1

Aanvoer
1.

Laad runderen in kleine koppels
Runderen zijn sociale dieren. Wanneer je een rund uit een koppel haalt, raakt deze gestrest. Laad ze daarom
altijd in koppels. Maak de koppels niet te groot. Het laden van kleine koppels gaat het snelst en veroorzaakt
de minste stress. In kleine koppels zijn runderen rustiger en makkelijker op te drijven.

Het drijven van kleine koppels van 3 runderen

2.

Maak schotten en zijwanden voldoende hoog en dicht
Zorg ervoor dat de zijkanten van de laadbrug/platform hoog én dicht zijn. Zo voorkom je dat de runderen
van de laadklep vallen, afgeleid raken door omgevingsfactoren of ergens tussen komen.

Maak de zijkanten van de laadbrug hoog en gesloten

3.

Verminder geluid
 Runderen zijn heel gevoelig voor plotselinge geluiden. Zorg daarom dat bij het laden en lossen zo
min mogelijk geluid wordt gemaakt, zodat stress voorkomen wordt. Dit kan simpelweg door op
verschillende plekken rubber of ander dempend materiaal te bevestigen, zoals aan de onder- en
zijwanden van de laadklep. Hierdoor wordt het geluid, bij het openen en neerlaten van de laadklep
en wanden, gedempt.
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Bevestig aan de binnenkant van de laadbrug platen van kunststof, rubber of ander dempend materiaal, om
metaal op metaal contact bij het uitladen te voorkomen. Hierdoor voorkom je veel lawaai en zullen
runderen makkelijker de laadklep aflopen. De geluiddempende plaat kan bevestigd worden met schroeven,
zodat deze goed blijft zitten.

4.

Voorkom steile hellingen
Hoe steiler de helling, hoe angstiger de runderen. Het beste is wanneer de laadklep zo horizontaal mogelijk
is. Maak de laadklep zo mogelijk op gelijke hoogte met de laadruimte. De dieren kunnen hierdoor
makkelijker in en uit de wagen lopen. Hierdoor zal er minder risico zijn dat runderen vallen of er
opstoppingen ontstaan.

Laadplatform is op gelijk niveau met de laadklep van de trucks – waardoor uitladen vergemakkelijkt wordt
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Laadplatform bij de veemarkt Leeuwarden zodat de laadklep minder stijl is.

5.

Zorg voor goede verlichting
Verlicht de ruimte waar de runderen worden uitgeladen. Runderen lopen namelijk graag naar een verlichte
omgeving toe. Zorg ervoor dat het licht niet direct in de ogen van de runderen schijnt, want dit werkt juist
averechts.

6.

Antislip vloer
Maak de vloer van de laadbrug antislip om te voorkomen dat runderen uitglijden of zichzelf verwonden.
Gebruik bij een lichte helling ook traptreden. Het beste is om de bodembedekking (zoals stro) ook op de
laadklep door te laten lopen.

7.

Heb geduld bij in- en uitladen
Drijfmiddelen zijn bij runderen eigenlijk niet nodig. Met de positie van je lichaam t.o.v. de runderen kun je al
beweging genereren. Maak gebruik van het natuurlijke gedrag van de runderen: balanseer op de
vluchtzonegrens en zorg er zo voor dat runderen rustig van je vandaan lopen.
Besef dat runderen langzamer lopen dan mensen – jaag ze niet op.
Bij runderen is het linkeroog gekoppeld aan de rechterhersenhelft waarmee ze een risico inschatting maken.
Runderen willen je dus altijd met het linkeroog kunnen zien. Ga daarom schuin linksachter staan.
Heb geduld. Wie snel wilt laden, moet geduld hebben. Runderen opjagen betekent stress – runderen zullen
dan juist de andere kant oplopen.
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Wat niet werkt:
Roepen, fluiten en in handen klappen
Snelle bewegingen, zoals met armen zwaaien
Rund slaan, duwen, trekken
Rund de weg versperren

8.

