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VOORWOORD

In de 2e master van de studie diergeneeskunde dient de student stage te lopen en hierover een

stageverslag te maken, in het kader van de Masterproef.

Ik wil bij deze de dierenartsen bedanken om mij de mogelijkheid te geven deze stage bij hun te

doorlopen. Hun begeleiding en bijkomende uitleg hebben ervoor gezorgd dat dit stageverslag tot

stand is kunnen komen.

Mijn ouders wil ik bedanken voor het steeds herlezen van mijn stageverslag en hun steun gedurende

de hele periode. Zonder hun zou ik deze studie nooit hebben verwezenlijkt.
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1. STAGE GEZELSCHAPSDIEREN

1.1. Logboek gezelschapsdieren

Datum Uur Aard consultaties/huis-/bedrijfsbezoek Opmerkingen

12/7/2010 17u Controle kater aangezien de eigenaar vindt dat het

dier suffer is, minder eet en af en toe braakt.

Dierenarts vermoedt dat het aan de voeding

gelegen is.

De dierenarts geeft speciale

voeding + probioticum mee.

De kater krijgt een inspuiting

met Metacam.

17u25 Bichon Frisé met klacht van blaasontsteking,

polyurie + hematurie. Het teefje heeft al een

voorgeschiedenis van blaasontstekingen, dus wordt

besloten een urinestaal te nemen.

De hond krijgt een inspuiting

met Metacam en Convenia +

de anaalklieren worden

uitgeknepen.

17u50 Duivenmelker met de klacht dat 9 van de 27

uitgevlogen duiven niet huiswaarts zijn gekeerd.

Hij heeft ook 5 duiven mee voor onderzoek naar de

eventuele aanwezigheid van trichomonas + 2

meststalen voor onderzoek via sedimentatie-

flotattie op coccidiose.

Onderzoek van de duiven toont een weinig geel

beleg in de bek aan en af en toe niezen.

Er wordt besloten te

behandelen met Ornicure in

het drinkwater gedurende

7dagen.

18u40 Chihuahua met de klacht van bilaterale kaalheid op

de borst. De dierenarts stelt flankalopecie vast.

Er wordt een behandeling

met Megaderm ingesteld om

de vachtgezondheid te

verbeteren.

18u55 Rappelvaccin kater. Er wordt gevaccineerd tegen

het Calici- en Herpesvirus,

Chlamydia en de

kattenziekte.

19u10 Deense dog pup die net aangekocht is vanuit

Nederland en de eigenaar komt op

gezondheidscontrole.

Het dier verkeert in goede gezondheid, maar heeft

wel vlooien.

Een behandeling met Practic

(spot-on insecticide/acaricide)

wordt ingesteld + een

intranasaal vaccin tegen

kennelhoest wordt

toegediend.

19u30 Jaarlijks vaccin + algemeen onderzoek 2 katten. Er wordt gevaccineerd tegen

het Calici- en Herpesvirus,

Chlamydia en de

kattenziekte.
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19u55 Jack Russel die op controle komt na operatie

tengevolge van een hondenbeet.

Geplaatste drains worden

verwijderd.

20u10 Golden Retriever met atopische dermatitis.

Het dier heeft tengevolge van de jeuk teveel

gekrabd en een secundaire bacteriële infectie

gemaakt, waardoor deze nu met een hot spot zit.

20u20 Euthanasie van een oude Maltezer met Cushing.

De hond was ook al doof en blind.

13/7/2010 8u30 Ovariëctomie van een kat, maar eigenaar belt dat

de kat ontsnapt is en dat ze later zal gebracht

worden.

8u45 Controle kat met tumor ter hoogte van de rechter

voorpoot. Bij algemeen onderzoek wordt bijgeruis

vastgesteld.

Vanwege de hoge ouderdom en het bijgeruis wordt

in overleg besloten om geen amputatie meer uit te

voeren.

De kat krijgt wel een

inspuiting met Dimazon

(furosemide) + Lasix wordt

meegegeven als verdere

thuismedicatie.

9u15 Eigenaar haalt Lasix af voor de verdere

behandeling van hun hond.

9u30 Shitzu met cornea ulcus, waarvan na onderzoek

blijkt dat het een oud letsel is.

Eigenaar krijgt Clinagel-vet

mee ter behandeling.

10u Binnenbrengen meststaal van een puppy die

verdacht wordt van Giardia of coccidiose,

aangezien het dier slijmerige mest vertoond, maar

wel nog steeds speels en actief is.

Er wordt een deel van het

meststaal gebruikt voor eigen

onderzoek op coccidiose via

sedimentatie-flottatie, maar

dit geeft een negatief

resultaat.

10u15 Golden Retriever met hot spot tengevolge van een

wonde onderaan de kin.

Tijdens het algemeen onderzoek probeert de

dierenarts om de wonde te scheren, maar dit blijkt

te pijnlijk voor de hond.

Er wordt aldus besloten om hem daags nadien te

laten terugkomen en dit onder verdoving te doen.

De hond krijgt wel een

inspuiting met Voren en

Duphamax.

Na de behandeling onder

verdoving zal een

vitaminebehandeling

ingesteld worden tegen het

overmatig ruien en de slechte

vachtkwaliteit van de hond.

10u30 Ovariëctomie van de kat oorspronkelijk gepland om

8u30.
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14/7/2010 17u Kat met niesziekte. De kat krijgt een inspuiting

met Metacam en Duphamax

+ er wordt een behandeling

gestart met Ronaxan.

17u15 Afhalen hond die overdag detartratie onderging. In onderling overleg wordt

besloten van speciaal voeder

mee te geven zodat de

tanden langer goed blijven.

17u35 Jaarlijks vaccin van 2 Border Collies en 1 Shitzu.

Tijdens het algemeen onderzoek wordt een

mammatumor vastgesteld bij de oudste Border

Collie.

Er wordt gevaccineerd tegen

de hondenziekte, kattenziekte

(Parvovirus), Parainfluenza

en Leptospirose.

In onderling overleg wordt

besloten van de hond te

opereren aan de

mammatumor.

De honden krijgen ook

ontwormingsmiddel mee.

18u25 Kat met de klacht dat ze veel eet maar enorm

mager is (2,5kg).

De kat moet daags nadien terug komen voor

bloedonderzoek.

Er wordt ontwormingsmiddel

meegegeven.

18u45 Jaarlijks vaccin hond + toedienen rabiës vaccin

aangezien de eigenaars naar het buitenland

vertrekken met de hond.

Er wordt gevaccineerd tegen

de hondenziekte, kattenziekte

(Parvovirus), Parainfluenza

en Leptospirose.

19u Pup met kennelhoest, diarree en ernstige

buikkrampen.

De hond krijgt een injectie

met Buscopan + mest wordt

opgestuurd voor verder

onderzoek naar het labo.

19u30 Kat met de klacht van braken en chronisch

vermageren. Uit de anamnese blijkt dat de kat

enkele maanden geleden geopereerd werd aan de

tanden en toen reageerde ze zeer slecht op de

verdoving (3dagen enorm suf en ziek). Aangezien

de leeftijd van 12jaar denkt de dierenarts aan een

eventueel nierprobleem maar voedselallergie is ook

mogelijk.

Er wordt een afspraak

gemaakt voor nuchter

bloedonderzoek daags

nadien om eventuele

nierproblemen aan te tonen.
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20u Kat met ontstoken voetzoolkussentjes. De kat krijgt een inspuiting

met Cortisone.

Er wordt ook een teek

verwijderd en een

ontwormingspil meegegeven.

16/7/2010 8u30 Bloedafname kat voor verder labonderzoek.

9u Bloedafname hond met PU/PD voor verder

labonderzoek.

9u30 Afhalen geneesmiddelen voor pup met

kennelhoest, buikkrampen en chronisch diaree.

10u Operatie chihuahua, wegname melktanden en

detartratie.

11u Knippen nagels van een hond.

17u Controle kattenbeet bij hond + jaarlijks vaccin. Er wordt gevaccineerd tegen

de hondenziekte, kattenziekte

(Parvovirus), Parainfluenza,

Leptospirose alsook tegen

kennelhoest.

17u15 Algemeen onderzoek 2 honden, waarbij bij één van

de honden een oorontsteking wordt vastgesteld. Er

wordt een uitstrijkje gemaakt waarop Malassezia te

zien is.

Er wordt een behandeling

met oordruppels (Canaural)

gestart.

18u Jaarlijks vaccin + vaccin tegen kennelhoest +

ontwormen hond.

18u25 Chalazion ter hoogte van het oog bij een hond,

welke wordt leeg gestoken.

Er worden oogdruppels en

oogzalf meegegeven.

18u45 Hond met oorontsteking.

Er wordt een uitstrijkje gemaakt waarop Malassezia

te zien is.

Er worden oordruppels

(Canaural) en een reiniger

voor in de oren meegegeven

+ een middel tegen teken.

19u20 Afhalen vlooien- en tekenmiddel + geneesmiddelen

tegen reisziekte.

19u30 Kat met conjunctivitis. Er wordt een behandeling

met Terramycine-oogzalf

ingesteld.
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20u Kat met klacht van al één dag niet meer eten en

koorts (39.6°C).

De kat krijgt een inspuiting

met Metacam en Duphamax,

alsook met een

koortsremmer.

19/7/2010 8u30 Binnenbrengen hond voor castratie.

8u45 Binnenbrengen hond voor castratie.

9u Bloedafname zieke pup met kennelhoest,

buikkrampen en diarree.

De hond krijgt een inspuiting

met een pijnstiller.

9u30 Castratie

10u30 Onderzoek zieke pup met kennelhoest,

buikkrampen en diarree.

11u Castratie

12u Onderzoek 3 meststalen van duiven op coccidiose

via sedimentatie-flottatie + onderzoek 4 duiven op

trichomonas, waarbij één positief test.

17u Onderzoeken 2 meststalen duiven via sedimentatie-

flottatie op aanwezigheid coccidiose.

17u15 Vaccinatie hond. Er wordt gevaccineerd tegen

de hondenziekte, kattenziekte

(Parvovirus), Para-influenza,

Leptospirose alsook tegen

kennelhoest.

17u30 Afhalen hond na castratie van ’s morgens.

17u45 Afhalen hond na castratie van ’s morgens.

18u Eigenaars van pup met kennelhoest, buikkrampen

en diarree komen hun pup bezoeken.

18u15 Kat met gezwel in de mond. De kat blijft zodat

daags nadien het gezwel kan verwijderd worden en

opgestuurd kan worden voor verder onderzoek.

18u45 Jaarlijkse vaccinatie 2 honden. Er wordt gevaccineerd tegen

de hondenziekte, kattenziekte

(Parvovirus), Para-influenza

en Leptospirose.
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19u15 Klasseren documenten labonderzoek.

20u15 Uitlaten zieke pup.

23/7/2010 8u30 Controle hond na oorontsteking. Er wordt een

uitstrijkje gemaakt en hierop is geen enkele gist

meer terug te vinden.

9u Voorbereiding + operatie weghalen mammatumor

bij hond.

Tijdens de operatie wordt nog

een 2e kleine tumor

gevonden, die eveneens

verwijderd wordt.

17u Hond met wonde tussen de tenen ter hoogte van de

linker achterpoot. De dierenarts stelt likgranuloom

vast.

De hond krijgt een inspuiting

met Convenia en Cortisone

(tegen de jeuk).

17u15 Hond met atopie. De wonden bevinden zich vooral

ventraal en verergeren duidelijk tijdens de zomer.

Omdat de hond al een spuit kreeg wordt besloten

om hem te wassen met een speciale shampoo.

Hij krijgt ook pillen (Atopia)

mee die de letsels zouden

moeten verminderen.

17u35 Afhalen Frontline tegen teken en vlooien.

17u40 Hond met atopie ter hoogte van de voorpoten

(binnenzijde) en onderaan de kin.

De hond krijgt een inspuiting

met Convenia en Kenacort

A10.

Ontwormingsmiddel en

Frontline tegen teken en

vlooien wordt meegenomen.

18u Euthanasie kat met tumor ter hoogte van de mond

en kaakbeenbreuk.

18u15 Controle pas aangekochte pup + vastleggen

vaccinatiedata en ontwormingsschema.

De nageltjes worden geknipt

18u30 Afhalen hond na operatie mammatumor.

18u50 Hond met artrose en ernstig vervuilde tanden. Er

wordt een afspraak vastgelegd voor detartratie van

de tanden.

Er wordt een behandeling

met Rimadyl gestart tegen de

artrose.

19u30 Controle oren hond op oorontsteking + uitknijpen

anaalklieren en knippen nagels.

19u50 Afhalen Rilaxine voor verdere behandeling hond.
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26/7/2010 17u Jaarlijkse vaccinatie hond en kat + ontwormen. Er wordt gevaccineerd tegen

de hondenziekte, kattenziekte

(Parvovirus), Para-influenza

en Leptospirose.

Er wordt gevaccineerd tegen

het Calici- en Herpesvirus,

Chlamydia en de

kattenziekte.

17u30 Afhalen vitamines (Megaderm) om op de voeding

toe te dienen.

17u40 Afhalen kat na scheren onder verdoving.

17u50 Afhalen geneesmiddelen.

18u Chippen hond + nakijken oren want de eigenaar

vindt dat de hond veel schudt met de kop, alsook

regelmatig krabt. Na algemeen onderzoek en

controle van de oren wordt niets verkeerds

vastgesteld.

18u20 Kat met ulcus in de mond, waarvoor ze een prik

krijgt toegediend.

18u40 Verleggen afspraak voor detartratie tanden + eten

afhalen.

19u Controle tanden hond met dubbele rij tanden (zowel

melktanden als blijvende tanden aanwezig).

In onderling overleg wordt

een afspraak vastgelegd voor

wegnemen van de tanden.

19u15 Jaarlijks vaccin kat. Er wordt gevaccineerd tegen

het Calicivirus en

Herpesvirus, Chlamydia en

de kattenziekte.

19u30 Controleren oren na oorontsteking + onderzoek op

artrose (strekken heupgewrichten).

Er wordt een behandeling

met Rimadyl voor 2weken

gestart tegen de artrose.

Een ontwormingspil wordt

meegegeven en een

behandeling met Practic

uitgevoerd.
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28/7/2010 17u Hond met klacht van voortdurend schudden met

hoofd en krabben aan oren. Er wordt een uitstrijkje

gemaakt + Hemacolor kleuring, waarop duidelijk

infectie met Malassezia te zien is.

Er wordt een behandeling

met Canaural gestart voor

10dagen.

17u30 Afhalen hond na castratie.

17u45 Draineren wonde aan voetzool kat na vechtpartij. De kat krijgt een inspuiting

met Metacam en Convenia.

18u05 Draineren abces op rug van een kat na gevecht

met andere kat.

18u20 Klasseren documenten labonderzoek.

18u45 Hond met als klacht chronisch vermageren,

opgezette darmen + pijn aan rechter achterpoot. Bij

het algemeen klinisch onderzoek wordt duidelijk

pijn ter hoogte van L4-L5 vastgesteld. De dierenarts

denkt aan een hernia of tumor.

Een behandeling met

Cortisone wordt ingesteld.

19u10 Hond met ‘collie-neus’ (depigmentatie neus/verlies

netvormig patroon). Er wordt een foto getrokken,

want indien de plek vergroot dan zou het eventueel

op een immunologische huidaandoening kunnen

wijzen.

Er wordt behandeld met

Dermazyne Melivet zalf.

19u30 Hond met klachten van niezen, droge hoest en

neusloop. Ook enkele kale plekken ter hoogte van

de staart en ledematen zijn aanwezig, maar

veroorzaken geen overdreven jeuk.

Kennelhoest wordt

gediagnosticeerd en er wordt

een staal voor

Dermatomycose genomen.

30/7/2010 17u Hond met oorontsteking, waarvan uitstrijkje

gemaakt wordt + Hemacolorkleuring. Er wordt een

infectie met Malassezia vastgesteld.

Een behandeling met

Canaural wordt ingesteld van

2x/dag gedurende 10 à 14

dagen.

17u30 Afhalen geneesmiddelen (Megaderm) + eten.

17u40 Afhalen hond na ovariëctomie.
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18u Rappelvaccin pup + behandeling tegen puppy

pyodermie met Surolan zalf.

Er wordt gevaccineerd tegen

de hondenziekte, kattenziekte

(Parvovirus), Para-influenza

en Leptospirose.

18u30 Afhalen geneesmiddelen.

18u40 Afhalen eten + geneesmiddelen.

18u45 Vaccinatie pup + ontwormen. Er wordt gevaccineerd tegen

de hondenziekte, kattenziekte

(Parvovirus), Para-influenza

en Leptospirose.

