
Omstandigheden in de vee-industrie 

© TNS   maart 2014 G6436 

Omstandigheden in de vee-industrie 
Stichting Wakker Dier 
 



Omstandigheden in de vee-industrie 

© TNS   maart 2014 G6436 

Belangrijkste conclusies 

2 

Inzichten 

 

De top 3 van minst acceptabele praktijken in de 
vee-industrie bestaat uit: 

1. Veetransport varkens 

2. Huisvesting vleesvarkens 

3. Zeug in kraamhok. 

 

Opvallend is dat bij consumenten die (meestal) 
kiezen voor diervriendelijkere producten de 
problemen die een snelgroeiend vleeskuikenras met 
zich meebrengt (de plofkip) op plaats 2 eindigt. 
Deze ‘dierbewuste’ consumenten vormen 20 
procent van de Nederlandse bevolking. Zij zijn hoog 
opgeleid, wonen alleen en in de stad.  
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Omstandigheden varkenshouderij minst acceptabel 
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Nederlanders 

Welke van de hieronder beschreven omstandigheden vindt u het minst acceptabel? 
Ranking op basis van volgorde van antwoorden (eerst genoemde antwoord = 9 punten, tweede antwoord = 8 punten, etc.). Grootste waarde is dus minst acceptabel. Het was niet verplicht alle 9 situaties te kiezen.  

Veetransport van varkens* vinden Nederlanders het 
minst acceptabel. Op nummer twee eindigt de 
huisvesting van vleesvarkens. Op nummer drie 
verkozen de respondenten de huisvesting van 
zeugen rondom hun bevalling.  
 
Meer dan 90% van de Nederlanders vindt één of 
meerdere situaties in de vee-industrie onacceptabel 
(8% van de Nederlanders geeft aan dat ze alle 
omstandigheden wel acceptabel vinden). Een derde 
van de Nederlanders kan geen rangorde aangeven. 
Uit de reacties blijkt dat een deel van de mensen 
geen antwoord kan geven omdat ze alle voorbeelden 
onacceptabel vinden.  
 
Er zijn geen noemenswaardige verschillen wanneer 
we kijken naar socio-demografische kenmerken als 
leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. Ook de 
diervriendelijkere en de overige consumenten zijn 
het in grote lijn met elkaar eens, hoewel hier zich 
wel een opvallend verschil voordoet. Het ras van 
vleeskuikens (de zogenaamde plofkip) eindigt bij de 
diervriendelijkere consument op nummer 2 in de top 
van minst acceptabele praktijken, terwijl deze 
situatie bij de overige consumenten op plek 6 
uitkomt. 
 
* De omschrijvingen van de situaties zoals voorgelegd aan de 

respondenten, zijn terug te vinden in de bijlage. 

“Ik vind alle beschreven 
mishandelingen van 

dieren voor consumptie 
even weerzinwekkend.” 

“Ik vind het allemaal vreselijk en 
hoop dat men met de kennis die 

men heeft aan alle 
omstandigheden wat gaat doen.” 

“Onzinverhalen van 
plukkippen. In het 

buitenland is het vele 
malen erger.” 
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Vlees Zuivel Ei** 

Eet niet 3% 1% 2% 

Kiest (meestal) 
diervriendelijker 

12% 15% 37% 

Kiest (meestal) dier 
onvriendelijk 

81% 70% 90% 

Weet niet 4% 13% 6% 

18 

82 

diervriendelijkere consument* 

Diervriendelijkere consument 

Overige consumenten 

Een op de vijf Nederlanders kiest het diervriendelijkere 
alternatief 

* In de onderzoeksverantwoording vindt u hoe de diervriendelijkere 

consument gedefinieerd is in dit onderzoek.  

** Respondenten konden voor eieren uit meerdere antwoorden kiezen, 

het totaal telt op tot meer dan 100%.  

Een op de vijf Nederlanders kiest voor de 
meerderheid van haar dierlijke consumptie het 
diervriendelijkere alternatief. Zij kiezen bijvoorbeeld 
biologisch vlees; vrije uitloop eieren en weidemelk.* 
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Diervriendelijkere consumenten zijn hoog opgeleid, 
wonen in de stad en zijn alleenstaand 
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Diervriendelijkere 

consument 

Percentage bewuste consumenten uitgesplitst naar verschillende socio-demografische kenmerken 

Een op de vijf Nederlanders is een bewuste consument die voor het diervriendelijkere alternatief kiest. Deze 
diervriendelijkere consumenten zijn beduidend vaker dan gemiddeld te vinden onder de hoog opgeleiden 
(27%), in de zeer sterk stedelijke gebieden (28%) en onder de alleenstaanden (24%). Zij eten bovendien 
minder vaak dan gemiddeld vlees: zo’n 3,3 keer per week. Gemiddeld aten de respondenten 4,5 keer per 
week vlees. 
 