Verlos zieke of kreupele dieren onmiddellijk uit hun lijden
Verlos runderen die bij aankomst kreupel of ziek zijn onmiddellijk uit hun lijden op truck. Dwing ze niet om
op te staan. Gebruik geen elektrische prikkers.
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Wachtstal
1. Verminder geluid
 In de meest ideale wachtstal is er amper geluid. Runderen hebben een gevoelig gehoor en raken
gestrest van plotselinge geluiden, zoals metalen hekken die geopend en gesloten worden (metaal op
metaal). We adviseren daarom bewegende delen (deuren, hekken, schotten) van kunststof
(polypropyleen) te maken. Ook kunnen rubberen of kunststof strips/knoppen bevestigd worden om
metaal-op-metaal contact te voorkomen.

Kunststof hekwerken (links) en rubberen knoppen (rechts) zorgen voor rust in de wachtstal

Rubberen knoppen zodat hekken bij het openen en dichtdoen minder geluid maken
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Voorkom hoge plafonds om echo en lawaai te minimaliseren en zoek naar isolatiematerialen die geluid
absorberen. Zorg er bij gebruik van pneumatisch systemen voor dat het sissende/fluitende geluid via een pijp
wordt afgevoerd naar een andere ruimte. Zorg ervoor dat de wasruimte en andere processen die veel geluid
veroorzaken, zo ver mogelijk van de dieren verwijderd zijn.

Plafonds met geluiddempend design en materiaal
2. Houd runderen in vaste koppels
Als runderen van verschillende koppels worden gemengd gaan ze elkaar bespringen (dominantie-gedrag).
Springen veroorzaakt stress en een risico op verwondingen. Springgedrag kan voorkomen worden door
runderen in vaste groepen te houden. Dit zal veel voordelen bieden: rustigere runderen, minder
verwondingen en daardoor ook een betere vleeskwaliteit. Rustigere runderen zijn bovendien beter op te
drijven.
Wij zien soms trucks waar de tussenschotten op verschillende plekken kunnen worden bevestigd, zodat er
gevarieerd kan worden met de koppelgrootte. Hetzelfde is ook mogelijk voor de wachtstal (zie hieronder
foto bij varkenslachterij Westfort). Voor dierenwelzijn zou het houden van runderen in vaste groepen ook
een grote winst zijn.

Veel tussenschotten (met geluiddempend kunststof plaatje) zodat gevarieerd kan worden met koppelgroottes
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3. Anti-spring hekken
We adviseren een anti-spring hekken (halve meter boven de schofthoogte van de runderen) te plaatsen
zodat runderen niet meer op elkaar kunnen springen. Er zal hierdoor minder stress en meer rust in de stal
ontstaan.

Anti-spring hek in wachtstal voor runderen
Ook kan ervoor gekozen worden om alleen in de hoeken van ieder hok een anti-spring hek te bevestigen,
zodat runderen die veel besprongen worden hieronder kunnen schuilen.

Anti-spring hekken in de hoeken van een hok zodat onderdanige runderen hieronder kunnen staan.
4. Geschikte en voldoende drinkvoorzieningen
Zorg ervoor dat er in ieder hok van de wachtstal vers en voldoende drinkwater wordt aangeboden, zodat de
runderen naar behoefte kunnen drinken. Bijvoorbeeld door middel van trogs of lepeldrinkbakken. Bedenk
dat niet alle runderen bekend zijn met drinknippelsysteem en dat ze hier ook niet gemakkelijk uit kunnen
drinken. Alleen drinknippels is daarom niet voldoende. Het is belangrijk om voldoende drinkgelegenheid te
bieden om gevechten te voorkomen.

