WELZIJNSCHECK MAAKT WELBEVINDEN
VARKENS AANTOONBAAR
Afnemers in binnen- en buitenland stellen hoge eisen aan het dierwelzijn van varkens. Voor het aantoonbaar maken van
een goed dierwelzijn is de welzijnscheck varkens ontwikkeld. Hiermee kunnen varkenshouders daarnaast het risico op
bijten in flanken, oren of staarten bij hun varkens goed in kaart brengen.
De welzijnscheck legt het welbevinden van varkens aantoonbaar vast
door een aantal graadmeters voor dierwelzijn en diergezondheid.
Denk aan de beschikbaarheid van ligruimte, gezond drinkwater en
voer, afleidingsmateriaal, stalklimaat, hygiëne, gezondheid en schade
aan dieren. Er is een welzijnscheck voor de verschillende diergroepen:
zuigende biggen, gespeende biggen, vleesvarkens en opfokzeugen.
Tegengaan bijtgedrag
Een belangrijke graadmeter voor dierwelzijn is bijtgedrag. De
welzijnscheck brengt in beeld in welke mate er sprake is van bijtgedrag
onder de dieren en waar de mogelijkheden liggen voor het verminderen/
voorkómen van bijtgedrag.
Gezamenlijk invullen
Voor het beste resultaat vullen varkenshouders de welzijnscheck
samen met de dierenarts en/of voervertegenwoordiger in. Op basis
van de uitkomsten kunnen varkenshouders en adviseurs besluiten
bedrijfsspecifieke aanpassingen te doen die het dierwelzijn en de
diergezondheid verbeteren. Daarnaast kan op termijn verantwoord en
stapsgewijs stoppen met couperen mogelijk worden gemaakt.
Voor 31 december 2020
De welzijnscheck wordt per 1 juli 2020 opgenomen in de voorschriften
van de IKB’s. Uiterlijk 31 december 2020 moeten de welzijnschecks voor
de eerste keer zijn ingevuld, op papier of digitaal via een online tool op
www.welzijnscheckvarkens.nl. Op deze website kan eenvoudig een
account aangemaakt worden, waarna toegang tot de welzijnschecks
mogelijk is.

Mark Vossen, zeugenhouder in Heibloem:

‘DE WELZIJNSCHECK GEEFT MIJ DE MOGELIJKHEID OM
MET EEN HELICOPTERVIEW NAAR HET EIGEN BEDRIJF
TE KIJKEN. DE CHECK DRAAGT BIJ AAN HET VERGROTEN
VAN HET BEWUSTZIJN DAT BIJVOORBEELD HET CONTROLEREN VAN DE DRINKNIPPEL AL BIJDRAAGT AAN
HET WELZIJN VAN DE VARKENS.’

MEER INFORMATIE OP WWW.WELZIJNSCHECKVARKENS.NL

Vijf voordelen van de welzijnschecks
1. Ze geven inzicht in de sterke punten en verbeterpunten per diercategorie op uw bedrijf;
2. Ze vormen een goede basis voor het plan van aanpak voor de te nemen welzijnsmaatregelen;
3.	U voldoet aan de IKB-voorwaarden. Vanaf 1 juli 2020 is het jaarlijks invullen van de welzijnscheck
voor elke aanwezige diercategorie vastgelegd in de IKB-voorwaarden;
4. Ze geven een goed beeld van de vooruitgang die u boekt in dierwelzijn over meerdere jaren;
5. U krijgt inzicht in hoeverre het mogelijk is te stoppen met het couperen van staarten.

Stappenplan invullen welzijnscheck varkens
•	Ga op de website www.welzijnscheckvarkens.nl naar de menuknop ‘invullen’;
•	Login of als u voor het eerst bent: vul het registratieformulier in;
•	Direct nadat u op ‘Aanmelden’ heeft geklikt. Komt u op de pagina Bedrijfsgegevens;
•	Vul hier de gevraagde Bedrijfsgegevens in (naam, UBN, diercategorie en afdeling(en));
•	Wilt u de welzijnscheck online invullen? Kies dan voor ‘Starten online welzijnscheck’;
•	Wilt u de printversie invullen? Kies dan voor ‘Printen welzijnscheck’;
•	U kunt aan de slag met het invullen. Als er zaken onduidelijk zijn, raadpleeg dan de knop ‘Invulhulp’.

Werken aan een vitale varkenshouderij
De welzijnscheck is onderdeel van de ambitie ‘Robuuste en gezonde varkens
in een diervriendelijke houderij’ van het Actieprogramma Vitale varkenshouderij.
De werkwijze is ontwikkeld door Wageningen Livestock Research samen met
de Producenten Organisatie Varkenshouderij, het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit.

WWW.WELZIJNSCHECKVARKENS.NL