19u15 Draineren wonde bij kat na beet van een andere

kat.
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1.2. Casuïstiek gezelschapsdieren

1.2.1. Anamnese

Cane Corso met klachten van niezen, neusloop en droge hoest. De hond vertoont bovendien ronde,

kale plekken ter hoogte van de staart en ledematen, maar vertoont geen overdreven jeuk. Ze eet en

drinkt nog voldoende en vertoont geen wijzigingen in wijze van urineren en defaeceren. Het voeder is

een commercieel voeder speciaal voor grote rassen en de hond krijgt geen bijkomende

vitaminepreparaten of dergelijke. Het dier kan wel zonder toezicht buiten, maar kan niet in contact

gekomen zijn met herbiciden/insecticiden aangezien de eigenaar deze middelen zeker niet gebruikt

heeft.

Uit de anamnese blijkt dat de hond recent werd aangekocht bij een kweker, dus beslist de dierenarts

zijn vaccinatieschema na te gaan. Hieruit blijkt dat de eerste vaccinaties te vroeg werden toegediend,

waardoor via interferentie met de maternale immuniteit, de hond dus nog vatbaar zou zijn voor allerlei

infectieziekten. Bovendien is de eigenaar recent met de hond naar de hondenschool geweest, waar

duidelijk een andere hond aanwezig was met eveneens de klachten van niezen en neusloop.

In het gezin werd ook recent een Malterzerpup aangekocht, maar bij deze zijn de vaccinaties wel op

de juiste tijdstippen toegediend. De hond vertoont bovendien geen gelijkaardige klachten, alsook geen

jeuk en kale ronde plekken.

1.2.2. Algemeen onderzoek

De hond is alert en vertoont belangstelling voor de omgeving. Het gedrag is evenwichtig en

coöperatief en de hond is niet uitgesproken angstig of agressief. De houding is normaal en er worden

geen standafwijkingen of afwijkingen aan de wervelkolom vastgesteld. Ook de gang van de hond is

normaal en zijn lichaamsbouw duidelijk in orde vergeleken qua leeftijd en ras. Het lichaamsgewicht

bedraagt 8kg en hij verkeert dus duidelijk in een goede voedingstoestand voor een Cane Corso pup

van de leeftijd van 10weken.

Aan de vacht ter hoogte van de staart zijn enkele kale rond plekken te zien waar de hond volgens de

eigenaar niet echt veel aan krabt. Voor de rest ziet de vacht er normaal uit.

Qua abnormale ademhalingsgeluiden horen we tijdens het onderzoek de hond regelmatig eens niezen

en een enkele keer hoesten. We zien wel een bilaterale sereuse neusvloei, welke volgens de eigenaar

vooral bij het niezen uitgesproken is maar gedurende de ganse dag kan voorkomen. Andere in het

oog springende afwijkingen zijn er niet. De hoest die we horen is een droge hoest welke indicatief is

voor kennelhoest. De lichaamstemperatuur, alsook pols en ademhaling (geen overdreven

moeilijkheden met ademhalen) zijn normaal. Slijmvliezen en capillaire vullingstijd zijn in orde en

opgezette lymfeknopen zijn er niet te voelen.

1.2.3. Differentiaal diagnoses

1.2.3.1. Differentiaal diagnose droge hoest, niezen en neusloop

- Kennelhoest is de waarschijnlijkheidsdiagnose, aangezien alle symptomen in deze richting wijzen.

Ook het feit dat de hond recent naar de hondenschool is geweest waar een hond met dezelfde

symptomen rondliep wijzen in de richting van kennelhoest.

- Mycoplasma infectie kan, maar meeste infecties met deze kiem hebben geen duidelijke pathogene

betekenis.
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1.2.3.2. Differentiaal diagnose kale ronde plekken ter hoogte van de staart

- Dermatomycose is de waarschijnlijkheidsdiagnose, aangezien alle symptomen in deze richting

wijzen. De kale ronde plekken op de huid ter hoogte van de staart en ledematen, de schilfers die men

kan terug vinden, alsook het feit dat het dier geen overdreven jeuk vertoont en de algemene toestand

niet echt veranderd is laten ons toe te vermoeden dan het om een schimmelinfectie gaat.

- Staphylocccus pseudointermedius infectie of ook wel pyodermie genoemd is weinig waarschijnlijk

maar kan eventueel secundair voorkomen wanneer de haarfollikels aangetast zijn en een folliculitis

geven.

1.2.4. Diagnoses

1.2.4.1. Diagnose kennelhoest

Diagnostisch werd niets ondernomen aangezien de dierenarts uit de informatie verkregen uit

anamnese, algemene indruk en algemeen onderzoek vrij zeker was dat het hier om kennelhoest ging.

Er kon een bronchiaal spoelsel of neusswab genomen worden, maar om de kosten te drukken en

omdat isolatie van de kiem Bordetella bronchiseptica via een neusswab niet altijd even gemakkelijk is

werd geopteerd om dit niet te doen.

1.2.4.2. Diagnose dermatomycose

Diagnostisch werd een mycologisch cultuuronderzoek uitgevoerd. Kleine stukjes haar en schilfers

werden op verschillende plaatsen afgenomen en op het oppervlak van een geschikte agar (InTrayDM)

geïncubeerd en bewaard bij een temperatuur van 18 – 25°C. Indien er zich pathogene kiemen in het

staal bevinden, zullen deze zich vermenigvuldigen en aldus zo een kleuromslag van het medium van

geel naar rood veroorzaken. De cultuur werd dagelijks onderzocht en na 1 week positief bevonden.

De schimmels worden zowel naar macroscopisch aspecten zoals groeisnelheid, aspect, vorm en kleur

van de kolonie beoordeeld alsook naar diffusie van pigmenten in de agarmassa wordt gekeken.

Microscopische eigenschappen van de schimmels werden niet onderzocht, om de reden dat de

dierenarts vrij zeker was van de diagnose. Indien wel microscopisch onderzoek zou worden

uitgevoerd, kan men het uitzicht en de lokalisatie van de macro- en microconidia nagaan om de

schimmel te identificeren.

Fig.1: Diagnosetest voor dermatomycose
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Diagnose met de Lamp van Wood werd niet uitgevoerd, vanwege de geringe diagnostische waarde

waarbij men maar in 60% van de gevallen met een Microsporum canis infectie een eventuele heldere

fluorescente schijn kan waarnemen. Bovendien kunnen sommige bacteriële infecties, losse

huidschilfers en andere onzuiverheden vals positieve uitslagen veroorzaken.

1.2.5. Behandelingen

1.2.5.1. Behandeling kennelhoest

De hond werd behandeld met een antibioticum en de eigenaar werd aangeraden de hond in een

warme, goed geventileerde ruimte te houden, alsook in plaats van korrelvoeding voor even

vleesvoeding te geven. Na volledig herstel zal de hond wel opnieuw gevaccineerd worden tegen de

gebruikelijke ziekten. Hij zal ook een intranasaal vaccin toegediend krijgen tegen kennelhoest,

aangezien de eigenaar naar de hondenschool zal blijven gaan.

1.2.5.2. Behandeling dermatomycose

Er wordt een behandeling met Surolan zalf ingezet waarvan 2maal daags enkele druppels dienen

worden aangebracht ter hoogte van de wonden. De behandeling dient ononderbroken te worden

voortgezet tot wanneer de klinische symptomen verdwenen zijn. De eigenaar wordt ook aangeraden

een grondige mechanische reiniging van de omgeving uit te voeren vanwege de besmettelijkheid. Dit

alles moet met de nodige omzichtigheid gebeuren vanwege het zoönotisch karakter van de

aandoening.

Er kan eventueel curatief gevaccineerd worden met een geïnactiveerd vaccin om de genezing van de

letsels te versnellen, maar dit werd niet uitgevoerd.

1.2.6. Prognoses

1.2.6.1. Prognose kennelhoest

Kennelhoest is meestal een zelflimiterende ziekte en bij niet gecompliceerde gevallen treedt dan ook

spontaan herstel op na 7 – 10 dagen. Aangezien de hond geen bijkomende algemene symptomen

vertoonde, zal de antibioticumbehandeling voldoende zijn om volledige genezing te bekomen.

Na volledig herstel zal de hond wel opnieuw gevaccineerd worden tegen de gebruikelijke ziekten. Hij

zal ook een intranasaal vaccin krijgen tegen kennelhoest, aangezien de eigenaar naar de

hondenschool zal blijven gaan.

1.2.6.2. Prognose dermatomycose

Bij gezonde honden is dermatomycose meestal een zelflimiterende aandoening met spontane

vermindering van de letsels binnen 1 tot 3 maanden. Er kan eventueel aantasting van de nagels

(onychomycosis) of kerions (uit de follikelmondingen drainerende acuut ontstane dikten tengevolge

van follikelruptuur) voorkomen welke de ziekte kunnen compliceren. Aangezien de hond geen

bijkomende algemene symptomen noch bijkomende complicaties vertoonde zal de behandeling met

Surolanzalf voldoende moeten zijn om volledige genezing te bewerkstelligen.
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1.3. Analyse praktijk en management stage gezelschapsdieren

Ik heb mijn stage gelopen bij een dierenarts gezelschapsdieren te Ophasselt-Geraardsbergen. De

dierenarts baat daar een eenmanspraktijk uit die door haar zelf werd opgestart, 7 jaar geleden,

dadelijk na het beëindigen van haar studies.

Nadat de dierenarts eerst gedurende enkele jaren een huurhuis betrok werd een groot pand

aangekocht dat zich qua lokalisatie en samenstelling beter leende tot het openhouden van een

dierenartsenpraktijk. De praktijk is zeer gunstig gelegen, pal in het dorpscentrum en langs een drukke

gewestweg met veel doorgaand verkeer.

Het pand wordt volledig door de echtgenoot in zijn vrije tijd verbouwd, terwijl de dagelijks belangrijke

handelingen en operaties in de daartoe voorziene ruimtes al kunnen doorgaan, omdat deze als eerste

verbouwd werden. Naast de praktijk wordt het pand ook gebruikt als woonst.

De dierenarts is momenteel ook zwanger. Zij heeft ervoor gekozen haar cliënteel tijdens en na de

zwangerschap tijdelijk door te sturen naar een collega. Zo is zij zeker dat haar klanten degelijk zullen

worden geholpen.

De dierenarts staat volledig alleen in voor haar eigen werkplanning en werkverdeling. De bezoekuren

zijn vastgelegd op maandag, woensdag en vrijdag telkens van 17u tot 19u. De resterende tijd wordt

gespendeerd aan huisbezoeken en consultaties op afspraak, alsook operaties. Bijna alle

voormiddagen zijn bezet met 1 of 2 heelkundige ingrepen.

Men kan de dierenarts ook dagelijks bereiken op haar gsm- en vast telefoonnummer indien zich

spoedgevallen voordoen. Zij zal dan altijd, zo goed en zo kwaad mogelijk, haar tijd hier proberen naar

te regelen, ook al dienen hierdoor de bezoekuren iets later te beginnen.

De dierenarts baat haar praktijk volledig individueel uit. Af en toe werkt ze wel eens samen met

andere dierenartscollega’s, maar dan slechts zeer uitzonderlijk. Dit houdt in dat collega’s RX-foto’s

kunnen komen nemen of echo’s laten maken, aangezien zij daarvoor over de nodige apparatuur

beschikt. Collega’s kunnen ook heelkundige ingrepen zoals kniebandruptuur waarvoor bijkomende

scholing vereist is naar haar doorsturen. Enkele keren per jaar schrijft zij zich in voor dergelijke

bijscholingen om zo goed mogelijk ten dienste van haar cliënteel te kunnen staan. Zeer uitzonderlijk

word bij speciale operaties een eventuele collega- dierenarts ingeschakeld, maar het is vooral de

echtgenoot die wordt ingeschakeld. Wanneer het grote, zware dieren betreft en er een bijkomende

fixatie nodig is, dan zorgt hij hiervoor. Dit is natuurlijk zeer handig en bespaart kosten voor een

dierenassistente uit.

De dierenarts verzorgt ook helemaal alleen de administratie.

Haar klantenbestand wordt momenteel volledig geïnformatiseerd via het computerprogramma

Mobivet. Daarnaast beschikt zij ook nog over de klassieke mappen met patiëntengegevens die

dateren van uit het begin van de praktijk. Ook de schriftelijke documenten zoals laboverslagen worden

hierin nog geklasseerd. Voor de labonderzoeken wordt gebruik gemaakt van de diensten van de firma

AML, een Medvet-labo uit Antwerpen welke, indien nodig, dagelijks stalen komt ophalen. Nog

dezelfde dag of uiterlijk de volgende dag zijn de resultaten al beschikbaar via de computer. Deze

informatie wordt ook nog eens schriftelijk toegestuurd, welke dan achteraf geklasseerd wordt in de

desbetreffende mappen. Ook de bestelling van medicatie gebeurt via de computer op de sites
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Crocodile en Nerum. De dierenarts kan dagelijks ingeven welke geneesmiddelen en hoeveel zij er van

nodig heeft. Ook deze firma’s leveren al de volgende dag.

De dierenarts is momenteel tevreden met haar huidige financiële situatie. De praktijk is zeker rendabel

maar de aankoop van een woning, de verbouwingen, alsook de op komst zijnde gezinsuitbreiding

zorgen natuurlijk voor belangrijke financiële lasten die moeten afgelost worden.

Het gebeurt ook vrij regelmatig dat stagedoende studenten Dierenverzorging helpen tijdens de

spreekuren. Haar voorkeur gaat uiteraard uit naar een student diergeneeskunde om haar mee te

helpen, zodat haar echtgenoot minder belast wordt. Deze is onderwijzer en kan dus gemakkelijk

tijdens de schoolvakanties, weekends en woensdagnamiddagen helpen. Aangezien hij nu volop bezig

is met de verbouwingen is alle hulp welgekomen.

Naast de eigenlijke praktijk verkoopt de dierenarts ook speciale dierenvoeding van de merken Hill’s en

Royal Canin. Dit is uiteraard een bijkomende service naar de klanten toe maar zorgt ook wel voor een

belangrijke inkomstenstroom. Een ander bijkomende service is ook dat zij in staat is om haar klanten

rechtstreeks de nodige geneesmiddelen mee te geven.

Tijdens mij stageperiode heb ik kunnen vaststellen dat de dierenarts een goed beklante praktijk heeft.

De spreekuren duren altijd langer dan voorzien en lopen gemiddeld 1 à 2 uur langer uit.

De dagtaak begint meestal rond 8u30 ’s morgens en eindigt vaak rond 20u30. In de voormiddag

worden de consultaties op afspraak of de operaties uitgevoerd. De geopereerde dieren worden dan ’s

avonds afgehaald door de eigenaar(s). Ook op zaterdag is de praktijk druk bezocht en worden ook

consultaties en operaties op afspraak uitgevoerd. Op zondag worden enkel spoedgevallen behandeld

voor haar klanten en deze die door eventuele collega’s worden doorgestuurd. Om de zoveel tijd heeft

zij ook wachtdienst op zondag. Voor zeer ernstige gevallen beschikt de dierenarts over speciale

kennels waar de dieren zowel overdag als ’s nachts met de beste zorgen worde omringd en dit

gedurende de hele week indien nodig.

De dierenarts is zeer hartelijk, communicatief en hulpvaardig voor haar klanten. Zij is 7 dagen op 7

bereikbaar en staat altijd klaar voor deskundig advies, wat haar dan ook haar aanzienlijk cliënteel

heeft opgeleverd.

De sterke punten van haar praktijk zijn dan ook vooral haar bekwaamheid, vriendelijkheid en haar

vlotte omgang met de klanten. De 24u op 24u beschikbaarheid en inzet zorgen tevens voor een goed

draaiende praktijk. Het nadeel van de drukke praktijk zijn natuurlijk de oplopende wachttijden, welke zij

natuurlijk tracht in te dijken door zoveel als mogelijk op afspraak te werken.

Ik ben zeer tevreden dat ik mijn stage kon lopen bij een bekwame dierenarts met goed draaiende

praktijk. Door de grote toeloop heb ik veel interessante gevallen en een uitgebreide ervaring

opgedaan. Zowel op gebied van praktijkhandelingen als op het vlak van klantgericht handelen heb ik

veel kennis en weetjes opgestoken die mij zeker zullen helpen in mijn latere loopbaan.
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2. STAGE GROTE HUISDIEREN

2.1. Logboek grote huisdieren

Datum Uur Aard consultaties/huis-/bedrijfsbezoek Opmerkingen

23/10/2010 13u Onderzoek ezel met de klacht van niet meer willen

eten en enorm suf.

Uit het algemeen onderzoek blijkt dat het dier

hypotherm is (32°C), zeer bleke mucosae vertoont

en bijna niet meer op zijn poten kan staan (shock).

De dierenarts vermoedt een erge worminfectie.