Goede watersystemen voor runderen
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5. Goede belading
Een hoge belading zorgt voor meer springgedrag en stress. De runderen dienen daarnaast voldoende ruimte
te hebben om tegelijkertijd en comfortabel te kunnen liggen en voldoende afstand van elkaar te kunnen
bewaren. Door de hoge belading schiet de wachtstal zijn doel voorbij, namelijk dat de runderen er in kunnen
uitrusten. Een rustige en comfortabele wachtstal zorgt ervoor dat runderen makkelijker op te drijven en ook
rustiger zijn in de verdoving box. Wanneer runderen (stieren) individueel gehuisvest worden moet er
voldoende ruimte zijn om te kunnen liggen.
6. Comfort voor onthouders
Het beste zou zijn om onthouders zo snel mogelijk te slachten. Aangezien deze dieren ziek of gewond zijn is
dat de meest humane optie. Als dit niet kan, is het nodig de dieren extra comfort te bieden en adviseren we
een paar rubberen matten neer te leggen, zodat ze in ieder geval een comfortabele plek hebben tot het
moment dat ze worden geslacht. Belangrijk is ook dat het onthouder hok zich bevindt in een rustige gedeelte
van de wachtstal.

Rubberen mat voor onthouders
7. Maak de looproute voor de runderen duidelijk en gemakkelijk
De meest ideale wachtstal heef een diagonaal ontwerp waarbij de dieren de ene kant de wachtstal in kunnen
en aan de andere kan de wachtstal uitkunnen. Zie het ontwerp van Temple Grandin hieronder. Dit
eenvoudige ontwerp zorgt ervoor dat dieren goed doorlopen, weten waar ze naartoe moeten en zo min
mogelijk gestuurd/opgedreven hoeven te worden .

Copyright: Temple Grandin
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8. Maak wanden van de wachtstal dicht en voldoende hoog
Om ervoor te zorgen dat de dieren niet worden afgeleid door bewegingen en mensen rondom hen, kunnen
wanden het beste helemaal gesloten zijn tot aan de grond. Ook moeten ze hoog genoeg zijn om te
voorkomen dat de runderen eroverheen springen (minimaal schofthoogte).

Wanden moeten hoog genoeg zijn om dit soort situaties te voorkomen.
9. Maakt de wachttijd niet te lang
In tegenstelling tot bij varkens, heeft het lang laten rusten van runderen geen positief effect op het welzijn.
Idealiter is deze maximaal 3 uur. Bij een wachttijd langer dan 12 uur is het wettelijk verplicht om runderen te
voederen en strooisel te verschaffen voor ligcomfort en absorptie van urine en mest.
10. Maak de vloer regelmatig schoon
De vloer waarop de runderen liggen en lopen moet schoon en droog zijn. Dit is belangrijk voor het comfort
en om uitglijden te voorkomen. Maak de vloer daarom regelmatig schoon en droog.

11. Scheid stieren van koeien
Stieren dienen individueel te worden gehuisvest, tenzij ze uit hetzelfde koppel komen. Stieren dienen altijd
te worden gescheiden van de koeien.
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12. Speel klassieke of andere rustige muziek.
Uit onderzoek blijkt dat runderen rustiger worden door het luisteren naar harmonieuze muziek. Dus géén
rock of andere harde muziek. Installeer speakers in de wachtstal.

13. Cameratoezicht
Om het gedrag en het behandelen van de dieren door de medewerkers beter te kunnen monitoren installeer
camera’s. Bij de losplaats, in de wachtstal, de drijfgang en in de fixatie box (kortom, overal waar zich levende
dieren bevinden).
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Drijfgang
1.

De drijfgang in begeleiden
 Drijf het dier rustig vanuit de wachtstal richting de drijfgang. Maak gebruik van het natuurlijke gedrag
van de runderen. Bij runderen is het linkeroog gekoppeld aan de rechterhersenhelft waarmee ze een
risico inschatting maken. Runderen willen je dus altijd met het linkeroog kunnen zien. Ga daarom schuin
linksachter staan.
 Besef dat runderen langzamer lopen dan mensen – jaag ze niet op. Runderen opjagen betekent stress –
runderen zullen dan juist de andere kant oplopen.
 Gebruik eventueel een drijfmiddel zoals een vlag of een peddel, maar gebruik deze alleen om het dier te
begeleiden, niet om mee te slaan of prikken. Vaak is je lichaam alleen al voldoende.
 Als de dieren niet makkelijk doorlopen, dan zijn ze ergens angstig voor. Observeer het gedrag van de
runderen en kijk kritisch naar het ontwerp van de drijfgang en de box. Verwijder alle potentiele
stressfactoren.
 Schreeuwen tijdens het opdrijven is uit den boze. Kalmte is essentieel. Het voorkomt stress en
vereenvoudigt het opdrijven.
 Het gebruik van een zogenoemde circle crowd pen, om de dieren achter elkaar een enkele drijfgang in
te drijven, wordt onder andere aanbevolen door Temple Grandin. Belangrijk is wel dat je kleine koppels
dieren opdrijft. De pen mag niet meer dan halfvol zitten. Bij teveel dieren krijg je opstoppingen en
stress. Ook mag er niet direct in de drijfgang een bocht ingezet worden, dieren moeten minimaal drie
runderen voor zich kunnen zien.

