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BELANGRIJK VOOR U ALS PAARDENHOUDER!
Bescherming voedselveiligheid
De paardenindustrie is recent, vooral met betrekking tot slachtpaarden en voedselveiligheid, negatief in het
nieuws geweest. Het paardenpaspoort is een belangrijke instrument bij de bescherming van de
voedselveiligheid. Dit functioneert alleen als zowel dierenarts als paardenhouder hun verantwoordelijkheid
hierin nemen. Hieronder staat te lezen wat deze verantwoordelijkheid inhoudt.
Geschikt of ongeschikt
In elk paspoort zit een hoofdstuk of bijlage “medische behandeling” waar de eigenaar en de dierenarts moeten
aangeven of het paard al dan niet uitgesloten wordt voor humane consumptie. Voor het paard mogen alleen
specifiek voor het paard geregistreerde medicijnen worden gebruikt. Uitzonderingen hierop zijn, hoewel aan
strenge regels gebonden, in sommige gevallen mogelijk. In welk geval ook, het is goed na te denken over het
wel of niet uitsluiten van uw paard(en) voor de slacht. Paarden die uitgesloten worden voor consumptie (de
zgn. niet voedselproducerende paarden) kunnen bij diergeneeskundige noodzaak alle medicijnen krijgen
zonder dat de eigenaar daar een registratie van moet bijhouden. Paarden die niet uitgesloten worden voor de
slacht kennen een zgn. medicijn restrictie. Zij kunnen niet alle medicijnen toegediend krijgen.
Administratieplicht slachtpaarden
Ook moet u als eigenaar in het laatste geval een administratie bijhouden van alle medicijnen met een wachttijd
die het paard toegediend krijgt. Voor sommige medicijnen is het zelfs nodig dat het gebruik ervan door uw
dierenarts genoteerd wordt in het paardenpaspoort. Voor u als eigenaar betekent bovenstaande dat u het
paspoort van het betreffende paard bij behandeling met medicijnen voor uw dierenarts ter inzage beschikbaar
moet zijn, zodat de dierenarts de status kan controleren.
Uitgedokterd
Wanneer het paard ter slacht wordt aangeboden moet de medicatiehistorie van de afgelopen 6 maanden
voorgelegd kunnen worden. Een groot voordeel van het ongeschikt maken van uw paard voor de humane
consumptie is dat alle administratieve verplichtingen ten aanzien van medicijn gebruik voor u komen te
vervallen en dat uw dierenartsen meer behandelmogelijkheden heeft die de gezondheid van uw paard ten
goede komt.
Alle paardenklinieken in Nederland zullen door de overheid gecontroleerd worden op naleving van de regels
omtrent het gebruik van het paardenpaspoort en de registratie van geneesmiddelen. Arts&Dier neemt hierin
ook haar verantwoordelijkheid en daarom zult u bij het maken van een afspraak gevraagd worden het
paspoort mee te nemen of klaar te leggen op locatie. Hierbij heeft u ook direct de mogelijkheid om uw paard
ongeschikt te maken voor de slacht.
NB:

Paarden die voor 2009 geboren zijn en een paardenpaspoort hebben zonder chipnummer zijn per
definitie uitgesloten voor humane consumptie.