De ezel krijgt

ontwormingsmiddel + een

inspuiting met antibiotica,

alsook een

elektrolytenoplossing dat in

zijn drinken gemengd moet

worden.

14u Vaccineren runderen tegen Blauwtong.

Inspuiting antibiotica bij koe met panaritium.

15u15 Controle opengegane wonde van een keizersnede

door kopstoot van een andere koe.

De wondranden worden opgefrist en de wonde

opnieuw gehecht.

De koe krijgt voor het

hechten een

antibioticumspray op de

wonde.

16u Controle keizersnede van daags voordien.

Rectaal onderzoek bij koe om eventuele nakende

partus te diagnosticeren.

16u45 Controle wonde na verwijderen tumor ter hoogte

van de tenen bij een Labrador.

De hond krijgt een inspuiting

met Metacam en

antibioticaspray op de

wonde.

17u30 Controle koe die daags voordien gekalfd had.

Eigenaar klaagt dat het dier suf is en niet meer wil

eten.

Bij vaginoscopisch onderzoek blijkt de vulva sterk

gezwollen. De koe staat ook erg opgetrokken wat

op pijn wijst.

Algemeen onderzoek bij manke koe.

De koe krijgt een inspuiting

met antibiotica en Cortisone

tegen de zwelling.

De koe krijgt een inspuiting

met antibiotica.

18u15 Controle paard met tendinitis. Het paard krijgt een

inspuiting met een

ontstekingsremmer en een

analgeticum.
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30/10/2010 8u30 Onderzoek dikbil op afkomen nageboorte.

Inspuiten vitamine A-D aan kalf ter ondersteuning.

Dikbilkoe met longwormen injecteren met

antiparasitair middel.

Toedienen antibioticum.

9u15 Algemeen onderzoek van een mank paard. Het paard krijgt een

inspuiting met een NSAID en

kortwerkend corticosteroïd

(rapidexon).

Het paard wordt ook

ontwormd.

10u Controle paard met tendinitis. Het paard krijgt een

inspuiting met een

ontstekingsremmer, alsook

een analgeticum.

10u40 Castratie ezel.

12u Onderzoek dikbilkalf dat niet meer recht kan.

Na algemeen onderzoek worden pootfracturen

uitgesloten, maar eventuele rugletstels zouden

kunnen.

Het kalf krijgt een inspuiting

met ontstekingsremmer,

alsook ondersteunend een

inspuiting met vitamines.

13u30 Vaccineren tegen Infectieuze Boviene

Rinotracheïtis (IBR).

Ontwormen magere dikbil die verdacht wordt van

worminfectie.

Algemeen onderzoek kalf met diarree. Het kalf krijgt een infuus met

elektrolyten tegen de

dehydratatie en ascidose.

14u30 Controle paard met hoefbevangenheid. Het paard krijgt een

inspuiting met een NSAID en

wordt eveneens ontwormd.

15u15 Vaccineren runderen tegen Blauwtong.

17u15 Onderzoek dikbilkalf met hartproblemen en

dyspnee ten gevolge van het zware gewicht.

Het kalf krijgt een inspuiting

met Metacam en antibiotica.

18u Vaccineren kalveren tegen griep.



17

Onderzoek kalf met erge ademhalingsproblemen

en klacht van enorm suf.

Het kalf krijgt een inspuiting

met Micotil (tilmycosine).

2/11/2010 8u Bloedafname bij runderen voor controle op IBR.

9u45 Inspuiten langwerkend antibioticum aan 3kalfjes

met klacht van hoesten.

Controle koe op afkomen nageboorte. De koe krijgt een inspuiting

met een antibioticum.

10u45 Controle koe op afkomen nageboorte. De koe krijgt een inspuiting

met een antibioticum.

11u30 Bloedafname bij runderen voor controle op IBR.

13u30 Bloedafname bij kalveren voor controle op BVD

(Boviene Virale Diarree).

Bloedafname bij runderen voor controle op IBR en

BVD.

15u15 Algemeen onderzoek bij kalf met diarree. Het kalf krijgt een infuus met

elektrolyten tegen de

dehydratatie en ascidose

16u Algemeen onderzoek manke ezel.

De dierenarts gaat over tot het bekappen van de

hoef, maar stelt geen verwonding vast. Bij verdere

palpatie wordt gedacht dat het probleem zich ter

hoogte van de schouder bevindt. Door de hoge

leeftijd van het dier wordt ook artrose niet

uitgesloten.

De ezel krijgt een inspuiting

met een pijstiller alsook met

een ontstekingsremmer

(hercontrole over 8dagen).

De ezel wordt ook ontwormd.

16u45 Onderzoek kalf met verlamming aan de

achterhand.

Er wordt gedacht aan een eventuele slechte val of

fracturen. De dierenarts besluit nog enkele dagen

af te wachten vooraleer enige stappen te

ondernemen.

17u30 Controle paard met tendinitis.

De dierenarts besluit ook over te gaan op

bekappen van de hoef en stelt een blaar vast.

Het paard krijgt een

inspuiting met een

ontstekingsremmer en een

analgeticum.

6/11/2010 9u Vaccineren paard tegen tetanus en influenza.
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Vaccineren runderen tegen griep + vaccineren

tegen Blauwtong.

Bloedafname bij runderen voor controle op IBR.

Er wordt gevaccineerd tegen

Bovien Respiratoir Synctieel

Virus, Parainfluenza 3 en

Boviene Virale Diarree.tegen

Blauwtong.

10u Castratie alpaca.

11u 2 keizersneden

12u15 Vaccineren runderen tegen IBR.

Hercontrole kalf na verzorging wondjes tengevolge

van myiasis.

Algemeen onderzoek ziek kalf met

ademhalingsproblemen.

Het kalf wordt behandeld met

Marbocyl.

13u15 Paard met abces ter hoogte van de neus.

Het abces wordt gedraineerd.

Er wordt een poeder

(Suflonamiden/Trimethoprim)

meegegeven om in het eten

te mengen.

14u15 Rund met als klacht mank.

De dierenarts stelt na onderzoek een tyloma vast.

Afhalen nageboorte bij koe.

Het rund krijgt een inspuiting

met een pijstiller.

De koe krijgt intravaginaal

een tablet met Tetracyclines.

15u Preventief behandelen van runderen tegen schurft.

15u30 Bloedafname runderen voor controle op IBR.

16u30 Koe met als klacht plots niet meer recht

willen/kunnen.

De dierenarts geeft een

infuus met Parpumag

(calcium + magnesium),

alsook een inspuiting met

een pijnstiller.

17u15 Behandelen kalf met grashoest.

Koe met artritis.

Het kalf krijgt een inspuiting

met antibiotica.

De koe krijgt een inspuiting

met een pijnstiller en

ontstekingsremmer.
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18u Bloedafname bij runderen voor controle op IBR.

Vaccineren runderen tegen Blauwtong.

18u45 Behandelen rund met mastitis.

Ontwormen vleesstier.

De koe krijgt een inspuiting

met Tetracyclines en

Cortisone.

15/11/2010 8u30 Runderen vaccineren tegen griep.

Runderen vaccineren tegen Blauwtong.

Er wordt gevaccineerd tegen

Bovien Respiratoir Synctieel

Virus, Parainfluenza 3 en

Boviene Virale Diarree.

9u30 Bloedafname bij runderen voor controle op IBR.

Vaccineren runderen tegen Blauwtong.

Rectaal onderzoek bij koe die niet tochtig wil

worden. De dierenarts stelt niets afwijkend vast en

besluit af te wachten.

De runderen worden ook

ontwormd.

10u30 Bloedafname runderen voor controle op IBR.

Vaccineren runderen tegen Blauwtong.

De runderen worden ook

ontwormd.

11u15 Bloedafname runderen voor controle op IBR.

Vaccineren runderen tegen Blauwtong.

De runderen worden ook

ontwormd.

12u Bloedafname runderen voor controle op IBR.

Vaccineren runderen tegen Blauwtong.

De runderen worden ook

ontwormd.
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2.2. Casuïstiek grote huisdieren

Preventieve maatregelen tegen IBR

2.2.1. De ziekte IBR en zijn gevolgen

Infectieuze Boviene Rhinotracheïtis (IBR) is een ademhalingsziekte veroorzaakt door het boviene

Herpesvirus-1. Het virus kan worden overgedragen via de slijmvliezen van de neus en de vagina en

via het sperma. De belangrijkste overdrachtsweg is via direct neuscontact van het ene naar het

andere dier. Verspreiding kan ook via de lucht over korte afstanden.

Dieren die besmet worden met het boviene Herpesvirus-1 kunnen de volgende ziekteverschijnselen

vertonen

- Algemeen ziektebeeld met hoge koorts, depressie, gebrek aan eetlust, snotteren en rode neus (met

korsten), conjunctivitis en mucopurulente neusvloei, verwerpingen en een verminderde melkgift.

- Het virus kan ook het geslachtskanaal besmetten. Koeien die dan drachtig zijn kunnen naargelang

het stadium van de dracht verschillende verschijnselen vertonen, zoals embryonale sterfte, abortus of

geboorte van zwakke, eventueel niet levensvatbare kalveren die kort na de geboorte zullen sterven.

- De ziekte wordt ook wel eens Infectieuze Pustulaire Vulvovaginitis (IPV) genoemd, tengevolge van

de vaginale vorm. Hierbij zien we vooral endometritis, retentio secundarum en ontsteking van de

vagina.

- Eventueel kan het virus ook het pasgeboren kalf besmetten. Dit leidt tot hersenontsteking of een

slechte algemene toestand, welke uiteindelijk tot de dood zal leiden.

Eenmaal een dier geïnfecteerd is dan wordt deze een zogenaamde latente drager. Dergelijke latente

virusdragers kunnen dan telkens opnieuw het virus gaan uitscheiden en opnieuw andere dieren

besmetten. Zulke heropflakkeringen van het virus met uitscheiding zien we vooral tijdens stressvolle

periodes, zoals het tijdstip van kalving of tijdens transport. Dergelijke virusverspreiding doorheen het

bedrijf kan gepaard gaan met ziektesymptomen, maar kan eveneens subklinisch verlopen.

Een bedrijf raakt vooral geïnfecteerd door aankoop van besmette runderen of door in contact te

komen met besmette runderen via weides of op tentoonstellingen. Overdracht via besmette kledij,

schoeisel of materialen is ook mogelijk, maar minder waarschijnlijk.

2.2.2. Controle op aanwezigheid van IBR op het rundveebedrijf:

De belangrijkste methode om een steekproef, ook wel bedrijfsvenster genoemd, uit te voeren is

bloedafname. Het bloed wordt verder onderzocht op de aanwezigheid van antistoffen via een ELISA-

test. Naargelang er al of niet werd gevaccineerd op het bedrijf worden dan ofwel gE- of gB-antistoffen

opgespoord. In België zijn enkel gemarkeerde IBR-vaccins toegelaten, welke geen gE (glycoproteïne

E) bevatten.

gE-antistoffen gB-antistoffen Interpretatie

Afwezig Afwezig Nooit gevaccineerd, nooit geïnfecteerd.

Afwezig Aanwezig Gevaccineerd, nooit geïnfecteerd.

Aanwezig Aanwezig Geïnfecteerd (al of niet gevaccineerd)
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Hoeveel dieren moeten er onderzocht worden?

 Er werd nog nooit gevaccineerd op het bedrijf.

Totaal aantal

dieren

≤ 18 19-29 30-49 50-69 70-199 > 200

Aantal stalen Alle dieren

> 12maand

18 22 23 25 26

 Er werd of wordt nog altijd gevaccineerd op het bedrijf.

Totaal aantal

dieren

≤ 16 17-29 30-49 50-69 70-199 > 200

Aantal stalen Alle dieren

> 12maand

16 17 18 19 21

Resultaten

Alle stalen zijn negatief

 Er zijn op het bedrijf hoogstwaarschijnlijk <15% IBR-positieve dieren. Om te bevestigen dat er

geen IBR aanwezig is, zal de staalafname vergroot moeten worden.

Eén of meerdere stalen zijn positief

 Er zijn op het bedrijf >15% van de dieren IBR-seropositief. Indien men het bedrijf IBR-vrij wil

maken is vaccineren noodzakelijk.

2.2.3. IBR-statuten en hoe te verkrijgen

Naargelang de IBR situatie op het bedrijf worden verschillende statuten toegekend.

Statuut Definitie

I1 IBR situatie ongekend of hoger statuut verloren.

I2 Halfjaarlijkse vaccinatie van alle runderen.

I2 met derogatie Vaccinatie van enkel gE-positieve dieren indien dit aantal <10%

I3 Geen gE-positieve dieren; IBR-vrij volgens EU-norm

I4 Geen gB-positieve dieren; officieel IBR-vrij volgens EU-norm
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De modaliteiten voor het verwerven van een statuut

Statuut Hoe verwerven?

I2 Wanneer vaccinatierapporten bewijzen dat alle runderen > 8 maand geprimovaccineerd

zijn (1 of 2 vaccinaties naargelang vaccin) en alle runderen > 15 maanden aanwezig in

het beslag gehyperimmuniseerd zijn.

I2d Kan aangevraagd worden wanneer een volledige serologische screening aantoont dat

≤10% van de onderzochte dieren gE-positief zijn. Alle dieren op het bedrijf > 15

maanden moeten gehyperimmuniseerd zijn en verder gevaccineerd worden.

Dergelijk statuut kan voor maximaal 1 jaar verworven worden.

I3 Kan aangevraagd worden wanneer 2 volledige serologische screenings met een

tussentijd van 5 tot 7 maanden aantonen dat alle dieren > 12 maanden steeds gE-

negatief waren.

I4 Kan aangevraagd worden wanneer 2 volledige serologische screenings met een

tussentijd van 5 tot 7 maanden aantonen dat alle dieren > 12 maaanden steeds gB-

negatief waren.

De modaliteiten voor het behoud van een statuut

Statuut Hoe behouden?

I2 Viermaandelijks een vaccinatierapport overmaken aan Dierengezondheidszorg

Vlaanderen. Er is geen serologisch onderzoek vereist, het statuut blijft behouden zolang

alle dieren conform worden gevaccineerd alsook nieuw aangekochte runderen.

I3 Jaarlijks een steekproefsgewijze serologische screening uitvoeren welke volledig gE-

negatief moet zijn.

I4 Jaarlijks een steekproefsgewijze serologische screening uitvoeren welke volledig gB-

negatief moet zijn.

De voorwaarden voor herintroductie van runderen aan het veebeslag

Statuut Hoe behouden?

I2 /

I2d / I3 Binnen de 28 tot 40 dagen na terugkeer verplicht uitvoeren van een ELISA-test voor

opsporen gE-antistoffen. Ondertussen dient het rund afgezonderd te worden.

I4 Binnen de 28 tot 40 dagen na terugkeer verplicht uitvoeren van een ELISA-test voor

opsporen gB-antistoffen. Ondertussen dient het rund afgezonderd te worden.
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De voorwaarden voor toevoegen van runderen aan het veebeslag

Statuut Hoe behouden?

I2 Runderen > 3maanden dienen gevaccineerd te worden.

I2d / I3 Runderen afkomstig van I3- of I4-beslagen:

Binnen 5 dagen na aankomst verplicht uitvoeren van een ELISA-test voor opsporen van

gE-antistoffen. Ondertussen dient het rund afgezonderd te worden.

Runderen afkomstig van andere beslagen:

Binnen 5 dagen na aankomst verplicht uitvoeren van een ELISA-test voor opsporen van

gE-antistoffen en binnen de 28 tot 40 dagen later opnieuw. Ondertussen dient het rund

afgezonderd te worden.

I4 Runderen afkomstig van I3- of I4-beslagen:

Binnen 5 dagen na aankomst verplicht uitvoeren van een ELISA-test voor opsporen van

gB-antistoffen. Ondertussen dient het rund afgezonderd te worden.

Runderen afkomstig van andere beslagen:

Binnen 5 dagen na aankomst verplicht uitvoeren van een ELISA-test voor opsporen van

gB-antistoffen en binnen de 28 tot 40 dagen later opnieuw. Ondertussen dient het rund

afgezonderd te worden.

2.2.4. Vaccineren tegen IBR

Tegen januari 2012 zullen al deze preventieve maatregelen verplicht moeten worden uitgevoerd. Het

doel is om zoveel mogelijk I2-statuten te verkrijgen. Om zo een statuut te verkrijgen is het belangrijk

optimaal te vaccineren.

Vaccinaties voor het verkrijgen en behouden van een I2-statuut

PRIMOVACCINATIE

Kalveren geboren op het bedrijf of aangekocht met een leeftijd <3maanden moeten volledig

geprimovaccineerd worden voor een leeftijd van 8 maanden.