Direct na de carrousel is hier een bocht. T. Grandin raadt dit af.
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Te scherpe bocht






2.

Drijfgang met ronde en ruime bochten

Ga geen strijd voeren met een weigerend dier. Dit veroorzaakt veel stress. Laat het dier wanneer mogelijk
even met rust en probeer het vervolgens nog eens of probeer het opnieuw mee te laten lopen met andere
dieren.
Zorg voor constante doorstroom en ook dat de drijfgang niet te kort is zodat er altijd een aantal dieren in
kunnen staan voordat ze de fixatie box in gaan. Ondertussen kunnen er dan alvast nieuwe
kalveren uit de stal worden opgehaald. Hiermee wordt de druk op de medewerkers beperkt en voorkomt
men frustratie, zodat dit niet ten koste gaat van het dierenwelzijn.
Kan een dier echt niet de drijfgang in, of kan het eenmaal in de drijfgang niet verder lopen, bedwelm het dier
dan ter plekke en voer direct daar op volgend met een mes in één vloeiende beweging de halssnede uit,
waarbij slokdarm, luchtpijp en de 2 halsslagaders doorgesneden dienen te worden.
Ruime bochten in drijfgang
Het doorlopen kan bevorderd worden door de drijfgang te voorzien van een of meerdere (flauwe) bochten.
Runderen lopen van nature graag terug naar waar ze vandaan kwamen en bochten wekken deze suggestie.
Scherpe bochten wekken de indruk dat een gang doodlopend is. Bovendien kunnen runderen fysiek gezien
ook niet hele scherpe bochten maken.
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Drijfgang met ronde en ruime bochten

Tweede bocht is hier te scherp

Ontwerp T. Grandin – drijfgang vanuit carrousel
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3.

Drijfgang juiste breedte
Wanneer de drijfgang te breed is proberen runderen langs elkaar te gaan, wat zorgt voor beknellingen en
stress. Bij een paardenslachterij in Polen hebben we een drijfgang gezien die smaller kon worden gemaakt
doordat er een metalen pijp naar boven gevouwen kon worden. Zie foto’s hieronder.

4.

Kleinere koppels opdrijven
Opdrijven in kleine koppels zorgt voor minder stress. Bij kleine koppels komt het minder vaak voor dat twee
runderen tegelijkertijd de drijfgang in willen en bekneld raakten. Kleine koppels die voldoende ruimte
hebben zorgen voor minder botsingen.

5.

Anti-spring-hekken op de drijfgang
Dit is vrij makkelijk te realiseren door wat stangen boven de drijfgang te bevestigen.

Anti-springhek in drijfgang met gesloten zijwanden

6.

Goede verlichting
Zorg voor een goed lichtplan. De dieren lopen graag van donker naar licht. Let erop dat ruimtes niet te
donker zijn, maar zorg er ook voor dat het licht niet in de ogen van de runderen schijnt want dit werkt
averechts.
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7.


Geen afleiding in drijfgang
Zorg voor zo min mogelijk afleiding in de drijfgang. Vreemde voorwerpen, bewegende mensen of
bijvoorbeeld bloed of een putje in de vloer kan stress en opstoppingen veroorzaken. Bovendien kunnen
runderen stresshormonen kunnen ruiken in bloed. Als er bloed in de drijfgang ligt, adviseren we dit direct
even weg te spoelen.