Zoals te verwachten zijn de diervriendelijkere consumenten vaker te vinden onder mensen die op de Partij 
voor de Dieren of Groen Links zouden stemmen. Daarnaast zijn PvdA- en D66-stemmers vaker een 
diervriendelijkere consument. PVV-stemmers en mensen die bij komende verkiezingen niet zouden gaan 
stemmen maken gemiddeld minder vaak diervriendelijkere keuzes. 

Geslacht Leeftijd Gezinsgrootte Opleiding Stedelijkheid 
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Bijlagen 
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Het onderzoek is in TNS NIPObase, het online accespanel van TNS NIPO. Er zijn 1.452 personen uitgenodigd, 
waarvan er 764 hebben gereageerd. De respons was 53%. Het veldwerk liep van 6 t/m 10 maart. Er zijn 
reminders uitgezet.  

 

De 9 situaties zijn aangeleverd door Wakker Dier en zijn afkomstig uit een lijst van 50 veelvoorkomende 
omstandigheden in de vee-industrie, die in 2005 door welzijnswetenschappers werden beoordeeld op 
dierenwelzijn. De 9 situaties zijn geselecteerd op huidige relevantie en slechte welzijnsscore. De inhoud van de 
nu gebruikte omschrijvingen is goedgekeurd door onafhankelijke dierwetenschappers.  

 

De resultaten zijn gewogen naar geslacht, leeftijd, opleiding, regio, gezinsgrootte en stemgedrag (Tweede 
Kamer verkiezingen 2012) en daarmee representatief voor Nederland. De ideaalcijfers zijn afkomstig van het 
CBS. De gemiddelde weegefficiëntie is 0,91 (1 is maximaal). 

 

Definitie diervriendelijkere consument. 

Consumenten van vlees, vis, zuivel en/of eieren is gevraagd hoe vaak zij voor een diervriendelijk alternatief 
kiezen. De diervriendelijke consument is gedefinieerd als een consument die in twee uit de volgende drie 
situaties valt: 

• Eet (meestal) vlees met keurmerk, of eet geen vlees; 

• Eet (meestal) zuivel met keurmerk, of eet geen zuivel; 

• Eet (meestal) diervriendelijkere eieren; of eet geen eieren. 

 

Diervriendelijkere eieren zijn: rondeel, biologisch en vrije uitloop. Respondenten konden in dit geval meerdere 
antwoorden geven, het totaal telt op tot meer dan 100%.  

 

 

 

 

Onderzoeksverantwoording 
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Beschrijving omstandigheden (1/3) 
Situatie 1 – Slachten van vis 
In tegenstelling tot andere diersoorten is bij vissen geen sprake van slacht in de klassieke zin van het woord. De 
vissen overlijden doordat ze worden samengedrukt bij het ophalen van de visnetten, stikken op het dek, levend in ijs 
worden geplaatst, verbloeden door een steek in de staart, levend worden opengesneden of levend worden ingevroren.  
 
Van oudsher vindt er geen verdoving plaats bij de slacht van gevangen vis.  
 
 
Situatie 2 – Huisvesting vleesvarkens 
Varkens worden in hokken gehouden met weinig afleiding. Gangbare vleesvarkens tot 110 kg hebben hierin 0,8 m2 
vloeroppervlak per dier. Het speelmateriaal bestaat meestal uit een harde plastic bal aan een ketting. In deze 
omstandigheden kunnen varkens uit verveling en frustratie aan elkaars staart of oor gaan bijten  
 
De hierboven beschreven huisvesting van vleesvarkens is de minimumeis die vanuit de wet wordt gesteld. Wanneer 
varkens in grotere hokken gehouden worden, kunnen er minder varkens per vierkante meter gehouden worden, 
waarmee de opbrengst in kilogram per m2 ook kleiner wordt.  
 
 
Situatie 3 – Kippenras - vleeskuikens 
Vleeskuikens groeien snel en efficiënt. Neveneffecten hiervan kunnen onder andere gewrichts- en pootgebreken zijn. 
De dieren hebben daarnaast meer antibiotica nodig dan kuikens die minder snel groeien. 
 
Het vleeskuiken groeit door fokken en selectie sinds de jaren ’50 steeds sneller en efficiënter. Hierdoor zijn de 
voerkosten per kilo kip lager, en kunnen er meer rondes met vleeskuikens gehouden worden per jaar.  
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Beschrijving omstandigheden (2/3) 

Situatie 4 – Zeug in kraamhok 
Als een zeug biggetjes gaat werpen, staat zij een tijdlang in een kraambox: vanaf één week voor tot drie à vier weken 
na het werpen. In deze periode van 4-5 weken kan zij 1 stap voor- of 1 stap achteruit zetten. Dit leidt tot frustratie 
en stress bij de zeug. Ook rond de bevruchting staat zij een aantal dagen in een individuele box. 
 
Wanneer een zeug in een kraambox staat, is de kans kleiner dat zij op een big gaat liggen en de big dooddrukt, dan 
wanneer zij los in een (klein) hok staat. Ook is het gemakkelijker om voor de biggen te zorgen zonder daarbij 
gehinderd te worden door de zeug. Buiten de gestelde termijn is groepshuisvesting verplicht. Dan is het verboden om 
de zeug in een apart hok te houden.  
 
