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Samenvatting 

Het verdoven van slachtvarkens met hoge concentraties CO2 staat nationaal en internationaal 

regelmatig ter discussie. Het welzijn van de dieren zou sterk worden benadeeld door directe 

blootstelling aan hoge CO2 concentraties. Verbeteren van het welzijn van slachtvarkens in het 

verdovingstraject op de slachterij. Als groot voordeel van gas verdoven ten opzichte van elektrisch 

verdoven wordt het opdrijven en verdoven in groepen genoemd.  

Op basis van literatuur onderzoek en markt onderzoek zijn de meest recente ontwikkelingen voor het 

verbeteren van CO2 verdovingsmethoden in kaart gebracht.  

Op basis van de resultaten uit eerder onderzoek en de lopende trajecten in Duitsland en Engeland  

heeft overleg met verschillende stakeholders geresulteerd in een Publiek Privaat Samenwerking 

project. In deze PPS zullen 3 verschillende oplossingsrichtingen worden onderzocht  

1. Optimaliseren gasmengsel en CO2 concentratie,  

2. Optimaliseren opdrijven van varkens naar de verdover, 

3. Verminderen gevoeligheid van slijmvliezen voor hoge CO2 concentraties. 
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1 Aanleiding 

Het verdoven van slachtvarkens met hoge concentraties CO2 staat nationaal en internationaal 

regelmatig ter discussie. Het welzijn van de dieren zou sterk worden benadeeld door directe 

blootstelling aan hoge CO2 concentraties. Belangrijkste zorgpunten zijn dat inademen van hoge CO2 

concentraties pijnlijk is en leidt tot benauwdheid voordat dieren het bewustzijn verliezen. Dit 

veroorzaakt angst, pijn en lijden van dieren. Het voordeel dat bij CO2 verdoven voor het welzijn van 

varkens wordt genoemd is het opdrijven in groepen zonder dat de dieren van een “losse” groep naar 

achter elkaar lopen worden gedwongen zoals bij elektrisch verdoven meestal het geval is. Het grote 

voordeel van elektrisch verdoven is daarentegen dat dieren tijdens de verdovingshandeling direct het 

bewustzijn verliezen als deze correct wordt uitgevoerd.  

Vraag nu is of er alternatieven voor gasverdoven kunnen worden benoemd die een verbetering geven 

van het dierenwelzijn ten op zichte van het huidige CO2 verdoven. Dit kan zowel worden gezocht in 

verbetering van de gas verdovings procedure als in verbetering van de pre-verdovingshandelingen bij 

elektrisch verdoven. 

 

 

 

 

 



 

8 |  Wageningen Livestock Research Rapport 1026  

2 Aanpak 

Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden om het welzijn van varkens tijdens het verdovingstraject 

ten opzichte van de huidige praktijk te verbeteren wordt op verschillende manieren informatie gezocht 

onder andere door; 

- Literatuur en markt onderzoek naar de laatste ontwikkelingen op het gebied van verdoven 

van slachtvarkens, 

- Gesprekken met stakeholders uit de varkensvlees productiesector, internationaal onderzoek 

en maatschappelijke organisaties.  

 

Op basis van het literatuur onderzoek en de gesprekken met stakeholders worden tenminste 1 maar 

bij voorkeur 2 trajecten beschreven om te komen tot verbetering van of een alternatief voor de 

huidige CO2 verdovingsmethode en opdrijfmethoden voor de verdovers. Daarnaast worden de 

mogelijkheden verkend voor afstemming en mogelijke samenwerking van onderzoek  naar verbeteren 

van gas verdoven en elektrisch verdoven met partners in Duitsland (FLI) en UK (Bristol), slachterij 

organisaties en producenten van slachthuis inrichtingen. 
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3 Resultaat 

In het recente verleden zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar het gebruik van verschillende 

gasmengsels voor het verdoven van slachtvarkens. In onder anderen Denemarken, Spanje, Zweden 

en in Nederland  zijn verschillende onderzoeken uit gevoerd met verschillende verhoudingen CO2 en N2 

zoals 70% N2 + 30% CO2; 80% N2 + 20% CO2; 85% N2 + 15% CO2; 85% CO2 en 90% CO2 in lucht. 