Contrast van een putje kan al voor stress zorgen.




Zorg dat de buitenwand van de drijfgang dicht is om impulsen van buitenaf te beperken. Zorg dus ook dat de
runderen er niet overheen kunnen kijken. De hoogte kan het beste minimaal de schofthoogte zijn van de
grootste runderen. Zorg dat de binnenwand lager is zodat de medewerker nog invloed kan uitoefenen op
het (loop)gedrag van de runderen.
Maak de zijwanden van de hele drijfgang van hetzelfde materiaal en in dezelfde kleur

8.

Anti-slip
De drijfgang dient voorzien te zijn van een antislipvloer zodat de dieren geen angst hoeven te hebben om uit
te glijden.
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Fixatiebox
Omgang met runderen
1. Geduld werkt het snelst
 Wil het dier de eerste keer niet de fixatie box in, kijk dan eens kritisch naar de box of er iets is
waardoor het dier er niet in wil (te donker? Bloed op de vloer, glibberig…). Los het op en probeer het
hiernar rustig nog eens.
 Ga geen strijd voeren met een weigerend dier. Dit veroorzaakt veel stress. Laat het dier wanneer
mogelijk even met rust en probeer het vervolgens nog eens.
2. Zorg voor voldoende medewerkers
Voor dierenwelzijn en goede resultaten is het beter om minimaal één medewerker bij het opdrijven te
plaatsen en één bij de box. Zo zorg je ervoor dat medewerkers niet continu heen en weer hoeven te lopen
(zorgt voor stress bij de runderen) en dat runderen niet onnodig hoeven te wachten in de fixatiebox.
Bovendien zal de medewerker hierdoor minder druk voelen en zal deze beter presteren.
3. Effectieve verdoving met minimaal stress





Drijf het dier pas de box in wanneer je direct daarna kan bedwelmen.
Wanneer het dier in de fixatiebox staat, sluit de kooi dan achter het dier direct af zodat het dier er
niet achteruit kan lopen.
Wanneer er geen kopfixatie aanwezig is, bedwelm het dier dan pas zodra deze met zijn kop goed
voor je staat. Als het dier wat onrustig is, wacht dan heel even tot het zijn kop stil houdt.
Wanneer er wel kopfixatie aanwezig is, bedwelm het dier dan meteen nadat deze gefixeerd is. Laat
het dier niet gefixeerd en onbedwelmd staan; dit veroorzaakt namelijk een zeer stressvolle situatie
voor het dier.

Stres verminderend ontwerp
1. Fixatiebox op maat
Als de fixatiebox al wat ouder is, passen de dieren die geslacht worden er dan nog steeds in? Dieren worden
tegenwoordig vaak langer en/of vetter gefokt. Ontwerp de fixatiebox daarom zo dat de lengte en breedte
aangepast kan worden op de maat van het dier (bijvoorbeeld twee schuiven aan de achterkant van de box,
waardoor de lengte kan worden aangepast).
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2. Voorkant verdoofbox open
Om de suggestie te wekken dat runderen door kunnen lopen (en te voorkomen dat ze weigeren de box in te
lopen) én ervoor te zorgen dat ze naar voren kijken, adviseren wij om de voorkant van de box open te
maken. Met een box die aan de voorkant open is, is het wel belangrijk dat de runderen geen beweging (van
mensen of het slachten) kunnen zien. Dit kun je realiseren door er een gordijn of kunststof flap te hangen.

Slechte verlichting (te donker)

Goede verlichting, kalveren zullen hun kop hier doorheen willen steken

Onze ervaring is dat moderne boxen – waarin er kopfixatie is – het dierenwelzijn zeker niet altijd verbeteren.
Het schieten wordt wellicht vergemakkelijkt, maar het fixeren van de kop is erg stressvol en vereist dat er
direct na fixatie geschoten wordt.
3. Flapje boven box om zicht op schutter te beperken
Als de schutter relatief hoog staat in de vluchtzone van het dier, kan dit voor runderen bedreigend
overkomen. Idealiter zien runderen het schot niet aankomen en de schutter niet staan. Er kan
geëxperimenteerd worden met een stukje zeil boven de box – waardoor de schutter minder zichtbaar is. Zie
hieronder een foto van T. Grandin.