Situatie 5 – Verenpikkerij leghennen 
Een probleem bij leghennen is verenpikkerij. Hennen pikken naar elkaar en trekken elkaars veren uit. Gebrek aan 
ruimte, afleiding of voorbeeldgedrag van de kloek, een suboptimaal klimaat in de stal en de samenstelling van het 
voer kunnen allemaal bijdragen aan het pikgedrag. In sommige systemen (o.a. biologische) zijn de snavels van 
kippen intact, waardoor de hennen elkaar ernstiger kunnen verwonden. 
 
In biologische stallen wordt geprobeerd het aantal verwondingen te beperken door de kippen meer ruimte en meer 
afleiding te geven. Hierdoor kunnen ze beter hun natuurlijke gedrag uitvoeren, waardoor kippen minder vaak naar 
elkaar pikken. 
 
Situatie 6 –Klauwproblemen bij melkkoeien 
Elk jaar heeft ±70% van de koeien in Nederland enige tijd last van klauwaandoeningen, zoals ontstekingen. Meestal 

genezen ze, maar ieder jaar gaat ongeveer 1 op de 8 koeien om deze reden voortijdig naar de slacht. 
Omstandigheden die bijdragen aan het ontstaan van de aandoeningen zijn onjuiste rantsoensamenstelling, harde, 
natte en vuile loopvloeren in de stal en onjuiste klauwverzorging. 
 
Ongeveer 30% van de melkkoeien staat het hele jaar op stal. Bij nieuwbouw van stallen wordt rekening gehouden 
met het welzijn van de dieren (meer ruimte en meer comfort), maar de wei is nog altijd beter voor de klauwen dan de 
moderne stal.   



Omstandigheden in de vee-industrie 

© TNS   maart 2014 G6436 11 

 

 

 

 

Beschrijving omstandigheden (3/3) 
Situatie 7 – Keizersnede bij vleesrunderen 
Dikbilkoeien zijn gefokt voor zware bespiering. Bij deze selectie veranderde ook het skelet van de koe. Het bekken 
werd smaller, waardoor een normaal kalf doorgaans niet meer op de natuurlijke manier geboren kan worden. In 85 
tot 90% van de gevallen is daarom een keizersnede nodig. Gemiddeld kan een koe driemaal een dergelijke operatie 
ondergaan. Daarna moet zij naar de slacht, omdat een volgende keizersnede niet meer mogelijk is.  
 
Dikbilrassen zijn ontstaan omdat fokkers selecteerden op een rund met een hoge vleesproductie. De dubbele 
bespiering is een gevolg van genetische variatie. De runderen met deze genetische variatie zijn gebruikt om mee 
verder te fokken. Momenteel probeert de veesector grotere koeien met een breder bekken te fokken, zodat er meer 
ruimte komt in het geboortekanaal. 
 
Situatie 8 – Veetransport varkens 
In 2012 gingen 7,5 miljoen biggen en 3,3 miljoen vleesvarkens vanuit Nederland op transport naar andere Europese 
landen. Varkens die elkaar niet kennen, worden soms bij elkaar gezet. Dit kan leiden tot onderlinge gevechten. Op 
lange transporten kan de temperatuur in de vrachtwagen behoorlijk variëren. Bij transporten die langer dan 8 uur 
duren is er 0,5 m2 ruimte per varken (100 kg), biggen (30 kg) delen een vierkante meter met z’n vijven.   
 
Vleesvarkens worden vervoerd naar buitenlandse slachterijen om diverse redenen. Zo is in Nederland het slachten 
duurder dan in bijvoorbeeld Duitsland. Ook kunnen logistieke redenen meespelen: een vrachtwagen die varkens 
aflevert in bijvoorbeeld Hongarije of Polen, kan vaak kalveren mee terugnemen naar Nederland. Er is regelgeving 
vastgelegd over het transport van varkens. Daarin staat onder meer dat het na 24 uur wettelijk verplicht is dat de 
dieren minimaal één etmaal buiten de vrachtwagen kunnen uitrusten. 
 
Situatie 9 – Vangmethode vleeskuikens 
Bij het vangen van vleeskuikens voor de slacht tillen werknemers een aantal kuikens tegelijkertijd aan hun poten op, 
zodat de kuikens op de kop hangen. Onderzoek in het buitenland suggereert dat ongeveer 4 procent van de kuikens 
hierbij één of meerdere verwondingen oploopt zoals kneuzingen, botbreuken en/of een vleugel of poot uit de kom.  
 
De hierboven beschreven vangmethode wordt van oudsher gebruikt. Ook vanuit kostenefficiëntie is het voordelig om 
deze methode te gebruiken: andere, meer diervriendelijke methodes kosten zo’n 10 eurocent meer per gevangen 
kuiken.  