Dieren die bij aankoop > 3 maanden waren moeten bij aankomst op het bedrijf onmiddellijk en volledig

geprimovaccineerd worden.

HYPERIMMUNISATIE

Een hervaccinatie is een geldige hyperimmunisatie indien toegediend ten laatste 7 maanden na de

vorige toediening.

Een 1
e

hervaccinatie is een geldige hyperimmunisatie indien toegediend ten vroegste 4 maanden na

de primovaccinatie.
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2.3. Analyse praktijk en management stage grote huisdieren

Ik heb mijn stage gelopen bij een dierenarts voor grote huisdieren te Sint-Maria-Lierde. De dierenarts

baat daar een eenmanspraktijk uit die door hem zelf werd opgestart enkele jaren na het beëindigen

van zijn studies. Na het behalen van zijn diploma verving de dierenarts vooral zieke of afwezige

collega’s alvorens zelf een praktijk uit te baten. De bedoeling was om eerst nog wat ervaring op te

doen en een basis van financiële middelen aan te leggen, vooraleer een praktijk uit te bouwen.

De dierenarts baat nu al gedurende vele jaren zijn praktijk uit in zijn woonst. Aangezien hij als

dierenarts grote huisdieren voornamelijk huisbezoeken uitvoert, dient de praktijk ook niet zo uitgebreid

te zijn. De dierenarts heeft daarnaast ook nog een klein cliënteel voor kleine huisdieren en moet dus

wel over een mogelijkheid beschikken om consultaties uit te voeren in de praktijk. De eventuele

operaties van kleine huisdieren worden eveneens uitgevoerd in de daartoe voorziene ruimte thuis.

Deze operaties en consultaties worden enkel uitgevoerd na telefonische afspraak. De praktijk is zeer

gunstig gelegen, pal in het dorpscentrum.

De echtgenote van de dierenarts staat volledig alleen in voor de werkplanning en werkverdeling.

Bezoekuren zijn er niet, alles wordt telefonisch geregeld. De dagtaak van de dierenarts bestaat erin

om ’s morgens rond 8u30 huisbezoeken te brengen aan zijn cliënteel, welke voornamelijk uit

veeboeren en particuliere eigenaars van paarden bestaat. Consultaties in de praktijk voor cliënteel

met kleine huisdieren kan, maar dan enkel na afspraak. Dergelijke afspraken vinden voornamelijk

plaats rond 13u. De dierenarts bevindt zich dan vaak thuis voor zijn middagpauze. Dergelijke

consultaties kunnen zowel operaties, algemene onderzoeken als toedienen van vaccinaties en

dergelijke zijn. Rond 14u vertrekt de dierenarts terug op huisbezoeken en naargelang het aantal of de

eventuele noodoproepen overdag, kan de dagtaak doorlopen tot 20u ’s avonds. Indien daarna nog

keizersneden of andere noodconsultaties dienen uitgevoerd te worden dan kan dit eveneens na

telefonische contactopname. De dierenarts staat 7 op 7, 24u op 24u ter beschikking voor zijn cliënteel.

De administratie wordt door de echtgenote van de dierenarts gedaan.

Haar klantenbestand wordt momenteel volledig geïnformatiseerd via het computerprogramma Vetsoft.

Dit programma werd hun vroeger aangeraden door een collega-dierenarts in het begin van het

ontstaan van digitale klassering. Daarnaast beschikt zij ook nog over de klassieke mappen met

patiëntengegevens die dateren van uit het begin van de praktijk, alsook de schriftelijke documenten

zoals laboverslagen, en de noodzakelijk vaccinatielijsten zoals ondermeer voor blauwtong.

De bestelling van medicatie gebeurt via de schriftelijke aanvraag in samenwerking met de firma

Crocodile. De dierenarts kan dagelijks, indien nodig, aangeven welke geneesmiddelen en hoeveel er

nodig zijn. Deze firma levert al de volgende dag.

De dierenarts is momenteel tevreden met zijn huidige financiële situatie. De praktijk is zeker rendabel

ook al is het aandeel cliënteel kleiner dan voorheen. Het aantal dieren op melkvee- en

vleesveebedrijven stijgt aanzienlijk, terwijl het aantal bedrijven afneemt. Toch heeft de dierenarts nog

steeds ruim voldoende werk om in alle kosten te voorzien.
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De praktijk wordt volledig individueel uitgebaat. Samenwerking met andere collega’s vindt niet plaats,

tenzij in het geval van vervangingen. Indien de dierenarts in verlof gaat, wordt een collega-dierenarts

uit de streek aangeduid als vervanger, maar dit geldt ook omgekeerd. De dierenarts zelf voert dus ook

vervangingen uit voor bevriende collega-dierenartsen.

Zeer uitzonderlijk wordt bij speciale operaties een eventuele collega- dierenarts ingeschakeld, maar

het is vooral de echtgenoot die wordt ingeschakeld. Vooral wanneer het grote, zware dieren betreft en

er een bijkomende fixatie nodig is, dan is bijkomende hulp altijd welkom. Dit is natuurlijk zeer handig

en bespaart de kosten voor een dierenartsassistente uit.

Het gebeurt weinig dat stagedoende studenten Diergeneeskunde helpen tijdens de huisbezoeken.

Indien dit wel voorkomt dan kunnen taken die zijn vrouw uitvoert al eens uit handen gegeven worden.

Zij staat zoals gezegd alleen in voor de administratie en gaat soms mee op huisbezoeken om alles in

goede banen te leiden. Vooral als bloedafnames dienen te gebeuren en er zeer duidelijk de

oormerknummers moeten genoteerd te worden. Dit zijn dan taken die door de stagiair kunnen

overgenomen worden.

Een bijkomende service is ook dat de dierenarts in staat is om zijn klanten rechtstreeks de nodige

geneesmiddelen mee te geven. Hoewel vaak alles zelf wordt toegediend, kan het nogal eens

gebeuren dat geneesmiddelen, indien de boeren hiertoe over de nodige documenten beschikken,

geleverd worden zodat zij deze zelf kunnen toedienen.

Tijdens mijn stageperiode heb ik kunnen vaststellen dat de dierenarts een goed beklante praktijk

heeft. De dagtaak is dagelijks goed gevuld en kan al eens meer dan 12 werkuren per dag bevatten.

Ook op zaterdag en zondag is de praktijk druk bezocht en worden veel huisbezoeken uitgevoerd.

Indien mogelijk zullen er op zondag enkel spoedgevallen behandeld worden.

De dierenarts is zeer communicatief met zijn klanten. Hij is steeds bereikbaar en staat altijd klaar voor

deskundig advies.

De sterke punten van de praktijk zijn dan ook vooral zijn bekwaamheid, ervaring en vriendelijkheid.

Zijn vlotte omgang met de klanten en de 24u op 24u beschikbaarheid en inzet zorgen tevens voor een

goed draaiende praktijk.

Het nadeel van de drukke praktijk zijn natuurlijk de lange werkdagen en het vele nachtwerk voor

keizersneden.

Ik ben zeer tevreden dat ik mijn stage kon lopen bij een dergelijk bekwame dierenarts met goed

draaiende praktijk. Door de grote toeloop heb ik veel interessante gevallen en een uitgebreide

ervaring opgedaan. Zowel op gebied van praktijkhandelingen als op het vlak van klantgericht

handelen heb ik veel kennis en weetjes opgestoken die mij zeker zullen helpen in mijn latere

loopbaan.
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3. ALGEMENE REFLECTIE

Toen ik vernam dat we gedurende de 2
e

master stage konden lopen bij een dierenarts was ik zeer

enthousiast. Gedurende de voorgaande stages mochten we enkel niet-medische gerichte handelingen

uitvoeren. Niettegenstaande waren deze stages leerrijk en verrijkend qua ervaring, maar de dagelijkse

praktijk van dichtbij meemaken is toch nog iets helemaal anders. Het feit dat we nu wel degelijk in

contact kwamen met patiënten en hun eigenaars, dat we alles van dichtbij konden meemaken en zelfs

eventueel operaties konden zien, stemde mij zeer gunstig. Na vele jaren enkel alles in theorie te leren,

was ik zeer enthousiast om mijn kennis nu ook allemaal eens in de praktijk te kunnen toetsen.

Aanvankelijk zette het feit dat we zowel stage moesten lopen voor grote als voor kleine huisdieren,

een ‘domper’ op de feestvreugde. Ik was er namelijk al ten stelligste van overtuigd dat ik kleine

huisdieren ging doen en wou dan ook mijn volledige stageperiode hieraan wijden.

Toch moet ik toegeven dat, achteraf bekeken, het lopen van de stage in beide categorieën enorme

voordelen heeft. Soms ben je zodanig zeker van je stuk en je keuze dat je jezelf te weinig open stelt

voor andere opties.

Het lopen van de stage grote huisdieren viel, voor mij, uiteindelijk zelfs zodanig goed mee, dat ik toch

nog begon te twijfelen tussen de optie herkauwers of de optie kleine huisdieren.

Het voortdurend op de baan zijn, het nauwe contact met de vaste klanten en de appreciatie van de

klanten wakkerden mijn interesse aan. Natuurlijk heb je dit ook als je kleine huisdieren doet, maar

daar ben je meer gebonden aan je praktijk zelf. Klanten komen vooral jou opzoeken en niet

omgekeerd.

Daarentegen staat natuurlijk wel het feit dat je als dierenarts grote huisdieren en dan vooral als vrouw

je mannetje moet kunnen staan. Het is niet overal even aangenaam en proper werken. De ene

boerderij is al wat beter uitgerust dan de andere. Ook al zullen keizersneden een groot deel van je

takenpakket als dierenarts grote huisdieren uitmaken, ook andere zaken dienen te gebeuren. Bij het

vaccineren in groep staan de dieren niet overal reeds op voorhand aangebonden. Het

veiligheidsaspect bij grote huisdieren is voor mij dus een reden om niet voor deze diersoort te opteren.

Tijdens mijn stage bij een dierenarts die voornamelijk herkauwers doet, zag ik soms dingen waarvan

ik dacht/weet dat ik ze waarschijnlijk nooit alleen zou kunnen. De gedrevenheid ontbreekt mij niet,

maar de ‘mankracht’. Het is een hard vak en het koude weer ’s winters in de stallen is ook niet echt

mijn ding.

Bovendien zal vanuit een later oogpunt bekeken het minder gemakkelijk met een gezinsleven te

combineren zijn dan wanneer je voor gezelschapsdieren opteert. Vooral mijn gevoel zorgde er toch

voor om voor de optie gezelschapsdieren te kiezen.

Mijn stage kleine huisdieren liep ik al deels in de zomervakantie. Dit maakte het mogelijk om volledige

dagen, in hoeverre mogelijk voor de dierenarts zelf, stage te kunnen lopen. Bovendien volgden de

stagedagen elkaar op en zag je ook de evolutie in het ziekteproces van bepaalde patiënten.

Het was een leerrijke en vooral aangename ervaring om te zien waarmee je als dierenarts dagelijks

mee geconfronteerd word. Bepaalde zaken, zoals vaccineren, zijn dagelijkse routine. Ook

ouderdomsklachten, mankheid, plasproblemen en ook oorontstekingen komen veelvuldig voor.
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De stapsgewijze handelingen van de dierenarts, de communicatieve vaardigheden en de meest

gebruikte medicatie, alles kwam aan bod tijdens mijn stages. Ik zag niet enkel hoe je de diagnose

moest stellen, maar kwam ook meer en meer te weten over de gebruikte medicatie. Tijdens de lessen

zien wij enkel de productnamen, maar niet de merknamen en daardoor is het niet altijd even

gemakkelijk. De link tussen product en merk kwam niet altijd even gemakkelijk. Door mee te lopen in

een praktijk leer je de merknamen van de meest gebruikte geneesmiddelen kennen, wat toch ook

weer een voordeel is.

De manier van werken en de mogelijkheid dit te kunnen observeren blijft toch van onschatbare

waarde, vind ik. Alles in theorie zien is gemakkelijk, maar het in praktijk toepassen is vaak nog iets

anders. Al eens van dichtbij kunnen meemaken hoe een praktijk draait en hoe de dierenarts in kwestie

op bepaalde situaties reageert, is zeer interessant.

Zo had ik, tijdens één van de stages, een dame waarvan de hond duidelijk mank was en last had van

enorme tandpijn. Toen de dierenarts de diagnose stelde, barstte de vrouw in tranen uit. Ze schaamde

zich omdat ze zo lang had gewacht vooraleer een dierenarts te consulteren. Het sierde de vrouw dat

ze alles wou doen om haar geliefkoosde hond er terug bovenop te brengen. Ook al wisten de

dierenarts en ik dat de dame in kwestie zich niet echt iets te verwijten had, konden we dit moeilijk uit

haar hoofd praten. Als persoon in een dergelijke situatie, moet je toch goed weten hoe daar mee om

te gaan en hoe je jezelf best gedraagt tegenover de betrokken persoon. Communicatie op een

menselijke manier met de eigenaars is dus een zeer belangrijk aspect in een dierenartsenpraktijk.

Anderzijds staat daartegenover dat in de praktijk grote huisdieren dergelijke situaties zelden, eigenlijk

nooit voorkomen. In plaats van met gezelschapsdieren wordt er met nutsdieren gewerkt en mensen

moeten vooral hun geld verdienen. Kosten mogen hier niet zo hoog oplopen, want het is niet de

bedoeling verlies te boeken. De mentaliteit is dus totaal anders dan bij kleine huisdieren. Het heeft zijn

voor- en nadelen vind ik. Maar in beide gevallen, hoe dan ook, spelen communicatieve vaardigheden

een enorm belangrijke rol. Door toch al eens in een praktijk mee te draaien leren we ook deze

vaardigheden, welke anders door theorielessen zeer moeilijk of zelfs niet, kunnen aangeleerd worden.

Ik vind dat beide dierenartsen waar ik stage liep een goeddraaiende praktijk hebben. Dit gaf mij dan

ook het voordeel om een groot aantal uiteenlopende ziektegevallen of preventieve maatregelen te

zien en dit in beide takken. Het maakte ook mogelijk om een vergelijking te maken. Een vergelijking

die mij zeker en vast geholpen heeft in mijn definitieve keuze.

Het aantal werkuren overdag is in beide takken ongeveer gelijk. Alleen kan je als dierenarts grote

huisdieren vooral ’s nachts opgeroepen worden voor een keizersnede. Dit heb je niet bij kleine

huisdieren, maar dit feit op zich heeft totaal niet bijgedragen tot mijn keuze. Ook spoedgevallen bij

kleine huisdieren kunnen ’s nachts voorkomen. Als dierenarts moet je, vind ik, altijd paraat staan voor

je klanten. Het is iets dat je weet van vooraf aan en waar je jezelf dus kan op voorbereiden.

Het feit dat ik al van jongs af aan dierenarts wil worden en ik nooit een andere mening hierover heb

ontwikkeld, hebben me ook nooit doen twijfelen aan mijn keuze. Mijn ouders waren wel van het idee

dat, als ik dan toch geneeskunde ging studeren, ik misschien beter humane geneeskunde zou

studeren. Raar maar waar, ook al bevinden de beide beroepen zich in de geneeskundige sector, heb

ik het veel moeilijker met een ziek, bloedend of gewonde persoon dan met een dier. Ik denk dat de

enorme verantwoordelijkheid over een mensenleven ‘teveel om dragen’ is voor mij.
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Waarmee ik dan weer niet wil bedoelen dat het leven van een dier daarom minder belangrijk is. Maar

het verlies van een patiënt, in mijn geval dan een huisdier, is denk ik toch iets gemakkelijker om

dragen dan wanneer je een persoon verliest. Een mensenleven is in de ogen van de meesten toch

nog veel meer waard dan een dier. Ook al zien mensen hun huisdieren graag, ik denk dat het verlies

van je huisdier altijd iets gemakkelijker te verwerken is dan het verlies van een familielid en/of vriend.

In de toekomst zou ik graag na mijn afstuderen eerst en vooral nog wat meer ervaring willen opdoen.

Ook al krijgen wij de mogelijkheid tot het lopen van stages en klinieken op de faculteit zelf, toch vind ik

dat je nooit genoeg kan bijleren. Ervaring is dan ook een belangrijke verdienste voor een dierenarts.

Mensen vertonen meer vertrouwen vind ik.

Een goede praktijk hebben is één zaak, maar die ook goeddraaiende houden is een andere zaak. Als

ik één ding zeker geleerd heb dan is het dat communicatief zijn zeer belangrijk is. Mensen hebben

heel graag dat je duidelijk en op een verstaanbare manier verteld wat er met hun lievelingsdier aan de

hand is. Weten wat de diagnose is, wat de behandeling of prognose zijn en zoveel meer.