In Engeland zijn voornamelijk onderzoeken uitgevoerd met Argon en een mengsels van Argon met 

CO2. In Duitsland is een korte studie uitgevoerd met Helium  

Uit deze onderzoeken komen de volgende resultaten naar voren;  

- N2/CO2 mengsel t.o.v. hoog CO2 resulteert in minder aversie, langere inductietijd tot 

bewusteloosheid, snellere recovery en dus een korter stun-stick interval. 

- Hoog N2 heeft mogelijk effect op vleeskwaliteit; snellere pH daling, meer dripverlies, en een 

rodere kleur 

- Toevoegen O2 en verlagen CO2 heeft geen positief effect vanwege de langere inductie tijd en 

korter stun-stick interval. 

- Hoog CO2 geeft altijd een periode van ongerief, geen verschil in impact tussen 80% en 95%, 

hogere concentratie geeft kortere periode van ongerief. 

- Anoxia (stikstof of argon of helium) nog geen overtuigende resultaten gepubliceerd. 

 

In gesprekken met vertegenwoordigers uit de varkens slachterijsector en met onderzoekers in het 

buitenland komen een beperkt aantal mogelijke alternatieven naar voren voor de huidige CO2 

verdovingsmethode namelijk; 

1. Hoge concentratie N2 (anoxie)  

2. Mengsel van CO2 en N2 

3. Low Atmospheric Pressure Stunning 

4. Verbeteren elektrisch verdoven 

 

Verdoven van varkens door anoxie oftewel door vervangen van O2 door een ander gas wordt 

onderzocht in Duitsland (pers. comm. M. Marahrens, Friedrich loeffler Institut). In dit onderzoek 

worden varkens blootgesteld aan N2 gevuld schuim waardoor bewusteloosheid intreedt door O2 tekort. 

Resultaten van dit onderzoek zijn nog niet bekend.   

Low Atmospheric Pressure Stunning (LAPS) is in de US ontwikkeld voor pluimvee. Onderzoek naar 

deze methode heeft aangetoond dat de methode effectief is en dat er geen aversie optreedt bij de 

dieren. Nadeel van deze methode zijn de spierconvulsies die mogelijk optreden na intreden van 

bewusteloosheid. De methode is voorgelegd aan de wetenschappelijke advies commissie van EFSA 

voor advies tot toelating op de Europese markt als verdovingsmethode voor pluimvee (D. Pritchard en 

D. McKeegan). Een projectvoorstel om te onderzoeken of de methode geschikt is voor toepassing bij 

varkens is opgesteld door onderzoekers in de UK (pers. comm. S. Wotton, Bristol University). Het 

projectvoorstel is nog niet gehonoreerd. 

 

Op basis van de resultaten uit eerder onderzoek en de lopende trajecten in Duitsland en Engeland  

heeft overleg met verschillende stakeholders geresulteerd in een PPS project.   

In deze PPS zullen 3 verschillende oplossingsrichtingen worden onderzocht  

1. Optimaliseren gasmengsel en CO2 concentratie,  

2. Optimaliseren opdrijven van varkens naar de verdover, 

3. Verminderen gevoeligheid van slijmvliezen voor hoge CO2 concentraties.  
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1. Optimaliseren gassamenstelling en of CO2 concentratie. 

De inductiefase bij gas-verdoven, de periode vanaf blootstelling aan het gas tot aan bewustzijnsverlies 

is de periode waarin ongerief wordt ervaren. Bij de huidige methode van CO2 verdoven van varkens 

wordt het ongerief veroorzaakt door blootstelling van dieren aan hoge CO2 concentraties terwijl de 

dieren bij bewustzijn zijn. In dit deel traject zal worden onderzocht of blootstelling van varkens aan 

een mengsel van CO2 met een inert gas zoals N2 minder ongerief veroorzaakt. Naast de effecten op 

dierenwelzijn zal worden verkend wat de effecten zijn op veiligheid, productkwaliteit en technische en 

economische haalbaarheid.  

