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Onderwerpen


Zichtkeuring

Zichtkeuring in de kalversector: goed voor het rendement
Voor u ligt een speciale editie van de nieuwsbrief Vitaal Kalf. In deze nieuwsbrief staat de
zichtkeuring centraal. Uitgelegd wordt wat de zichtkeuring is, wat de voordelen zijn en wat dit
voor u als kalverhouder betekent.

Wat is zichtkeuring
Zichtkeuring is een toepassing van de vleeskeuring in slachterijen waarbij bepaalde insnijdingen
in het karkas (o.a. in de wangen en het hart) onder voorwaarden achterwege kunnen blijven.
De insnijdingen die normaalgesproken tijdens de keuring worden verricht, zijn erop gericht om
TBC, vinnen of andere parasitaire aandoeningen (bijv. leverbot) op te sporen. Als een land vrij is
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boerderijperiode neemt om de ontwikkeling van zogenaamde vinnen en andere aandoeningen
bij kalveren te voorkomen, mag voor deze dieren zichtkeuring worden toegepast en zijn
insnijdingen niet nodig. Dit levert een financieel voordeel op per kalf dat onder de zichtkeuring
kan worden geslacht. De voordelen van de zichtkeuring zijn dat niet ingesneden delen een
hogere
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Wat zijn 'vinnen'
Vinnen zijn de tussengastheer bij runderen (en kalveren) van de lintworm bij de mens. Als de
mens besmet is met een lintworm, groeit deze uit in het darmkanaal en via de ontlasting
kunnen gewassen en voeders besmet worden met lintwormeieren. Kalveren die deze besmette
voeders opnemen, ontwikkelen met name in de actieve spiergroepen (o.a. hart en wangen) zg.
vinnen. Het zijn larven of de restanten daarvan in het spierweefsel, die het vlees ongeschikt
maken voor consumptie. De larven zijn weer een besmettingsbron voor de mens, die na inname
weer uitgroeit tot een lintworm. Deze cyclus ziet u in onderstaande afbeelding.

Bron: Medische Parasitologie, handleiding bij de laboratoriumdiagnostiek van Polderman en Rijpstra (Bohn, Scheltema, Holkema,
1988).

Criteria voor zichtkeuring
Niet alle kalveren komen in aanmerking voor zichtkeuring. In de Europese regelgeving is
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bepaald dat alleen dieren tot 8 maanden leeftijd voor zichtkeuring in aanmerking kunnen
komen. Daarnaast moeten de kalveren in een gecontroleerd huisvestingssysteem worden
gehouden. Deze criteria moeten de kans op een besmetting van de kalveren voorkomen.
Kalveren die buiten zijn gehuisvest of geweest (bijv. bij ziekte of in een open stal) komen niet
meer in aanmerking voor de zichtkeuring. Het voer en de opslag van voer moet aan bepaalde
voorschriften voldoen. Het voer moet zodanig zijn afgedekt dat vogels of ongedierte er niet of
nauwelijks bij kunnen komen. Ook dient er professionele ongediertebestrijding op het bedrijf
plaats te vinden.

Wat betekent de zichtkeuring voor u als kalverhouder
We willen graag dat zo veel mogelijk dieren onder de zichtkeuring vallen. Daarom worden de
komende tijd specifieke voorschriften in Vitaal Kalf aangepast of uitgebreid en in de reguliere
controles voor Vitaal Kalf meegenomen. Om uw dieren voor het verlichte regime van de
zichtkeuring te mogen leveren, moet er ten minste aan de criteria in de vorige alinea voldaan
worden. U verklaart dit bij afleveren van dieren in het (aangepaste) Voedselketeninformatie
(VKI) formulier. We zullen u over de aanpassingen en het aangepaste VKI-formulier nog apart
informeren.

Meer informatie
Als u vragen hebt over Vitaal Kalf of de lay-out van InfoKalf, neemt u dan gerust contact op met
SKV. Bij voorkeur per e-mail (skv@skv.info) of via WhatsApp 06-51762076.
Als u inhoudelijke vragen hebt over Vitaal Kalf, neemt u dan gerust contact op met het SBK
secretariaat via: info@kalversector.nl of telefonisch via 088-998 4325.
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