Een cliënteel opbouwen is niet gemakkelijk, je cliënteel houden is volgens mij nog veel moeilijker. De

toevloed aan dierenartsen zorgt voor veel aanbod en dus een grotere concurrentie. Daarom is het

belangrijk om iedere dag opnieuw de drive en de moed te vinden er voor te gaan. Ervoor te zorgen dat

iedere klant tevreden naar huis keert of iedere patiënt al half genezen is wanneer die uw

onderzoeksruimte verlaat. En dit kan volgens mij alleen maar als je iets doet waar je zelf voor 100%

achter staat. En voor mij is dat dierenarts worden. Dan pas kan ik doen wat ik altijd al wou doen, wat

ik het liefst van al wil en zal doen.

Ik zie mezelf misschien wel werken in groepsverband. Toch verkies ik momenteel een

éénmanspraktijk uit te baten. Het werken in groep heeft zo zijn voordelen qua werkplanning. Deze is

gemakkelijker te regelen, waardoor de combinatie met een eventueel gezinsleven alweer een stuk

eenvoudiger verloopt. Je hebt ook collega’s waar je al een keer kan op terugvallen als je het bos door

de bomen niet meer ziet en je maar niet tot een oplossing komt. Overleg en het samengroeien van

verschillende ideeën, het zijn voordelen die zowel jezelf als de collega’s ten goede komen.

Daarentegen staat dat werken in groepsverband niet altijd even gemakkelijk en evident verloopt.

Samenwerken met iemand houdt in ieder geval een risico in, vind ik. Niet iedereen deelt dezelfde

mening en niet iedereen werkt even hard. In ieder geval moet er altijd iemand de leiding op zich

nemen, want hij/zij moet instaan voor de werkverdeling en het uitbetalen van de lonen. Tenzij je in

groep duidelijke afspraken kunt maken. Toch blijf ik erbij dat dit vroeg of laat problemen kan geven.

Maar wie weet vind ik toch iemand waarmee het klikt en zet ik toch de stap om in een groepspraktijk

te beginnen.

Ik hoop vooral dat ik in de toekomst mijn droom, een eigen praktijk, kan verwezenlijken. In de huidige

maatschappij is het toch niet zo evident om zomaar een praktijk op poten te zetten. Bovendien

ontbreekt het kapitaal en de ervaring om dit onmiddellijk na mijn studies te kunnen verwezenlijken.

Mijn wens is dan ook om eerst ergens te kunnen ‘meelopen’ om zo nog meer ervaring op te doen.

Wat de toekomst zal brengen, dat zien we nog wel. Eén ding weet ik zeker, en dat is dat ik er 100%

zal voor gaan om mijn droom te verwezenlijken.
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SAMENVATTING

Bedwelming van dieren voor de slacht betekent dat de dieren bewusteloos worden gemaakt en dit ook

blijven tot de dood intreedt door verbloeding.

Elektrische waterbadverdoving is voor pluimvee de meest toegepaste bedwelmingsmethode die

berust op het uitschakelen van het bewustzijn door het opwekken van een epileptische aanval.

Nochtans worden er problemen vastgesteld op het gebied van dierenwelzijn, bijvoorbeeld vroegtijdig

ontwaken door niet gelijkmatige stroomtoediening. Ook problemen met de karkas- en vleeskwaliteit,

zoals botbreuken en puntbloedingen, worden vastgesteld. Een mogelijke verklaring is een niet-

optimaal toedienen van de elektrische stroom. Bovendien weegt niet elk dier evenveel en zal dus de

waargenomen stroom sterk variëren.

Vandaar ook dat gecontroleerde gasverdoving meer en meer een opmars kent. Deze methode kan

een belangrijke vooruitgang betekenen wat betreft het dierenwelzijn. Toch kent ze ook nog enkele

problemen, zoals het feit dat bewusteloosheid geleidelijk intreedt.

Bij elektrische of mechanische verdoving zal bewusteloosheid wel onmiddellijk intreden, wat de stress

bij de dieren sterk reduceert. Het is dus belangrijk dat de tijdsduur van inductie van bewusteloosheid

en mate van stress bij gecontroleerde gasverdoving met elkaar in evenwicht zijn.

In deze literatuurstudie wordt een chronologische samenvatting gegeven van alle stappen in het

slachtproces. Zowel elektrische bedwelming als gecontroleerde gasverdoving en mechanische als

experimentele bedwelmingsmethodes komen aan bod. Hun invloed op het dierenwelzijn, als op het

milieu en de economie worden verder toegelicht. Nadien worden deze methodes met elkaar

vergeleken op diverse aspecten.

Sleutelwoorden: Animal welfare - broilers/poultry - controlled atmosphere stunning - electrical

stunning - slaughter
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INLEIDING

De laatste decennia is de dierlijke productiesector sterk geëvolueerd en vooral enorm

geïndustrialiseerd en geautomatiseerd. Van alle nutsdieren, zoals rund, pluimvee en andere

bijzondere diersoorten zoals ree of hert, is het vooral de productietak van het pluimvee die in

belangrijke mate mee geïndustrialiseerd werd. Het zijn niet alleen de huisvesting- en

fokmogelijkheden, maar vooral ook de slachtmethoden en –omstandigheden die mee geëvolueerd

zijn. De traditionele kippenren op de boerderij vervaagt in het niets met de hedendaagse uitgebreide

bedrijven waar tot duizenden kippen samen kunnen worden gehuisvest.

De bedoeling van dit alles is rentabiliteitsverhoging en comfortabeler werk creëren. Het is echter nog

maar de vraag of dit alles ook ‘comfortabel’ is voor de dieren? Hoe gaat het met hun welzijn? Wordt er

wel voldoende rekening gehouden met hun normale ethologische handelingen gedurende het

volledige slachtproces? Gebeurt alles wel conform de opgelegde wetgeving, zodat de dieren geen

stress en vooral geen pijn ondervinden? Zijn de omstandigheden waarin het slachten gebeurd

optimaal?

Dit en nog vele andere kwesties hebben tot diverse onderzoeken geleid die een antwoord trachten te

geven op deze en nog vele andere vragen.

In deze literatuurstudie is het de bedoeling om een beschrijving te geven van de diverse

bedwelmingsmogelijkheden bij pluimvee. Bovendien worden alle stappen in het slachtproces verder

toegelicht en beoordeeld op diverse vlakken, maar vooral en in belangrijke mate wat betreft het

dierenwelzijn en milieu.
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LITERATUURSTUDIE

1. HISTORISCH PERSPECTIEF

De laatste 50-60 jaar is de dierlijke productiesector en in het bijzonder de pluimveesector enorm

geëvolueerd. De volledige ontwikkelingscyclus van pluimvee is geïndustrialiseerd om tot nog betere

productieresultaten te komen. Waar vroeger de meeste handelingen manueel gebeurden nemen nu

machines het werk over van de mens. De bedoeling is om pluimvee voort te brengen met een

maximale vleesproductie enerzijds en eiproductie anderzijds. Omdat deze beide eigenschappen niet

te verenigen zijn in één en het zelfde dier moest men dus compromissen sluiten. Er werd hierbij een

onderscheid gemaakt tussen vlees- en leglijnen om de hoogste specialisatiegraad bij de dieren te

verkrijgen. Voeding, management en ziektecontrole zijn geoptimaliseerd om tot deze resultaten te

kunnen komen.

2. SITUERING

2.1. De primaire fase of bedrijfskolom

Op vermeerderingsbedrijven staan de zware moederdieren in voor de productie van broedeieren die

in de broeierij uitgebroed worden tot eendagskuikens. Deze zullen, naargelang het ras, op hun beurt

ofwel bestemd zijn om vlees te produceren ofwel om eieren te leggen. De vleeskippen gaan naar

vleeskippenbedrijven om gedurende zes weken opgekweekt te worden tot vleeskippen van 1 tot

1,5kg. Nu zijn de dieren slachtrijp en klaar om afgevoerd te worden naar het slachthuis, zoals

weergegeven in figuur 1. De karkassen worden vervolgens versneden in gespecialiseerde

uitsnijderijen of in het slachthuis zelf. Daarna belanden de betrokken kippendelen via de detailhandel

en/of grootwarenhuizen tot bij de consument (Viaene en Verheecke, 2009).

VERMEEDERINGSBEDRIJF

↓

BROEIERIJ

↓

VLEESKIPPENBEDRIJF

↓

PLUIMVEESLACHTERIJ

↓

VERSNIJDERIJ EN VERWERKING

↓

DETAILHANDEL

↓

CONSUMENT

Fig.1: Schematische weergave bedrijfskolom naar Prof. Dr. J. Viane, 2009
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2.2. Productiegegevens

2.2.1. Braadkippentoom en –bedrijven

Gedurende de periode 2000-2003 was er in België een sterke daling in de hoeveelheid aangehouden

braadkippen. Deze daling sloeg om in een stijging gedurende de daarop volgende 2 jaren, maar van

2004 tot 2008 werd er opnieuw een daling waargenomen. Het aantal bedrijven daalde gedurende

deze gehele periode, behalve in 2004 waar een lichte stijging werd opgemerkt, zoals weergegeven in

tabel 1. In België werden ongeveer twintig miljoen braadkippen gehouden in 2008, verspreid over

1005 bedrijven (Viaene en Verheecke, 2009).

Tabel 1. Evolutie van de braadkippentoom en –bedrijven in België uit Viaene, 2009

Jaar Braadkippenstapel

(x1.000 stuks)

Bedrijven

(aantal)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

24.498

24.255

23.745

18.193

21.745

21.073

19.711

20.161

20.116

1.605

1.586

1.578

1.232

1.397

1.274

1.073

1.093

1.005

2.2.2. Braadkippenproductie

Het is duidelijk af te leiden uit tabel 2 dat de braadkippenproductie in België maar een klein onderdeel

uitmaakt van de totale braadkippenproductie in de EU. Toch is deze productiegraad voldoende om in

onze eigen behoeften te voorzien en bovendien ook nog te kunnen exporteren. België heeft dus een

zelfvoorzieningsgraad die hoger ligt dan 100%.

Het mag ook duidelijk zijn dat er zich een dalende trend voordoet betreffende braadkippenproductie in

de meeste West-Europese landen (Viaene en Verheecke, 2009).

Tabel 2. Jaarlijkse productie van braadkippenvlees door de EU-lidstaten in West-Europa (x 1.000 ton en %) naar Viaene,

2009

2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 %

België/Lux

Denemarken

Duitsland

Finland

Frankrijk

Griekenland

Ierland

Italië

Nederland

Oostenrijk

321

219

1026

83

2145

164

121

1169

705

110

3.43%

2.34%

10.96%

0.89%

22.92%

1.75%

1.29%

12.49%

7.53%

1.18%

304

205

1077

84

2015

169

120

1097

485

112

3.40%

2.29%

12.03%

0.94%

22.50%

1.89%

1.34%

12.25%

5.42%

1.25%

286

213

1166

87

1973

166

122

1128

555

114

3.16%

2.35%

12.88%

0.96%

21.79%

1.83%

1.35%

12.46%

6.13%

1.26%

271

207

1197

87

1918

172

122

1101

569

114

3.00%

2.30%

13.27%

0.96%

21.96%

1.91%

1.35%

12.21%

6.31%

1.26%

269

185

1185

87

1788

169

113

984

568

109

3.11%

2.14%

13.70%

1.01%

20.67%

1.85%

1.31%

11.38%

6.57%

1.26%

258

187

1268

94

1861

184

117

1056

626

114

2.89%

2.10%

14.22%

1.05%

20.90%

2.06%

1.13%

11.84%

7.02%

1.28%
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Portugal

Spanje

Verenigd

Koninkrijk

Zweden

Totaal

311

1331

1544

111

9360

3.32%

14.22%

16.50%

1.19%

100%

270

1336

1574

106

8954

3.02%

14.92%

17.58%

1.18%

100%

281

1310

1571

81

9053

3.10%

14.47%

17.35%

0.89%

100%

196

1302

1581

82

9019

3.28%

14.44%

17.53%

9.09%

100%

289

1283

1535

85

8649

3.34%

14.83%

17.75%

0.98%

100%

312

1283

1473

87

8920

3.50%

14.38%

16.51%

0.98%

100%

2.2.3. Regionale spreiding braadkippenbedrijven

Het aantal bedrijven daalt in België, maar de spreiding is toch wel grotendeels behouden gebleven,

zoals weergegeven tabel 3. Het Vlaamse Gewest vertegenwoordigt steeds minstens 80% van de

totale braadkippenproductie, met West-Vlaanderen en Antwerpen als belangrijkste regio’s. Het is ook

duidelijk dat het aantal bedrijven in Antwerpen beduidend lager ligt dan in West-Vlaanderen en er dus

relatief gezien daar ook meer dieren per bedrijf gehuisvest zullen zijn (Viaene en Verheecke, 2009).

Tabel 3. Regionale structuur van de Belgische braadkippenbedrijven naar Viaene, 2009

2005 2006 2007 2008

Antwerpen

Henegouwen

Limburg

Luik

Luxemburg

Namen

Oost-Vlaanderen

Vlaams-Brabant

Waals-Brabant

West-Vlaanderen

TOTAAL

141

176

87

110

96

114

170

48

35

297

1.274

144

130

81

90

69

86

141

46

35

251

1.073

132

133

72

82

86

93

140

50

31

273

1.092

132

118

71

77

71

84

128

46

30

247

1.004

2.2.4. Pluimveeslachterijen

Er is een duidelijke daling in het aantal erkende slachthuizen voor gevogelte in België met een laag

aantal van nog maar 36 in 2009, zoals weergegeven in tabel 4. Het aantal uitsnijderijen kent echter

ten opzichte van het aantal slachterijen een duidelijk opmars met een aantal van 167 in 2009 (Viaene

en Verheecke, 2009).

Tabel 4. Erkende pluimveeslachterijen en –versnijderijen in België uit Viaene, 2009

2002 2005 2007 2009

Slachthuizen

Uitsnijderijen

103

/

96

172

53

/

36

167
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2.2.5. Slachtcijfers pluimvee

In 2003 werd het minst aantal kippen geslacht, zoals weergegeven in tabel 5. In 2002 daarentegen

kende men een piek met ongeveer 280 miljoen slachtingen. Vanaf 2004 is er een duidelijke stijging in

het aantal geslachte kippen waar te nemen, maar tot op heden werd het maximum aantal van 2002

niet meer bereikt.

Braadkippen maken steeds bijna 90% uit van alle uitgevoerde slachtingen (Viaene en Verheecke,

2009).

Tabel 5. Ontwikkeling van de slachtcijfers: aantal slachtingen (x 1.000) uit Viaene, 2009

2002 2003 2004 2005 2007 2008

Braadkippen

Soepkippen

TOTAAL

249.899

32.474

282.373

222.327

19.711

242.038

243.721

28.577

272.298

238.721

29.475

267.578

244.012

29.507

273.519

242.231

30.851

273.082
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3. WETGEVING

Slachten is een wereldwijd verspreid fenomeen en is dus onderhevig aan zowel de Europese als

nationale Belgische wetgeving.

Op Europees niveau zijn de volgende verordeningen en richtlijn van toepassing:

 Verordening 835/2004 van 29 april 2004 houdende de vaststelling van specifieke

hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong.

 Verordening 854/2004 van 29 april 2004 houdende de vaststelling van specifieke

voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie

bestemde producten van dierlijke oorsprong.

 De richtlijn 93/119/EG van 22 december 1993 inzake de bescherming van de dieren bij het

slachten of doden

De EU- richtlijn 93/119/EG beschermt alle slachtdieren door te stellen dat pijn en lijden moeten

vermeden worden via bedwelming tot de hersenactiviteit volledig stilvalt tengevolge van het uitbloeden

(Von Wenzlawowicz en Von Holleben, 2001; Bilgili, 1992; Craig en Fletcher, 1997; Gerrtizen et al.,

2000; Raj, 2006; Gerritzen en Lambooij, 2007; Europese Commissie, 2008; Buhr, 2009).

Deze richtlijn is enkel van toepassing op het verplaatsen, onderbrengen, fixeren, bedwelmen, slachten

en doden van dieren die worden gefokt en gehouden voor het verkrijgen van vlees, huiden, pelzen of

andere producten en op de procedures voor het doden in geval van bestrijding van besmettelijke

ziekten. Het is dan ook duidelijk dat deze richtlijn slaat op het slachten van pluimvee (Europese

Commissie, 2008).

Op Belgisch niveau zijn de volgende Koninklijke Besluiten en Ministerieel Besluit van toepassing:

 Koninklijk Besluit (K.B.) van 6 oktober 2006 tot vaststelling van de voorwaarden betreffende

de bedrijfsgeassisteerde keuring in pluimveeslachthuizen.