Stukje zeil om zicht op schutter te beperkten

4. Verminder het geluid van de fixatiebox.
Runderen schrikken van plotselinge geluiden, vooral wanneer deze sissend zijn. Deuren of onderdelen van
fixatieboxen worden regelmatig pneumatisch (lucht) aangestuurd. Hydraulische (vloeibaar) aandrijvingen
maken vaak minder geluid. Overweeg daarom op hydrauliek over te stappen. Bedenk wel dat pneumatische
gevallen soms wél de voorkeur hebben boven hydraulische, bijvoorbeeld wanneer dieren op maat gefixeerd
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worden in de box. Bij pneumatische aangedreven fixatie-onderdelen kan de druk die op het dier wordt
uitgeoefend net iets beter worden afgesteld. Kijk in dat geval of het geluid af te voeren is naar een andere
ruimte en/of onderdelen van isolatiemateriaal te voorzien.
5. Maak de zijkanten dicht en voldoende hoog
Ruimtes aan de zijkanten zorgen voor afleiding. De runderen zullen er onderdoor willen kijken waardoor
schieten moeilijker is.

Fixatiebox – open ruimtes aan de onderkant en schaduw op de vloer zorgen voor afleiding
5. Antislip -vloer
Het evenwicht verliezen of vallen is zeer stressvol voor een rund. Zorg ervoor dat de vloer goed antislip is
bijvoorbeeld stenen met ribbels of ruw afvalt. Houd de vloer schoon. Haal mest of bloed regelmatig weg.
Naast dat dit de vloer glibberig maakt, kan het runderen weerhouden om de box in te lopen.
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Als runderen veel mesten in de box is dit bovendien een teken van stress.
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Verdoving
Voor het bedwelmen kan een pneumatisch schietmasker, o.b.v. luchtdruk gebruikt worden, of een
handschietmasker dat gebruik maakt van patronen.

1. Zorg dat het schietmasker werkt en onderhouden is.
 Zorg in het geval van gebruik van een handschietmasker, dat deze te allen tijde geladen is, schoon en
droog is en dat resevekogels aanwezig zijn binnen handbereik op een droge en schone plek. Een
vochtige omgeving beïnvloedt de werking van het schietmasker
 Indien je met een pneumatische schietmasker werkt, zorg dan altijd voor een goedwerkende
drukmeter. Het is essentieel dat je altijd met de juiste luchtdruk werkt en door op de drukmeter te
kijken is dit altijd na te gaan.
 Zorg dat je voor aanvang van de werkzaamheden de bedwelmingsapparatuur hebt getest op een
goede werking.
 Indien een apparaat niet goed functioneert, vervang deze direct voor een correct werkend
exemplaar.
 Onderhoud alle bedwelmingsapparatuur volgens de handleiding van het betreffende apparaat.
2. Schiet effectief en geconcentreerd
 De correcte positie om te schieten is om een denkbeeldig kruis te tekenen. Van de bovenkant van
het oog naar het midden van de horens.
 Druk het schietmasker stevig tegen de schedel bij het afvuren.

3. Controle verdoving
Controleer bij ieder dier of deze goed verdoofd zijn aan de hand van minimaal drie verschillende signalen. De
tabel hieronder is speciaal ontwikkeld om signalen te herkennen van terugkerend bewustzijn bij runderen
die verdoofd worden met een schietmasker. Zorg dat niet alleen de schutter deze signalen kent, maar ook de
medewerkers in de ruimte waar de runderen worden verbloed. Een dier mag pas opgetakeld worden en de
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halssnede mag pas worden toegepast wanneer zeker is dat het dier voldoende bedwelmd is (VO 1099). De
controle hierop dient dus vóór die tijd gedaan te zijn

