10. Runderslachterij: heel wisselend hoeveel drachtige dieren worden aangevoerd, varieert van
enkele per week tot weken helemaal niet. Protocol; als het aan de buitenkant is te zien dat een
dier drachtig is neemt de toezichthoudend dierenarts het over en deze neemt de beslissing wat
te doen. Als het niet aan de buitenkant is te zien gaat baarmoeder naar destructie.
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Conclusie en aanbeveling

Uit literatuur blijkt dat ongeboren vruchten gedurende het laatste derde deel van de dracht, in staat zijn
om pijn te ervaren. Er wordt aangenomen dat er bewustzijns onderdrukkende factoren zijn die ervoor
zorgen dat ongeboren vruchten een verlaagd bewustzijns niveau hebben en dat afhankelijk van
diersoort er pas sprake is van bewustzijn enkele uren na, tot enkele dagen of weken na de geboorte.
Over dit verlaagde bewustzijnsniveau gedurende de dracht verschillen de meningen.
Tijdens het slachtproces en verbloeden van het moederdier daalt de zuurstofspanning in de vrucht wat
binnen een minuut een afvlakking van het EEG tot gevolg heeft, welke wordt geassocieerd met onbewustzijn. Op basis hiervan wordt gesteld dat, bij een juiste dodingsmethode, er geen sprake van
ongerief is bij de vrucht. Daarbij wordt geadviseerd om de vrucht in de baarmoeder te laten om
ademhaling en daarmee een weer stijgende zuurstofspanning te voorkomen. Er zou dan namelijk wel
sprake zijn van bewustzijn en het dier zal dan apart gedood moeten worden (b.v. met schietmasker en
verbloeden).
Vanuit de praktijk blijkt dat er een grote variatie is in het aantal geslachte drachtige dieren. Over het
algemeen wordt een dracht niet altijd geconstateerd en de duur van de dracht is lastig in te schatten.
De baarmoeders worden in tact gelaten conform de huidige adviezen.
Op basis hiervan concluderen we dat gezien de huidige kennis en algemene opvatting, er waarschijnlijk
geen sprake is van ongerief voor de ongeboren vrucht.
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