 Koninklijk Besluit (K.B.) van 10 augustus 1998 houdende bepaalde voorschriften voor de

gezondheidskwalificatie van pluimvee.

 Ministerieel Besluit (M.B.) van 19 augustus 1998 betreffende de modaliteiten ter toepassing

van het KB van 10 augustus 1998 houdende bepaalde voorschriften voor de

gezondheidskwalificatie van pluimvee.
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4. DIERENWELZIJN

Dierenwelzijn is een moeilijk te definiëren begrip en heeft te maken met de lichamelijke en emotionele

toestand waarin het dier verkeert.

Tijdens de jaren 1990 werd bedwelming van pluimvee een prioritaire zaak op het gebied van

dierenwelzijn (Buhr, 2009). De verhoogde interesse kan worden toegeschreven aan de sterke mate

van automatisering van het slachtproces (Heath et al, 1994).

In de Europese Unie vereist de wetgeving (EU- richtlijn 93/119/EG) dat alle dieren bestemd voor de

vleesproductie ongevoelig moeten worden gemaakt vooraleer te slachten. Bewusteloosheid moet dus

zo spoedig mogelijk geïnduceerd worden zonder enig nadelig effect te hebben op het welzijn en de

vleeskwaliteit. Het is belangrijk dat de dieren bewusteloos blijven tot de dood intreedt door

verbloeding, zoals weergegeven in figuur 2 (Gerritzen et al., 2000).

Het verdovingsproces moet omkeerbaar zijn zonder schadelijke gevolgen voor het dier. Er is echter

geen enkele vereiste voor slachthuizen om specifieke methodes toe te passen. (Europese commissie

- DG SANCO, 2007).

Fig.2: Illustratie van de ideale tijdsduur van bewusteloosheid nodig voor slachten in regel met het

welzijn van de dieren naar Raj et al. 2006

Aangezien dierenwelzijn een ruim begrip is, moeten diverse parameters nagegaan worden vooraleer

men kan besluiten of het dierenwelzijn al of niet gerespecteerd wordt gedurende het volledige

slachtproces (Europese commissie – DG SANCO, 2007).
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Elektrische bedwelming is gedefinieerd als bewusteloosheid geïnduceerd tengevolge van de

doorgang van een elektrische stroom doorheen het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg).

Dit komt overeen met een bewustzijnsniveau welke stadium 3 tussen licht en matig benadert, zoals

weergegeven in tabel 6 (Buhr, 2009).

Tabel 6. Stadia en tekenen van anesthesie, Geudel (1937), naar R.J. Buhr (2009)

Stadium 1 Analgesie – lokaal of algemeen. Lokaal verlies van pijnsensatie, desoriëntatie of gevoelloosheid, dieren

blijven bij bewustzijn, vrijwillige spiercontracties.

Stadium 2 Bewusteloosheid – epileptiforme hersenactiviteit. Verlies van pijnperceptie, aanwezige spierreflexen en

versnelde ademhaling.

Stadium 3 Anesthesie – 1. Licht: spierrelaxatie maar reflexen aanwezig, normale ademhaling, ooglid- en corneareflex

aanwezig.

2. Matig: spierreflexen ooglidreflex afwezig en trage corneareflex.

3. Diep: begin van een overdosis, ademhalingsdepressie (beademing noodzakelijk) en

corneareflex afwezig.

Stadium 4 Overdosering – Verlamming van de hersenstam en een EEG met vlakke lijn. Reflexen afwezig, geen

initiatie van de ademhaling en onderdrukte hartfunctie.

Een elektrische bedwelmingsmethode wordt als ethisch verantwoord beschouwd als ze aan volgende

criteria voldoet (Buhr, 2009):

1. De methode moet een snelle bewusteloosheid induceren met een minimale pijnperceptie.

2. De duur van de bewusteloosheid moet aanhouden tot de dood intreedt.

3. Er zijn bijna geen ‘onderbedwelmde’ of niet bedwelmde dieren.

De meest gebruikte methode om pluimvee te verdoven is elektrische verdoving door middel van een

waterbad (Raj et al., 1990; Bilgili, 1992; Raj, 1998; Göksoy et al., 1999; Raj, 2006; Prinz et al., 2008).

Hierbij gaat een elektrische stroom rechtstreeks doorheen het lichaam, wat spiercontracties en zo

gebroken beenderen en/of puntbloedingen kan veroorzaken. Om het dierenwelzijn te garanderen is

het belangrijk dat de dieren aan een optimale elektrische stroom onderworpen worden (Göksoy et al,

1999).

De bedoeling is ongevoeligheid te creëren om verbloeding mogelijk te maken, zonder dat hierbij

herstel van het bewustzijn en dus klapwieken kan optreden (Raj, 1998).

Er bestaat geen universeel aanvaard elektrisch verdovingssysteem. Onderzoek leidde wel tot

Europese aanbevelingen waarbij een minimumstroom van 120mA wordt aanbevolen, zodanig dat

onmiddellijk bewustzijnsverlies en hartfalen optreedt (Fletcher, 1999). Hartfalen resulteert in een

stopzetting van het transport van zuurstofrijk bloed naar de hersenen. Hierdoor is het elementair

probleem, namelijk het herstel van bewustzijn opgelost (Raj, 1998).

Alleen met een wisselstroom van 150mA en een frequentie van 400Hz kunnen tot 90% van alle dieren

doeltreffend bedwelmd worden. Gebruikmakend van een gelijkstroom van minimaal 120mA en een

frequentie van 70 of 100Hz, mag men ervan uitgaan dat tot 80% van de dieren efficiënt bedwelmd

worden. Hetzelfde effect wordt verkregen gebruik makende van een gelijkstroom van 150mA en een

frequentie van 200Hz (Prinz et al 2010).
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Uit onderzoek is gebleken dat hoge stroomsterktes negatief zijn voor de karkaskwaliteit in vergelijking

met gas- en elektrische verdoving uitgevoerd met lage stroomsterktes (Poole et al., 1998). Bij

verdoving met hoge stroomsterktes treedt een verminderd bloedverlies, latere rigor mortis en

verhoogde pH van de borstspier op. Toch zullen al deze effecten op langere termijn geen weerslag

kennen op de vleestextuur en/of –kwaliteit. Aangezien de verminderde hoeveelheid bloed te wijten

kan zijn aan een verminderde collectie in de bloedgoot en/of verhoogde drainage en accumulatie in

het afvoerwater. De verhoogde pH daarentegen in de borstspier is 24u postmortaal niet meer terug te

vinden en een significant verschil met andere bedwelmingsmethoden is dus niet meer aan te tonen.

(Craig et al., 1997).

Tegenwoordig kent gasverdoving meer en meer een opmars en wordt het aanzien als het optimale

proces om pluimvee te bedwelmen (Hoen en Lankhaar, 1999). Gasverdoving met een combinatie van

koolstofdioxide en/of argon is zowel op vlak van dierenwelzijn als vleeskwaliteit voordeliger dan het

gebruik van elektrische hoge stroom (Fletcher, 1999). De dieren moeten voor het bedwelmen niet

worden aangehaakt en dit zorgt voor minder stress en beter dierwelzijn (Morgenstern et al., 2009).

Onderzoek heeft aangetoond dat een klein deel van de met gas verdoofde dieren spierbeschadiging

ter hoogte van de benen vertoonde. Dit kan te wijten zijn aan ofwel het opladen ofwel convulsies.

Elektrische verdoving echter geeft een grotere incidentie aan spierbeschadigingen en pijn in de

loopbenen. Dit is te wijten aan ofwel het ophangen aan de slachtlijn, welke nog voor de bedwelming

plaats grijpt, ofwel aan de elektrische verdoving zelf (Raj et al., 1990). Gasverdoving is dus ook

gunstiger dan elektrisch waterbadverdoving wat betreft de vleeskwaliteit, want deze methode

impliceert minder puntbloedingen en botbreuken. Ook elektrische waterbadverdoving kan vlees van

goede kwaliteit voorzien, maar in tegenstrijd met het dierenwelzijn door de variabele stromen die de

dieren ondervinden (Morgenstern et al., 2009).
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5. HET SLACHTPROCES EN ZIJN INVLOED OP HET DIERENWELZIJN

Het slachtproces bestaat uit diverse stappen, zoals weergegeven in figuur 3, welke hieronder kort één

na één worden besproken.

Fig.3: Schematisch overzicht van de eigenlijk processtappen in een pluimveeslachthuis uit Derden et

al., 2003
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5.1. Het opladen en transport naar het slachthuis

De kippen worden vooral ‘s nachts manueel of machinaal gevangen en opgeladen in kratten om dan

vervolgens naar het slachthuis vervoerd te worden. Deze handeling wordt ’s nachts uitgevoerd omdat

het gedempte licht de dieren rustig houdt (Houf, 2009). Dit veroorzaakt minder stress, zoals in

proeven aangegeven door een lagere plasmacortisolconcentratie. Cortisol kan aanzien worden als het

stresshormoon. (Kannan et al., 1997).

Machinaal vangen lijkt minder stress te veroorzaken, alsook een betere karkaskwaliteit. De dieren

vertonen wel een verhoogde hartfrequentie, maar deze herstelt vlugger dan bij handmatig vangen.

Bovendien vertonen zij een kortere periode van tonische immobiliteit (Duncan et al., 1985).

Ante-mortem stressoren kunnen het postmortale metabolisme en dus zo de vleeskwaliteit beïnvloeden

(Kannan et al., 1997). Stress veroorzaakt een verhoogde productie en vrijstelling van adrenaline en

glucocorticoïden (cortisol) in het bloed. Deze hormonen zullen op hun beurt de vleeskwaliteit negatief

beïnvloeden (Nijdam et al., 2005). Zij zijn namelijk geassocieerd met een hoger vochtgehalte, wat

indiceert dat het vlees lichter en minder rood van kleur wordt, ook wel PSE-vlees (Pale, Soft en

Exsudative) genoemd (Kannan et al., 1997).

Tussen 10 en 30% van alle pluimvee raakt gekwetst tijdens het transport (Duncan et al., 1985).

Daarnaast kan het laden door de stress ook aanleiding geven tot de dood (Nijdam et al., 2005).

5.2. De ante-mortem keuring

De ante-mortem keuring is een verplichte stap in het slachtproces en dient binnen de 24u voor de

slachting door een dierenarts uitgevoerd te worden. Gezien de dieren in kratten in grote aantallen

worden aangevoerd is het niet altijd gemakkelijk een correcte en ernstige controle uit te voeren. Het is

nagenoeg onmogelijk om deze stap op individueel dierniveau tot een goed einde te brengen (Houf,

2009).

5.3. Het uitladen en ophangen aan de slachtlijn

Het uitladen van de kratten is de eigenlijke eerste stap in het slachtproces en is tegenwoordig een

geautomatiseerd proces, maar kan eventueel ook manueel gebeuren. De dieren komen op de

transportband terecht en zullen zo één voor één handmatig met hun poten aan de slachtlijn worden

gehangen, zoals weergegeven in figuur 4 (Houf, 2009). De duur van deze stap beïnvloedt in

belangrijke mate het dierenwelzijn. Pijn en lijden kunnen veroorzaakt worden bij een grote

meerderheid, zeker als er een vertraging is tussen het aanhaken en bedwelmen. Bovendien

veroorzaakt de omgekeerde positie van de dieren stress en verhoogde concentraties van cortisol. Dit

kan op zijn beurt de vleeskwaliteit beïnvloeden, want het geeft duidelijk bleker borstvlees (Kannan et

al., 1997).
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Fig.4: Slachtlijn met aangehaakte kippen uit Morgenstern et al., 2009

5.4. De bedwelming

Verdoving van pluimvee kan met behulp van elektrische stroom, gas of mechanisch, zie figuur 5.

Elektrische verdoving is de meest gebruikte methode voor de immobilisatie van pluimvee, maar

gasverdoving kent de laatste jaren een opmars (Gerritzen en Lambooij, 2007).

Fig.5: Flowchart van de processtappen rond de verdoving uit Morgenstern et al., 2009

Hieronder volgt een bespreking van de diverse bedwelmingmethodes naargelang frequentie van

gebruik, beginnende bij de meest gebruikte methode.
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5.4.1. Elektrische bedwelming

5.4.1.1. Algemeen principe

Elektrische bedwelming minimaliseert de daaropvolgende doodstrijd en bijbehorende karkasschade

tijdens de verbloeding (Buhr, 2009). Het zorgt wel voor een later optredende rigor mortis en

verminderde adenosine trifosfaat afbraak (Poole et al., 1998).

Bij de elektrische verdovingsmethode worden de dieren in een stroomkring geplaatst waarop spanning

wordt gezet, zodat de stroom door de verschillende onderdelen van het circuit stroomt. De

stroomsterkte op de verschillende plaatsen in het circuit is sterk afhankelijk van de weerstanden

(Gerritzen en Lambooij, 2007).

Er zijn 3 factoren welke de weestand van een materiaal beïnvloeden (Bilgili, 1992):

1. Hoe groter de lengte van de geleider, hoe groter de weerstand.

2. De dwarsdoorsnede (bij uitbreiding van de regio waardoorheen de stroom vloeit, verminderd

de weerstand).

3. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de weerstand.

Er is een minimale spanning nodig om door de weefsels te dringen. Bij pluimvee is de belangrijkste

barrière die dient overwonnen te worden de huid. Er wordt aangenomen dat minimum 50 volt nodig is

om effectief door de huid te dringen. Het grootste deel van de toegediende stroom (70%) gaat

vervolgens door het lichaam en een kleiner deel (30%) stroomt door naar de hersenen.

De stroomsterkte is dus niet enkel afhankelijk van de spanning maar ook van de weerstanden in de

stroomkring, namelijk de dieren zelf. Deze weerstanden zijn variabel naargelang de lichaamsbouw

van het dier (Gerritzen en Lambooij, 2007).

De grootste variatie wordt gemeten ter hoogte van de schedel. Dieren met dikke schedelbeenderen

zijn dan ook gepredisponeerd voor inadequate bedwelming. Bovendien is ook aangetoond dat onder

een minimale stroomsterkte, de stroom die door de verschillende weefsels dringt verschillend zal zijn

(Bilgili, 1992).

De vorm van de gebruikte elektrische golven is eveneens bepalend voor de effectiviteit van de

verdoving. Men maakt hierbij gebruik van een wisselstroom waarbij er een continue stroom is van

sinusvormige golven of een gelijkstroom waarbij de stroom in één enkele richting loopt (Gerritzen en

Lambooij, 2007). In vergelijking met wisselstroom is gelijkstroom veiliger aangezien de hartfunctie niet

beïnvloedt wordt. Wisselstroom veroorzaakt echter een betere bloeddoorstroming waardoor de

verbloedingtijd aanzienlijk korter is dan bij gelijkstroom (Bilgili, 1992).

Als laatste beslissende factor speelt de frequentie een belangrijke rol zowel op de kwaliteit van de

verdoving als op de vleeskwaliteit. Door het verhogen van de frequentie bij wisselstroom zal de

ontregeling van de neuronen efficiënter verlopen. Bij gelijkstroom zal bij toename van de frequentie

het aantal golven ook toenemen (Gerritzen en Lambooij, 2007). Als dieren bedwelmd worden via een
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gelijkstroom, is het duidelijk dat wanneer de frequentie verhoogd wordt een hogere stroomsterkte

nodig zal zijn om bewusteloosheid te garanderen bij een voldoende aantal vogels (Prinz et al., 2010).

De lage frequentie van 70Hz gebruikt bij gelijkstroom leidt tot een duidelijke onderdrukking van de

hersenactiviteit. Gebruik van hoge frequenties, zowel bij gelijk- als bij wisselstroom, lijken minder

efficiënt (Prinz et al., 2008).

5.4.1.2. Elektrisch waterbadverdover

Een elektrisch waterbad is een smalle waterbak waar meerdere dieren tegelijkertijd, na het

vasthangen aan de slachtlijn, doorheen worden gevoerd. De dieren worden hierbij tot aan de basis

van de vleugels ondergedompeld in het water, zoals weergegeven in figuur 6 en 7 (Gerritzen en

Lambooij, 2007; Morgenstern et al., 2009).

Fig.6: Schematische weergave van elektrische waterbadverdover waardoorheen de dieren gaan,

opgehangen aan de slachtlijn uit Houf, 2009.

Over de gehele lengte van het waterbad bevindt zich een metalen elektrode welke als positieve

elektrode fungeert. De slachthaak echter is verbonden met de aarde en fungeert dus als de negatieve

elektrode (Gerritzen en Lambooij, 2007; Morgenstern et al., 2009).