Er zijn instrumenten om de effectiviteit van een schietmasker te meten. Zie hier:
https://meatinfo.co.uk/news/fullstory.php/aid/21965/New_stun_gun_measurement_device_available_to_U
K_customers_.html
4. Meten is weten
 Registreer het onderhoud en het testen van alle schietmaskers (ook een eis vanuit VO 1099).
 Registreer dagelijks hoeveel dieren er na het eerste schot niet goed verdoofd zijn. Pas hier een
trendanalyse op toe om het probleem vast te stellen en vervolgens een oplossing te vinden.
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5. Zorg voor een geladen nood-schietmasker in de buurt van de box
Zorg dat er altijd een geladen nood-schietmasker binnen handbereik aanwezig is. Je wilt een rund direct
kunnen schieten wanneer deze niet goed verdoofd blijkt. Dit is ook wettelijk vereist.

Twee reserve schietmaskers
6. Verdoving stieren en zware koeien
Uit onderzoek blijkt dat er bij zware koeien en stieren een verhoogde kans is dat ze niet effectief worden
verdoofd. De huid is dik en regelmatig zit er ook nog veel haar op het voorhoofd dat de effectiviteit van de
verdoving beïnvloedt. De voornaamste reden dat een verdoving niet effectief is voor zware runderen, blijkt
het niet voldoende onderhouden van de schietmaskers. Ze dienen minimaal na iedere slachtdag
schoongemaakt en onderhouden te worden, maar liever nog vaker. Blijft het probleem zich voordoen (>5%
van de zware dieren niet goed verdoofd na eerste keer schieten) schaf dan een zwaarder schietmasker aan.
Voer altijd een tweede of derde schot uit bij twijfel.
7. Schiet een niet goed verdoofd dier direct nog een keer
 Als een dier niet goed verdoofd is, schiet het dier direct een tweede keer.
 Schiet nooit in hetzelfde gat.
 Indien een dier moet worden nageschoten, gebruik dan altijd een zwaarder patroon als het eerste
schot (stel je schiet regulier met groene patronen, gebruik dan voor het naschieten rode patronen).
Verbloeding
1. Verbloed zo snel mogelijk na verdoven
Zorg dat de tijd tussen verdoven en verbloeden (stun-to-stick interval) zo kort mogelijk duurt. Dit mag niet
langer duren dan 60 seconden.
2. Goede verbloeding
Bij runderen worden de hersenen zowel door de halsslagaders als de vertebrale slagaders van bloed (dus
zuurstof) voorzien. Daarom is het gebruikelijk dat bij het verbloeden van runderen zowel de halsslagaders als
de vertrebale aderen (borststreek) worden doorgesneden. Hierdoor treedt de dood sneller in en is de kans
dat de runderen bijkomen klein. Wij adviseren dat ook de vertebrale aderen worden doorgesneden
(borststeek).

Algemeen
1. Maak de vloer in de gehele slachterij (waar levende dieren zijn) gelijk
Maak de vloer in de gehele slachterij (waar levende dieren zijn) één kleur en materiaal. Zorg ervoor dat dit
materiaal antislip is. Voorkom schaduwen, hobbels en gaten in de vloer – dit zal runderen afschikken omdat
ze beperkt zicht hebben. Een schaduw of plas water kan worden gezien als een blokkade waardoor runderen
weigeren verder te lopen.
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2. Groen licht
Het is bekend dat runderen gestrest kunnen raken en minder makkelijk lopen bij contrastverschillen op de
vloer. Zoals bijvoorbeeld schaduwen. Wij adviseren daarom groen licht te plaatsen in de slachterij (waar
levende runderen zijn). Groen licht vermindert schaduweffect en schitteringen en heeft een rustgevend
effect op runderen. Zie hieronder een foto van groen licht in een wachtstal voor runderen. Groen licht kan
gerealiseerd worden door groene kokers rondom Tl-buizen te plaatsen. Een hele simpele maar effectieve
maatregel dus. Zie bijvoorbeeld hier: https://www.firstlight.nl/tl-hoezen/gekleurde-tl-hoezen-voor-tl516mm-buizen/

