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Notitie: “Effectiviteit van het schietmasker bij bedwelming van Alpaca’s voorafgaand 

aan doden.” 

 

Samenvatting project (projectplan) 

 Alpaca’s worden ook in Nederland met enige regelmaat geslacht. Methoden voor 

het verdoven van dieren zijn vastgelegd in verordening (EG) Nr. 1099/2009. 

Alpaca’s vallen ook onder deze verordening. Het is echter niet duidelijk of de 

toegepaste verdovingsmethode altijd goed wordt toegepast en of de toegepaste 

methode bij Alpaca’s tot effectieve verdoving leiden. 

 Doelstelling van dit project is inzicht krijgen in de effectiviteit van de in 

Nederland toegepaste verdovingsmethoden 

 In een deskstudie zal worden onderzocht welke verdovingsmethoden kunnen 

worden toegepast voor het verdoven van alpaca’s, en welke methoden in 

Nederland en in het buitenland in praktijk worden toegepast.   

 De effectiviteit van de Nederland toegepaste verdovingsmethoden bij het 

slachten van alpaca’s zal worden vastgesteld op basis van gedragobeservaties en 

toetsen van reflexen. Uitgangspunt hierbij is dat de dieren bewusteloos zijn en 

blijven voor en tijdens het verbloeden. 

 

In de tweede helft van 2017 is deze opdracht van het ministerie van LNV (EZ) 

opgepakt en zijn we op zoek gegaan naar alpaca slachtingen.  

 

Uitgangspunt vormde een overzicht van de NVWA van 7 slachterijen die in de periode 

2013 tot 2016 1 of meer alpaca’s per jaar hebben geslacht. In de regel ging het 

daarbij om 1 alpaca. In 2014 hebben 2 slachterijen naar opgave elk 7 alpaca’s 

geslacht. 1 van deze 7 slachterijen bestaat niet meer. De overige 6 slachterijen uit 

het NVWA overzicht zijn benaderd en gevraagd naar hun ervaringen met het slachten 

van alpaca’s. Buiten deze 6 om zijn nog 8 potentiële alapca slachterijen benaderd 

waar mogelijk alpaca’s worden geslacht. In totaal zijn er 14 slachterijen bevraagd 

naar hun ervaring met het verdoven en doden van alpaca’s. Door 8 an deze 14 

slachterijen is aangegeven dat in de periode van 2010-2016 1 of meer alpaca’s zijn 

geslacht. Twee slachterijen hebben ook in 2017 elk 2 alpaca’s geslacht.  

 

Alle slachterijen geven aan de alpaca’s te verdoven voor slachten. De door de 

slachterijen toepaste methoden van verdovingen zijn het schietmasker en electrisch 

verdoven. De genoemde positie van het schietmasker varieerde van de tussen de 

oren (kroonpositie, net als schapen), op de kruising van oren en ogen (net als 
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koeien) of iets uit de kruising van ogen en oren (net als paard). Daarbij is gebruik 

gemaakt van een groen of rood patroon. De slachterijen die gebruik maken van een 

schietmasker zijn tevreden over het verdovingsresultaat bij alpaca’s. De tang voor 

het electrisch verdoven wordt geplaatst op de wangen of op de hersenen. Voor een 

effectieve electrische verdoving is belangrijk om bewolde plekken te vermijden.    

 

Door 7 slachterijen wordt aangegeven dat ze (nu) geen alpaca’s meer slachten 

omdat ze geen erkenning hebben om harig wild te mogen slachten. De 7 slachterijen 

die nog wel incidenteel alpaca’s slachten zijn gevraagd of we aanwezig mochten zijn 

bij aanstaande slachtingen van alpaca’s. Ze waren alle daartoe bereid. Daarnaast zijn 

een tiental andere personen benaderd om aanstaande slachtingen in beeld te krijgen. 

Dit heeft gedurende de looptijd van het project (juli 2017 tot en met maart 2018) 

slechts één slachting van 2 alpaca’s in december 2017 opgeleverd. Het paste echter 

niet in de agenda’s van de WLR-experts om bij deze slachting aanwezig te zijn.    

 

Uit de gesprekken met de alpacahouders, de im- en exporteur, verenigingen en 

andere betrokken volgt het beeld dat het slachten van alpaca’s niet/amper voorkomt 

vanwege zijn aaibaarheid. Zeker de helft van hen is de mening toegedaan dat een 

alpaca niet geslacht mag worden. Alpaca’s die niet (meer) geschikt zijn voor de 

fokkerij vanwege ouderdom, mastitis of erfelijke gebreken worden nog wel voor het 

leven verkocht aan particulieren met een weitje. Men houdt ze in de regel tot ze dood 

gaan of laat inslapen. Overschothengsten worden gecastreerd en verkocht als ruin 

eveneens aan particulieren met een weitje.  

 

Vanwege het beperkte slachtaanbod van alpaca’s in Nederland zijn we aansluitend in 

het voorjaar van 2018 in overleg met de opdrachtgever op zoek gegaan naar 

slachtingen van alpaca’s buiten Nederland. Benaderd zijn in het Verenigd Koninkrijk 

twee slachterijen die op hun website aangeven alpaca’s te (mogen) slachten. 

Broomhall LTD Eastington, Gloustershire en Lobb Ltd, Bodmin, Cornwall. In een 

telefoongesprek geven beide aan dat ze zelden tot nooit een alpaca slachten. 

Alpaca’s worden ook in het Verenigd Koninkrijk vooral als ‘pet’ gehouden en daarom 

zelden ter slacht aangeboden. Hetzelfde beeld als in Nederland. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marien Gerritzen, Jan Verkaik en Henny Reimert 
 


