
Toezicht en beoordeling van vervoerde varkens

‘Hoe observeer ik de dieren tijdens transport en bij stops?’

1 Zijn de dieren kalm en stil?

Dieren moeten gaan liggen en 
geen rumoer maken, schreeuwen 
en/of vechten.

2 Let op de positie van  
de varkens

Staan ze, liggen ze? Als het warm 
is, zullen de varkens de gehele 
ruimte gebruiken. Als het koud is, 
kruipen de dieren bij elkaar.

3 Hoor je de dieren hoesten  
tijdens reisonderbrekingen?

4 Hijgen de varkens?

Bij warm weer is dit een duidelij-
ke indicatie dat de ventilatie aan-
gepast moet worden.

5 Zijn de dieren schoon  
tijdens de reis?

Dit omvat de aanwezigheid van 
bloed, schuimbekken en afschei-
ding.

6 Geschiktheid van de varkens 
tijdens transport

Zijn alle varkens geschikt voor 
verder transport? Zie ‘Praktische 
richtlijnen voor de beoordeling 
van de geschiktheid voor vervoer 
van varkens’.

De belangrijkste punten om op te letten tijdens transport, stops en bij aankomst:

Snelle controle van de vrachtwagenuitrusting bij elke stop

CHECKLIST

- Regeling van ventilatoren en zijluiken

- Watersysteem

-  Temperatuurbewaking in de cabine en sonde in de vrachtwagen

- Alarmen

- Videocamera, indien beschikbaar



Laden

Nadelige effecten Waarnemingen Actie

Honger Gewichtsverlies Varkens mogen niet op de vrachtwagen worden gevoederd, 
omdat ze last kunnen krijgen van bewegingsziekte. Wacht 
tot de eindbestemming of los de varkens 24 uur om ze te 
voeren. Controleer het drinkinstallatiewatersysteem

Uitdroging Dorst, gerimpelde huid, 
verstopte slijmvliezen

Zorg voor vers, niet te koud water. Varkens moeten tijdens 
de reis continu toegang hebben tot water.

Gebrek aan comfort 
om te rusten

Vuile varkens, dieren staan 
de hele tijd, dieren gaan 
niet liggen

• Strooisel toevoegen

•  Pas de grootte van het hok aan volgens het aantal vervoer-
de varkens

•  Pas ventilatie aan door de geforceerde ventilatie en/of 
inlaat van zijluiken te regelen

Slechte ventilatie Ongebruikelijke hyperven-
tilatie van varkens met een 
open mond en een snelle 
ademhalingsfrequentie

• Controleer de ventilatie en de binnentemperatuur

•  Zorg voor voldoende ventilatie voor de varkens; open alle 
zijluiken en schakel geforceerde ventilatie in indien beschikbaar

•  Voorkom stilzetten van de vrachtwagen in de hitte (bij-
voorbeeld in de zon)

Hittestress Hijgen •  Open onmiddellijk alle zijluiken en schakel mechanische 
ventilatie in, indien beschikbaar

• Water sproeien kan nodig zijn in zeer warme omstandigheden

Koudestress Bibberen, huidskleur •  Openingen verkleinen en de binnentemperatuur  
controleren

•  Gebruik meer strooisel (bijv. zaagsel) om de isolatie van de 
vloer waarmee de varkens in contact komen te verhogen

Uitputting Apathie, tegenzin om te 
bewegen, uitputting, in-
eenzakken, sterfte

Raadpleeg een dierenarts

Ziekte Uitputting, ineenzakken, 
sterfte, nasale of oog-
afscheiding, abnormale 
ademhaling, diarree, bloed 
in de ontlasting

Raadpleeg een dierenarts

Letsel/pijn Kreupelheid, tegenzin om 
te bewegen, abnormale 
lichaamshouding, huidlae-
sies, gezwollen gewrich-
ten en poten

• Raadpleeg een dierenarts

•  Probeer het gewonde varken of varkens af te zonderen, 
anders moeten ze uitgeladen worden op het dichtstbijzijn-
de punt

Bewegingsgemak Uitglijden en vallen •  Zorg voor grip op de vloer van de vrachtwagen, de laad-
brug en/of laadgang van en naar de rustplaats

• Houd de helling van de laadbrug zo laag mogelijk

•  Zorg voor een duidelijke en gemakkelijke toegang voor de 
vrachtwagen naar het laadbordes

•  Laad de varkens in groepen en geef hun voldoende tijd om 
zich veilig te verplaatsen

Angst Rumoer maken, zich af-
wenden, tegenzin om te 
bewegen

• Rustig behandelen

•  Groepen varkens moeten tijdens het laden rustig worden 
gehouden

Stress wegens  
isolatie of  
samenvoegen

Huidlaesies, vechten Vermijd het samenvoegen van varkens die elkaar niet  
kennen.

Reisziekte Varkens zijn erg stressge-
voelig en kunnen tijdens 
het transport overgeven 
en overlijden

Een vastenperiode vóór laden en vervoer is noodzakelijk, 
met een minimum van 6 - 12 uur vóór het laden op de boer-
derij, maar in ieder geval aangepast aan de duur van de reis.

Dit project is tot stand gekomen met steun van de 
Barth-Misset Stichting (www.barthmissetstichting.nl)

Dit is een uitgave van Vee&Logistiek Nederland