 

2. Optimaliseren opdrijven van varkens naar de verdover 

Naast de verdovingsmethode zelf  is de route naar verdoven een belangrijk aspect in het hele proces 

om dieren te verdoven. Het opdrijven in groepen en verdoven van dieren in een groep wordt als een 

belangrijk dierenwelzijnsvoordeel gezien van gas verdoven ten opzichte van elektrisch verdoven. 

Belangrijk risico bij opdrijven is het moment waarop dieren met dwang van een groep in een smalle 

gang achter elkaar worden gedwongen en wanneer dieren onder druk worden opgedreven zonder dat 

er ruimte is om hier adequaat op te kunnen reageren. Er zijn verschillende denkwijzen en ontwerpen 

om het opdrijven van varkens te verbeteren maar deze ontwerpen zijn niet zomaar toepasbaar in 

huidige slachterijomstandigheden. Het optimaliseren van opdrijfroute en opdrijfmethoden kan een 

belangrijke verbetering in dierenwelzijn opleveren voor met name elektrisch verdoven maar ook voor 

gas verdoven. 

 

3. Verminderen gevoeligheid van slijmvliezen voor hoge CO2 concentraties.  

Eén van de belangrijke negatieve effecten van het inademen van hoge concentraties CO2 is het pijn 

effect van zuurvorming op de slijmvliezen. Verminderen van dit effect of het blokkeren van dit effect 

zou mogelijk een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van ongerief bij CO2. De 

mogelijkheden hiervoor zijn niet bekend en zullen in een literatuur studie worden onderzocht. 

Uitgangspunt is of door toevoegingen van neutraliserende stoffen aan de inademingslucht de 

gevoeligheid van de slijmvliezen of de zuurvormende werking van CO2 kan worden voorkomen. 
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14 |  Wageningen Livestock Research Rapport 1026  

 

  



 

Wageningen Livestock Research Report  | 15 

 

 

 

  



 

16 |  Wageningen Livestock Research Rapport 1026  

 

 

 

  



 

Wageningen Livestock Research Report  | 17 

 

 

  



 

18 |  Wageningen Livestock Research Rapport 1026  

 

 

  



 

Wageningen Livestock Research Report  | 19 

 

 

  



 

20 |  Wageningen Livestock Research Rapport 1026  

 

 

 

  



 

Wageningen Livestock Research Report  | 21 

 

 

  



 

22 |  Wageningen Livestock Research Rapport 1026  

 

 

 

 

  



 

Wageningen Livestock Research Report  | 23 

 

 

  



 

24 |  Wageningen Livestock Research Rapport 1026  

 

  



 

Wageningen Livestock Research Report  | 25 

 

  



Rapporttitel Verdana 22/26
Maximaal 2 regels
Subtitel Verdana 10/13
Maximaal 2 regels

Namen Verdana 8/13
Maximaal 2 regels

Wageningen Livestock Research ontwikkelt kennis voor een zorgvuldige en 
renderende veehouderij, vertaalt deze naar praktijkgerichte oplossingen en 
innovaties, en zorgt voor doorstroming van deze kennis. Onze wetenschappelijke 
kennis op het gebied van veehouderijsystemen en van voeding, genetica, welzijn en 
milieu-impact van landbouwhuisdieren integreren we, samen met onze klanten, tot 
veehouderijconcepten voor de 21e eeuw.

De missie van Wageningen University & Research is ‘To explore the potential of 
nature to improve the quality of life’. Binnen Wageningen University & Research 
bundelen 9 gespecialiseerde onderzoeksinstituten van Stichting Wageningen 
Research en Wageningen University hun krachten om bij te dragen aan de oplossing 
van belangrijke vragen in het domein van gezonde voeding en leefomgeving. 
Met ongeveer 30 vestigingen, 6.500 medewerkers en 10.000 studenten 
behoort Wageningen University & Research wereldwijd tot de aansprekende 
kennisinstellingen binnen haar domein. De integrale benadering van de 
vraagstukken en de samenwerking tussen verschillende disciplines vormen het hart 
van de unieke Wageningen aanpak.

Wageningen Livestock Research Postbus 338 
6700 AH Wageningen 
T 0317 48 39 53 
E info.livestockresearch@wur.nl www.wur.nl/
livestock-research

CONFIDENTIAL


	Lege pagina