Fig.7: Elektrische waterbadverdover uit Morgenstern et al., 2009
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Op het waterbad staat een constante spanning of stroomsterkte, zodat er bij contact tussen water en

dier een elektrische stroom door het dier zal lopen (Gerritzen en Lambooij, 2007; Morgenstern et al.,

2009). Aangezien de elektrische stroom doorheen het volledige lichaam stroomt, resulteert dit in een

lange periode van bewustzijnsverlies (Raj, 1998).

De weerstand in de stroomkring hangt af van de weerstand van de dieren en van de slachthaken.

Belangrijk hierbij is dat beiden variabel zijn zodat er een variabele stroomsterkte door de dieren zal

stromen (Gerrizen en Lambooij, 2007; Morgenstern et al., 2009). De fluctuerende elektrische stroom is

dus nadelig en zal daardoor niet altijd een efficiënte verdoving bewerkstelligen. Hierdoor is het niet

altijd mogelijk de exacte stroom te leveren, die nodig is om een hartstilstand te creëren (Raj, 1998).

Er is een grote variatie op het gebied van gebruikte stroomsterkte, spanning en frequentie. Meestal

wordt bij pluimvee gebruik gemaakt van een hoogfrequente wisselstroom met een minimum

stroomsterkte van 105mA en minimum frequentie van 50Hz (Morgenstern et al., 2009).

Een minimum stroom van 120mA per dier is noodzakelijk om bewusteloosheid te veroorzaken in

minimaal 90% van de dieren. Dit impliceert dan weer wel een hogere frequentie van petechiën of

puntbloedingen en botbreuken. De hierdoor verminderde karkaskwaliteit resulteert in een aanzienlijk

economisch verlies. Het mag duidelijk zijn dat de twee doelstellingen, namelijk dierenwelzijn en

vleeskwaliteit, in schril contrast staan met elkaar (Gerritzen et al., 2000).

5.4.2. Gecontroleerde atmosferische gasverdoving

5.4.2.1. Algemeen principe

Gasverdoving werd voor het eerst toegepast in de jaren 1950. Verdere ontwikkeling en uitvoering

werden belemmerd door de gebrekkige wetenschappelijke kennis en commerciële belangstelling

hieromtrent (Bilgili, 1992).

Bij gasverdoving worden de dieren vanuit de kratten rechtstreeks in een gasruimte gebracht. De

dieren moeten niet meer vastgemaakt worden aan de slachthaak. Dit impliceert verbetering op het

gebied van dierenwelzijn (Gerritzen en Lambooij, 2007). Gecontroleerde gasverdoving is een systeem

waarbij zuurstof (O2) verminderd wordt en zo resulteert in hogere concentraties van koolstofdioxide

(CO2) in het ademhalingsstelsel en bloed (Buhr, 2009).

De inductie van de verdoving geschiedt echter niet altijd even consequent, aangezien deze geleidelijk

optreedt, waardoor de dieren meer stress ondervinden. Ze voelen aversie tegenover het gas, zijn

benauwd en ondergaan een pijnlijke, prikkende ademhaling (Gerritzen en Lambooij, 2007).

Gasverdoving is wat dierenwelzijnaspecten betreft duidelijk een vooruitgang vergeleken met

elektrische verdoving. Bovendien treden eveneens minder botbreuken en spierbloedingen op

(Gerritzen en Lambooij, 2007), zodat ook het geproduceerd vlees van een betere kwaliteit is

vergeleken met vlees verkregen via elektrische verdoving (Gerritzen en Lambooij, 2007, McKeegan et

al., 2007).
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Een beperking bevindt zich in het verkrijgen van uniforme gasconcentraties, waardoor de efficaciteit

afneemt. Mechanische luchtverwijdering en daardoor verlagen van de partiële O2-druk is een mogelijk

alternatief. Hierbij wordt de bedwelming geleidelijk aan bewerkstelligd, onafhankelijk van het gebruikte

gas. De hoogste efficiëntie wordt gezien wanneer de arteriële O2-druk gereduceerd wordt tot 3,7kPa

bij een druk van 17,8kPa. Er treedt 100% bewustzijnsverlies en zelfs de dood op (Purswell et al.,

2007).

Gassen gebruikt voor verdoving van pluimvee kunnen worden onderverdeeld in gassen rechtstreeks

inwerkende op het centraal zenuwstelsel zoals koolstofdioxide (CO2) en gassen die zuurstof uit de

lucht verdringen zoals Argon en Stikstof (Ar en N) (Gerritzen et al., 2000).

5.4.2.2. CO2-verdovers

Door het inademen van het koolstofdioxidemengsel (CO2) stijgt het CO2-gehalte in het bloed en daalt

dus het zuurstofgehalte (O2) (Webster en Fletcher, 2001; Webster en Fletcher, 2004; Gerritzen en

Lambooij, 2007). CO2 onderdrukt afferente transmissie van sensorische prikkels naar de cortex in de

hersenen en veroorzaakt zo bewustzijnsverlies (Webster et al., 2004).

De benodigde concentratie om tot bewusteloosheid te komen is 17-20% CO2 in de ingeademde lucht,

maar om de dieren te doden binnen enkele minuten is echter een hogere concentratie nodig

(Gerritzen en Lambooij, 2007). Anders bekeken is een O2-concentratie van minder dan 5% voldoende

om bewusteloosheid te veroorzaken. Maar, in aanwezigheid van CO2 kan al bewusteloosheid

geïnduceerd worden bij hogere O2-concentraties. Dit op voorwaarde dat de dieren voldoende lang aan

het gasmengsel worden blootgesteld (Purswell et al., 2007).

Het rechtstreeks inademen van een CO2-mengsel is sterk irriterend en creëert een erge benauwdheid

(Hoen en Lankhaar, 1999; Webster en Fletcher, 2001; Webster en Fletcher, 2004; Gerritzen et al.,

2000; Gerritzen et al., 2006, Gerritzen en Lambooij, 2007). CO2 is dan ook een niet inert gas dat

inwerkt op de gasuitwisseling in de longen en aldus zo op de normale fysiologie van het dier (Webster

et al., 2004). Diepe ademhaling en kopschudden zijn indicatief voor ademhalingsproblemen en aversie

tegenover CO2, als gevolg van een benauwdheidgevoel (Webster et al., 2001). Echter, een verhoogde

CO2-concentratie zal worden gedetecteerd door het ademhalingscentrum in de medulla oblangata. Dit

resulteert onmiddellijk in een verhoogde ademhalingsfrequentie om de CO2-concentratie te verlagen.

Diepere ademhaling hoeft men dan ook niet noodzakelijk aanzien als een gevolg van de irritatie, maar

eerder als een fysiologische reactie op de gestegen CO2-concentratie (Gerritzen et al., 2006).

Pluimvee onderbrengen in enkel een CO2-mengsel is een belangrijk instrument in de bestrijding van

ziekten, waaronder Influenza. Onderzoek heeft aangetoond dat 40% CO2 voldoende is om pluimvee te

doden binnen het halfuur (Gerritzen et al., 2006). Dergelijke hoge CO2-concentraties veroorzaken

even snel bewusteloosheid als bij gebruik van inerte gassen (Webster et al., 2004).
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De dieren kunnen een hoge CO2-concentratie zelf achterhalen en zullen wanneer vrij van keuze dit

dan ook vermijden (Raj, 1998). Deze stelling werd echter tegengesproken door experimenten

uitgevoerd door Gerritzen et al., 2000. Zij vonden geen indicatie dat pluimvee wel degelijk hoge CO2-

concentraties zouden kunnen waarnemen (Gerritzen et al., 2000).

Dit probleem kan wel omzeild worden door O2 toe te voegen aan het gasverdovingssysteem, zoals

weergegeven in figuur 8, maar hierdoor zal bewusteloosheid trager optreden. Een alternatief is het

onderbrengen van de dieren in een lage CO2-concentratie zodat bewusteloosheid optreedt en daarna

in een hogere CO2-concentratie. Zodoende worden de dieren gedood zonder enig besef ervan,

aangezien ze al het bewustzijn hebben verloren (Gerritzen en Lambooij, 2007). Deze aanpak is

humaner dan het induceren van een hypercapnische anoxie en bovendien superieur op het gebied

van karkas- en vleeskwaliteit (McKeegan et al., 2007).

Fig.8: Gasverdovingsinstallatie met CO2/O2 in twee stappen uit Morgenstern et al., 2009

5.4.2.3. Argon-/Stikstof-verdovers

Argon en stikstof zijn inerte gassen, wat impliceert dat zij geen interactie aangaan met andere stoffen

uit de omgeving (Webster en Fletcher, 2004; Gerritzen en Lambooij, 2007). Het zijn geurloze en

vooral niet-irriterende gassen die geen onaangename ervaringen veroorzaken tijdens de inductie van

de bedwelming (Raj, 1998). Deze gasmengsels leiden dus niet tot een pijnlijke en irriterende

ademhaling en geven dus geen stress of aversie (Webster en Fletcher, 2004; Gerritzen en Lambooij,

2007). Zij verdringen O2 uit de lucht en het hieruit voortvloeiende gebrek aan O2 leidt tot

bewusteloosheid. Deze anoxie leidt echter tot stuiptrekkingen welke belangrijke fysieke schade aan

zowel zichzelf als omringende dieren teweegbrengt (Webster et al., 2004).

Een mengsel van 70% Argon en 30% CO2 is minstens even stresserend als verdoving met enkel 60%

CO2 (Webster et al., 2001). Deze methode gaat echter gepaard met ernstig klapwieken en tonische en

clonische convulsies, wat de productkwaliteit door puntbloedingen en botbreuken sterk zal reduceren

(Gerritzen et al., 2000). Hiertegenover staat dat er wel een betere karkaskwaliteit en vleestextuur

verkregen wordt in vergelijking met elektrische verdoving (Poole et al., 1998).
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Wil men een adequate verdoving verkrijgen dan is het noodzakelijk minder dan 2% O2 in het

gasmengsel te hebben, omdat hogere hoeveelheden de tijd tot bewusteloosheid sterk verlengen. In

de praktijk wordt vooral een mengsel van 80% N2 met 20% Ar of 20% CO2 gebruikt (Gerritzen en

Lambooij, 2007).

5.4.2.4. Vergelijking van beide gasverdovingsmethodes

Zoals weergegeven in tabel 7 zijn er zowel verschillen als gelijkenissen tussen beide

gasverdovingsmethodes. Belangrijk is dat CO2-verdoving betere productkwaliteit garandeert, terwijl

die bij Ar-verdoving minder het geval is vanwege de meer voorkomende botbreuken en

puntbloedingen. Dit is waarschijnlijk vooral te wijten aan het minder klapwieken en de mindere

spiercontracties.

Tabel 7. Vergelijking van beide gasmengsels op het vlak van dierenwelzijn en productkwaliteit

naar McKeegan et al., 2007

Gebruikte gasmethodeOnderzochte

gedragspatronen in de

kratten

CO2 + O2 Ar + CO2

Staan Geen verschil tussen beide methodes.

Zitten Afname bij langdurigere

blootstelling.

Afname meer uitgesproken.

Liggen Geen verschil tussen beide methodes.

Ademhalingsonderbreking Vaker voorkomen in een langere

periode.

Afname bij langdurigere

blootstelling.

Kopschudden Geen verschil tussen beide methodes.

Klapwieken Minder voorkomend. Meer voorkomend.

Springen / Bijna alleen exclusief voor

deze methode, en geassocieerd

met klapwieken.

Peddelen met de benen / Bijna alleen exclusief voor

deze methode.

Spiercontracties Minder voorkomend. Meer voorkomend.

Bewegingsloos Later, maar meer voorkomend. Vroeger, maar bijna niet

voorkomend.

Hartslag Hogere hartslag. Lagere hartslag.

Ademhalingsfrequentie Geen verschil tussen beide methodes. Geleidelijke afname tot

stabilisatie.

Karkas- en vleeskwaliteit Minder botbreuken en

puntbloedingen.

Meer botbreuken en

puntbloedingen.



20

5.4.3. Vergelijking van elektrische- en gasverdoving

5.4.3.1. Vergelijking op het gebied van dierenwelzijn en productkwaliteit

Verdoven van dieren met gas heeft duidelijke dierenwelzijnvoordelen, zoals het niet aanhaken voor de

bedwelming en dus verminderde pijn in de loopbenen. De productkwaliteit echter kan bij beide

methoden goed zijn, maar bij elektrische waterbadverdoving is een goede productkwaliteit echter in

conflict met het dierenwelzijn. Bij gasverdoving moeten een onderscheid gemaakt worden tussen

verdoven met CO2 en verdoven met Argon, waarbij CO2-verdoving de voorkeur geniet zowel qua

dierenwelzijn als productkwaliteit (Morgenstern et al., 2009).

5.4.3.2. Vergelijking op het gebied van milieueffecten

Het energieverbruik met gecontroleerde gasverdoving ligt hoger dan bij elektrische verdoving, echter

het aandeel energieverbruik van de verdoving maakt maar een klein deel uit van het totale

energieverbruik. Het waterverbruik echter ligt dan weer hoger bij elektrische waterbadverdoving.

Van alle verdovingsmethoden zorgt CO2-verdoving voor de minste stofvorming, maar buiten de

slachtinrichting is dit vooral sterk afhankelijk van de in de slachtinrichting getroffen voorzieningen. Dit

komt omdat de dieren niet levend aan de slachthaak dienen aangehaakt te worden.

Alle methoden kunnen veilig voor de werknemers worden uitgevoerd.

(Morgenstern et al., 2009)

5.4.3.3. Vergelijking op het gebied van economische aspecten

In aanschaf is een elektrische waterbadverdover veel goedkoper dan een gecontroleerd

gasverdovingssysteem. De meerkosten zouden eventueel wel kunnen terugverdiend worden door de

betere productkwaliteit, waarbij CO2-verdoving het beste scoort. Dit is echter sterk afhankelijk van de

bedrijfsomvang en beoogde afzetmarkt. Voor kleinere bedrijven zal een elektrisch waterbad,

economische gezien, gunstiger zijn (Morgenstern et al., 2009).
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5.4.4. Mechanische verdoving

Dieren moeten voor het slachten bewusteloos gemaakt worden en dit met zo weinig mogelijk

negatieve gevolgen voor de vleeskwaliteit. Dit kan gebeuren via mechanische verdovingsmethoden.

Voordelig aan deze methoden is dat de dieren minder gebroken beenderen en dus minder bloedingen

vertonen in vergelijking met de elektrische bedwelming (Göksoy et al., 1999).

Mechanische verdoving wordt bij pluimvee zelden tot nooit meer uitgevoerd.

5.4.4.1. Pistool en schietmasker / kopslag

Dit is de oudst bekende methode, waarbij de dieren een slag op de kop krijgen om zo een

traumatische verstoring van het zenuwweefsel te bewerkstelligen, waardoor irreversibele

hersenbeschadiging optreedt (Göksoy et al., 1999).

Door het schieten van een voorwerp in de hersenen wordt de werking van het zenuwstelsel verstoord

en zijn de dieren onmiddellijk bewusteloos. Sterfte treedt na korte of langere tijd op, naargelang de

lokalisatie van het voorwerp. Bij beschadigen van het ademhalingscentrum sterven de dieren vrijwel

onmiddellijk, maar wordt er slechts een kleine beschadiging aangebracht dan kan het uren duren

vooraleer de dieren sterven, indien er geen verbloeding plaats vindt. Om dit probleem te omzeilen

werd het schietmasker ontwikkeld. Hierbij wordt niet alleen een voorwerp ingebracht, maar zal bij het

aanraken van de schedel er bovendien lucht mee in de hersenen worden geïnjecteerd. Dit om een

rechtstreekse beschadiging van het ademhalingscentrum te garanderen.

Voor kleinere dieren is deze methode vrijwel ongeschikt, aangezien een goede fixatie bijna niet

mogelijk is en al vlug verbrijzeling van de kop optreedt (Gerritzen en Lambooij, 2007).

5.4.4.2. Cervicale dislocatie

Bij een nekslag of cervicale dislocatie wordt het ruggenmerg juist achter de kop beschadigd. Hierdoor

ontstaat er een tonische kramp gevolgd door paralyse. Ook de ademhalingsspieren worden

geparalyseerd, waardoor het dier sterft door apnee (Gerritzen en Lambooij, 2007).

Cervicale dislocatie is niet meer toegelaten.
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5.4.5. Experimentele methoden

5.4.5.1. Kop-kop elektrisch verdoven

Hierbij treedt enkel een elektrische stimulatie van de hersenen op en zal maar weinig stroom

doorheen het lichaam zelf gaan, zodoende dat het aantal optredende spierkrampen veel minder is. Dit

impliceert dan ook minder bloedingen in het vlees en dus een betere productkwaliteit. Hier tegenover

staat dat de bedwelming niet altijd even adequaat plaatsvindt (Gerritzen en Lambooij, 2007).

Deze methode wordt eigenlijk ook toegepast bij de normale elektrische waterbadverdoving zoals

weergeven in figuur 5 en 6.

5.4.5.2. Kop-cloaca waterbadverdover

Hierbij wordt de stroom via de cloaca naar de kop gestuurd, waarbij één elektrode in of op de cloaca

wordt geplaatst en de andere elektrode in het water. Bij deze methode zal de te overwinnen

weerstand gereduceerd worden, welke voornamelijk door de huid gevormd wordt. Dit impliceert dat

een lagere stroomsterkte kan gebruikt worden en dus een betere productkwaliteit. Na de bedwelming

bij deze methode zal het dier niet meer bij bewustzijn komen omdat een hartfibrillatie wordt opgewekt

die aanhoudt tot alle hartactiviteit stopt (Gerritzen en Lambooij, 2007).

5.4.5.3. Kop-borst verdoving op een lopende band

Deze methode werd als prototype ontworpen in Engeland. De bedoeling is om een effectieve

verdoving te krijgen door een hartfibrillatie op te wekken en dit zonder dat er stroom door het gehele

lichaam dient te gaan (Gerritzen en Lambooij, 2007).

5.4.5.4. Elektronenbundel

Met een hoge elektronenconcentratie gebundeld in een stroom kan men verdoving bewerkstelligen

binnen een tiende van een seconde. Dit veroorzaakt een depolarisatie van de hersenen en zo

bewusteloosheid. Er treedt geen beschadiging van het dier op, wat een betere productkwaliteit

impliceert (Gerritzen en Lambooij, 2007).

5.4.4.5. Elektromagnetisch veld

Deze methode werd al bij schapen experimenteel uitgevoerd en vindt zijn ontstaan in het feit dat er

bewusteloosheid wordt geïnduceerd zonder het beïnvloeden van het hart. De dieren zullen dus niet

sterven en zullen bovendien niet zichtbaar beschadigd worden. Deze kenmerken zouden de methode

eventueel bruikbaar maken voor rituele slachtingen (Gerritzen en Lambooij, 2007).
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5.5. Het kelen en verbloeden

Deze handeling vindt plaats ongeveer 10 seconden na de verdoving en kan zowel machinaal als

manueel gebeuren (Derden et al., 2003). Het is de bedoeling dat de dieren via een keelsnede, waarbij

zowel de A. carotis als de V. jugularis worden doorgesneden, volledig uitbloeden alvorens ze terug bij

bewustzijn komen (Houf, 2009). Hierbij is het belangrijk beide halsslagaders door te snijden om een

efficiënte verbloeding te bewerkstelligen (Raj, 1998). De aanwezigheid van bloed in kippenvlees is

een groot kwaliteitsprobleem. Een adequate verdoving is dan ook noodzakelijk (Abdalla et al., 2006).

De kip bloedt geleidelijk leeg boven een bloedgoot tot de dood intreedt, maar het hart blijft kloppen tot

het dier volledig is leeg gebloed. Dit proces neemt slechts enkele minuten in beslag (Houf, 2009).

Hierbij zal ongeveer de helft van het in het dier aanwezige bloed vrijkomen, terwijl de andere helft

achterblijft in hart, lever, aders en dergelijke (Derden et al., 2003).

Spieractiviteit is niet noodzakelijk een teken dat de dieren terug bij bewustzijn komen, omdat dit

normaal is gedurende stadium 2 en 3 van de anesthesie, zoals weergegeven in tabel 6. Pijnperceptie

daarentegen moet wel afwezig zijn gedurende het uitbloeden (Buhr, 2009).

Elektrische verdoving vergeleken met gasverdoving veroorzaakt geen verbeterde verbloeding (Heath

et al., 1994). Aanvankelijk werd wel aangenomen dat CO2-verdoving een betere verbloeding zou

veroorzaken, maar dit werd ondertussen al terug tegengesproken (Poole et al., 1998).

5.6. Het broeien

Het broeien van pluimvee houdt in dat de dieren in een warmwaterbad worden ondergedompeld zodat

de veerfollikels open komen en het daaropvolgende plukproces vergemakkelijkt wordt. Er zijn 2

mogelijkheden, laag of zacht broeien en hoog of hard broeien. Dit is respectievelijk het broeien op een

temperatuur van 52-54°C gedurende ± 210 seconden of het broeien op een temperatuur van 59-61°C

gedurende ±150 seconden. Het hoog of hard broeien zal enkel worden toegepast wanneer de

kipkarkassen zullen worden ingevroren of verder verwerkt, aangezien ze wel het plukproces

bevorderen maar een negatieve impact hebben op de houdbaarheid van de karkassen (Houf, 2009).

Deze stap vereist een grote hoeveelheid water en bovendien wordt er een grote hoeveelheid

afvalwater gevormd. Geurhinder zal ontstaan en het op temperatuur houden van het broeiwater zal

een grote hoeveelheid energie vereisen (Derden et al., 2003).

5.7. Het plukken

Dit is een volledig geautomatiseerd proces waarbij één of meerdere plukmachines in serie worden

geplaatst. Een plukmachine is opgebouwd uit roterende ronde metalen schijven waarop rubberen
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‘vingers’ geplaatst zijn, die door het roteren de pluimen mechanisch zullen verwijderen (Houf, 2009).

Om het oppervlak van het dier glad te houden en eventuele nog aanwezige losse veren te

verwijderen, zal constant water gesproeid worden (Derden et al., 2003). Hierna worden manueel

eventuele nog aanwezige eieren verwijderd, zodat bezoedeling van de kip bij verdere verwerking

voorkomen wordt. (Houf, 2009). Machinaal geplukt pluimvee vertoont een hogere incidentie van

gebroken beenderen dan manueel geplukt pluimvee (Raj et al., 1990).

5.8. De koppen trekken en poten afsnijden

In aparte toestellen worden respectievelijk de kop verwijderd en de poten ter hoogte van de hak

afgesneden (Houf, 2009). Hierbij wordt de kop tussen 2 stangen geleid zodat hij samen met de

slokdarm en luchtpijp van het lichaam kan verwijderd worden. Dit gebeurd door beide stangen steeds

verder van elkaar te verwijderen. De poten worden afgesneden ter hoogte van het enkelgewricht ,

zodat de dieren loskomen van de slachthaak (Derden et al., 2003).

Deze stap kan eventueel pas uitgevoerd worden na de evisceratie. Het ontdoen van de looppoten kan

eventueel ook pas plaatsvinden vlak voor de koeling (Houf, 2009).

5.9. De evisceratie

In een minderheid van de slachthuizen is de evisceratie nog een manueel proces, maar tegenwoordig

werken de meeste slachthuizen met een volledig geautomatiseerde evisceratie (Houf, 2009). Na het

machinaal uitboren van de cloaca met de cloacaboor, wordt het gehele maagdarmpakket losgemaakt

en verwijderd (Derden et al., 2003). Dit gebeurt met behulp van een klem of lepel. De ingewanden

worden op de rugzijde van het karkas gehangen of in aparte schaaltjes gelegd. Deze zullen via de

slachtlijn het karkas volgen, zodat te alle tijde identificatie mogelijk is (Houf, 2009).

Eetbare organen, zoals hart, lever en maag kunnen, indien er vraag naar is, afgescheiden worden van

het maagdarmpakket. Deze organen worden dan gekoeld met het oog op menselijke consumptie

(Derden et al., 2003).

5.10. De post-mortem keuring

De post-mortem keuring is een verplichte stap in het slachtproces welke dient uitgevoerd te worden

door een dierenarts. Hierbij passeren de karkassen langsheen een spiegel zodat ook de rugzijde kan

beoordeeld worden (Houf, 2009).

Het karkas wordt visueel gekeurd op basis van onder andere bouw, bevuiling en kleur (Derden et al.,

2003). De keuring dient uitgevoerd te worden op alle delen van het dier en via alle procedures die het

mogelijk maken om de afwijkingen qua kleur, geur, smaak of consistentie op te sporen. Indien nodig

kan de dierenarts overgaan tot het insnijden van de organen en/of tot laboratoriumonderzoekingen.
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De post-mortem keuring leidt tot volgende mogelijke besluittrekkingen:

1. Volledige voor menselijke consumptie ongeschikt verklaring en in beslag genomen ten

gevolge van één of meerdere afkeuringverschijnselen.

2. Gedeeltelijke voor menselijke consumptie ongeschikt verklaring ten gevolge van

gelokaliseerde letsels op bepaalde karkas- en/of vleesonderdelen.

3. Volledig voor menselijke consumptie geschikt verklaring en plaatsen van het merkteken.

Een aantal keuringshandelingen kunnen eventueel ook door niet-dierenartsen worden uitgevoerd,

namelijk zogenoemde technische helpers die dan de keurder bijstaan. Hun taken bestaan erin om te

waken over de toepassing van de hygiënische eisen, over de afzondering van dieren die ter

beschikking van de keurder moeten worden gesteld en over de identificatie van de geslachte dieren,

het slachtafval en de afgekeurde karkassen of delen ervan (Houf, 2009).

5.11. Het verwijderen van krop, long en nekhuid

Met de kroppenboor worden de krop, slokdarm en luchtpijp automatisch verwijderd. Daarnaast wordt

ook de nek zo dicht mogelijk tegen de romp verwijderd en worden longresten vanuit de buikholte

aangezogen (Houf, 2009). Het verwijderen van de nekhuid gebeurt met een nekkenkneuzer. Indien

deze bedoeld werd voor humane consumptie dan kan de nek getransporteerd worden naar de koeling

(Derden et al., 2003) Deze stap betekent logischerwijze verlies van slachtgewicht, maar wordt toch

toegepast omdat dit de meest microbiologisch gecontamineerde zone van het karkas is. Er zal hier

dus vlugger bederf optreden dan op andere delen van het karkas (Houf, 2009).

5.12. De binnen-buiten wasser

Met de binnen-buiten wasser worden de karkassen nog een laatste maal grondig gespoeld vooraleer

ze panklaar worden gemaakt (Houf, 2009). Eventuele achtergebleven delen van het maagdarmpakket

kunnen zo nog weggespoeld worden (Derden et al., 2003). In sommige slachthuizen worden binnen-

buiten wassers op verschillende plaatsen langs de slachtlijn geplaatst (Houf, 2009). Vervolgens wordt

het karkas van de slachtlijn overgehangen op de koellijn (Derden et al., 2003).

5.13. De koeling en verdere verwerking

Om microbiële uitgroei zoveel mogelijk te minimaliseren moeten de karkassen zo vlug mogelijk

worden gekoeld (De Zutter, 2009). Deze stap vereist de meeste energie van het gehele slachtproces

(Morgenstern et al., 2009).

Er zijn verschillende koelingmethoden mogelijk:

1. Droge luchtkoeling is de meest toegepaste methode waarbij koude lucht gebruikt wordt als

koelingmedium. Het voordeel is dat er een oppervlakkige uitdroging van het karkas geschiedt

en dat dus contaminatie minder vlug voorkomt. Het nadeel is echter dat er meer energie nodig

is en er gewichtsverlies optreedt. Dit laatste kan verhinderd worden door het opdrijven van de
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luchtvochtigheid of door het nat maken van het karkas, maar dit brengt dan weer

microbiologische complicaties met zich mee.

2. Water-immersiekoeling kan enkel worden toegepast bij pluimvee dat wordt diepgevroren.

Hierbij worden de kippen ondergedompeld in koud water, zodat er een zeer snelle uitkoeling

plaatsgrijpt. Het nadeel is wel dat er een toename van het karkasgewicht plaats vindt door

opname van het koelwater via de subcutane weefsels. Kleinere karkassen nemen meer water

op dan grote, wat tot een minder waardevolle kwaliteit van het product leidt.

3. Vaporisatie-koeling of vochtige luchtkoeling kan zowel worden toegepast bij varkens als bij

pluimvee. Het is een hybride koelingsvorm van beide voorgaande waarbij lucht- en

immersiekoeling samen plaats vinden. Er wordt koud water op de karkassen verneveld, zodat

de afkoeling niet alleen plaatsgrijpt door het koude water maar ook door het onttrekken van de

lichaamswarmte uit het karkas. Energetisch gezien is dit dus een gunstig proces, waarbij een

snellere uitkoeling wordt verkregen samen met minder gewichtsverlies.

(Derden et al., 2003; De Zutter, 2009).

Het mag natuurlijk duidelijk zijn dat hoe zwaarder het uit te koelen karkas is, hoe meer tijd er nodig zal

zijn om tot een voldoende lage kerntemperatuur te komen (De Zutter, 2009).

5.14 Versnijden van de karkassen

Het karkas kan opgedeeld worden in borsten, filets, vleugels en billen. Deze delen kunnen dan

achteraf eventueel nog verder verwerkt worden (Derden et al., 2003).

5.15 Koelen / Vriezen

Het voorkoelen van pluimveevlees kan op de drie zelfde manieren zoals beschreven in punt 5.13. De

eindkoeling echter dient te gebeuren via:

1. Schokkoelen (tot 0-2°C) bij een hoge luchtsnelheid, gedurende 15-30 minuten bij -10°C

tot -25°C.

2. Koelcel, bestaande uit voerkoeler en eigenlijke koelcel (0-2°C).

Om pluimveevlees gedurende langere tijd te bewaren dient het ingevroren te worden (-40°C). Het

eindproduct zelf dient de consument te bereiken bij een temperatuur van -18°C/-20°C (Derden et al.,

2003).
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BESPREKING

In Europa en Noord-Amerika is elektrische verdoving de meest gebruikte techniek om pluimvee voor

het slachten te bedwelmen (Raj, 2006; Mckeegan et al., 2007). Ondanks de voordelen van lage

kosten en bewezen betrouwbaarheid, zijn de belangrijkste nadelen manueel hanteren, ondersteboven

aanhaken, pijn aan de loopbenen en de variabele waargenomen stroom (McKeegan et al., 2007). De

golfvorm en frequentie van de gebruikte elektrische stromen, het aantal vogels in de

waterbadverdover op gelijk welk ogenblik en het correct en volledig uitvoeren van de keling op het

moment van slachten varieert aanzienlijk bij slachten onder commerciële voorwaarden (Raj, 2006). Dit

alles impliceert dat niet alle dieren even efficiënt zullen verdoofd worden.

De stress voor en tijdens de bedwelming doet vragen rijzen over de toepasbaarheid van deze

methode (Raj et al., 1990). Gecontroleerde gasverdoving is een meer humane methode (McKeegan et

al., 2007). De dieren worden al in hun transportkisten verdoofd, ofwel met CO2 ofwel met behulp van

een inert gas zoals argon of stikstof. De waargenomen stress kan hiermee dermate verminderd

worden (Raj et al., 1990).

Elektrische bedwelming met hoge frequenties is een goedkoper alternatief voor gasverdoving. Dit

resulteert echter niet in ventriculaire fibrillatie en hartstilstand en dus is het noodzakelijk dat tijdens het

kelen beide carotis arteries worden aangesneden, zodat het dier zo vlug als mogelijk leegbloedt.

Bovendien geven dergelijke frequenties directe spierstimulatie, waardoor defecten grootschaliger

optreden. Voorbeelden hiervan zijn puntbloedingen en botbreuken. Dit is de reden waarom

slachthuisverantwoordelijken toch meer en meer opteren voor gasverdoving (Wilkins et al., 1998).

Uiteindelijk, welke methode ook gebruikt wordt, men moet ervoor opteren dat voldoende controle

gebeurt op het naleven van het dierenwelzijn.

Uit onderzoek door de Europese Commissie uitgevoerd in 2005 is gebleken dat 78,4% en 15,6%

respectievelijk vindt dat het welzijn gedurende het slachtproces van pluimvee zeer slecht tot slecht is.

Nader onderzoek heeft uitgewezen dat 48% van de deelnemende slachthuizen de aanwezigheid van

een medewerker ter hoogte van de slachtlijn, om naleving van het dierenwelzijn te garanderen, de

meest efficiënte methode vindt. Ook een goede 44% vindt het toepassen van een

kwaliteitscontroleplan zeer efficiënt, maar dit betekent daarom noodzakelijkerwijs niet dat het plan ook

correct wordt uitgevoerd. Beide methodes, ervan uitgaande dat het kwaliteitscontroleplan correct

wordt toegepast, oefenen wel een zeer positieve impact uit op de vleeskwaliteit.

Het toepassen van controle gedurende het slachtproces brengt wel budgettaire consequenties met

zich mee, welke zijn te dragen door de desbetreffende uitvoerders. (Europese commissie - DG

SANCO, 2007).

De toegepaste bedwelmingsmethodes conflicteren dus op het vlak van dierenwelzijn en

productkwaliteit. Het mag duidelijk zijn dat verder onderzoek noodzakelijk is om de meest

diervriendelijke bedwelmingsmethode te ontwikkelen.
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