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Advies transportwaardigheid afgemolken melkkoeien 

BeoordelingsIndicatoren 

Bijlage D: Beoordelingstabel  

 

De drie categorieën dieren uit de Transportverordening (Gezond, Dieren met afwijkingen en Niet transportwaardige dieren) versus de hoofdcategorieën 

transport(duur) te weten: A) Binnenlands vervoer zonder VC; B) Binnenlands vervoer met  VC; en C) Grensoverschrijdend transport via VC;   en NTW (Niet 

Transportwaardig) 

Gezonde dieren     

Waarneming  
 

Kenmerkende  
beoordelingsindicatoren 
 

Belangrijkste risico 
verhogende factoren 

Mogelijke risico 
reducerende 
maatregelen1 

Inschatting/ 
beoordeling 
Transportwaardigheid 
 
 

Gezond dier 
  

Algemene en specifieke  
gezondheidskenmerken:  
• alert dier dat reageert op 
omgeving 
• glanzende en droge 
huid, goed verzorgd, 
• normale ademhaling, 
• goede lichamelijke 
conditie, 
• gewicht wordt 
gelijkmatig over alle vier 
de poten  verdeeld tijdens 
staan of lopen, rechte rug,   
• geen zichtbare tekenen 
van pijn, 
• niet lacterend  

BSC: ≥ 2,5 
LCS2: 0-1  
Rectale temperatuur: 
37,5-39.0 °C 

Transportduur Beperking maximale 
transport duur3   
 
 

A 
B 
C 

 
1 Voor alle gevallen gelden de wettelijke voorzorgen zoals hitte protocol; wettelijke eisen veewagen; wettelijke eisen voeren & drenken en rusttijden. Bij twijfel kan 
voorschrijven van extra voorzorgsmaatregelen (‘zorgtransport’) zoals individueel transport; afgescheiden met tussenschot; en extra stro het dierenwelzijnsrisico beperken 
(geen volledige opsomming). 
2 DairyCo Mobility Score  scoort van 0 (normaal) – tot 3 (ernstig kreupel; https://ahdb.org.uk/mobility-scoring-project; https://www.farmhealthonline.com/wp-
content/uploads/2013/11/dairy_co_mobility_score.pdf   zoals toegepast in het EU Consortium van het Animal Transport Guides Project (2017-rev1) 
3 De FAWC adviseert op basis van recente systematische review de Engelse overheid om de transportduur van runderen te maximeren tot 21 uur. 

https://ahdb.org.uk/mobility-scoring-project
https://www.farmhealthonline.com/wp-content/uploads/2013/11/dairy_co_mobility_score.pdf
https://www.farmhealthonline.com/wp-content/uploads/2013/11/dairy_co_mobility_score.pdf
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Dieren met afwijkingen     

Waarneming  
 

Kenmerkende  
beoordelingsindicatoren voor 
risicoprofiel4 
 

Belangrijkste risico 
verhogende factoren 

Risico reducerende 
maatregelen5 

Mogelijke beoordelingen 
Transportwaardigheid 

Lacterend dier Kenmerken koe in lactatie: 
Vol uier 
Melk lekken 
 

Niet tijdig en/of onvoldoende 
uitmelken 
Gelijktijdige andere afwijkingen 

Zo vaak als nodig melken, 
minimaal iedere 12 uur  
Geen vervoer via VCs 

A 
(B, C)6 
 

Vermagerd dier  Body Condition Score: 
BCS: >1-< 2-2,5 

Transportduur  
Herhaald inladen-uitladen 
Verblijf op VC 
Gelijktijdige andere afwijkingen 
(zoals kreupelheid)   

Beperking transport duur  
Beperken herhaald in-en uitladen 
Geen vervoer via VCs 
Zorgtransport  

A 
(B, C) 
NTW7  

 Body Condition Score: 
BCS: ≤ 1 (cachexie)  
 

Idem Geen transport NTW 

Locomotie problemen Locomotie kenmerken: 
Ongelijkmatige tred/kreupel: 
Dier belast alle 4 poten maar 
mogelijk niet evenredig en/of  
LCS8: 1-2 en/of 

Sporen van/aanwezigheid van 
koekluister: ja/nee  

Idem    Beperking transport duur  
Beperken herhaald in-en uitladen 
Geen vervoer via VCs 
Zorgtransport 

A 
NTW 

 
4 In alle gevallen dienen algemene gezondheidskenmerken van de dieren te worden beoordeeld: attent en reagerend op omgeving, schone en droge huid, goed verzorgd, 
normale ademhaling, goede lichaamsconditie, verdeelt gewicht evenredig over 4 poten bij staan en lopen, rechte rug en geen uitingen van pijn? (Consortium van het Animal 
Transport Guides Project; 2017-rev1)  
5 Voor alle gevallen gelden de wettelijke voorzorgen zoals hitte protocol; wettelijke eisen veewagen; wettelijke eisen voeren & drenken en rusttijden. Bij twijfel kan 
voorschrijven van extra voorzorgsmaatregelen (‘zorgtransport’) zoals individueel transport; afgescheiden met tussenschot; en extra stro het dierenwelzijnsrisico beperken 
(geen volledige opsomming). 
6 B, C zonder bijkomende afwijkingen of risicoverhogende factoren 
7 NTW met bijkomende afwijkingen of risicoverhogende factoren 
8 Consortium van het Animal Transport Guides Project (2017-rev1); DairyCo Mobility Score https://ahdb.org.uk/mobility-scoring-project; 
https://www.farmhealthonline.com/wp-content/uploads/2013/11/dairy_co_mobility_score.pdf  

https://ahdb.org.uk/mobility-scoring-project
https://www.farmhealthonline.com/wp-content/uploads/2013/11/dairy_co_mobility_score.pdf
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Dieren met afwijkingen     

Waarneming  
 

Kenmerkende  
beoordelingsindicatoren voor 
risicoprofiel4 
 

Belangrijkste risico 
verhogende factoren 

Risico reducerende 
maatregelen5 

Mogelijke beoordelingen 
Transportwaardigheid 

 Locomotie kenmerken: 
Ongelijkmatige tred/kreupel: 
Dier wil 1 of poot niet belasten 
en/of 
LCS9: 2-3 en sporen 
van/aanwezigheid van koekluister  

Idem Geen transport NTW 

Lichaamstemperatuur 
(verdenking afwijkende 
temperatuur) 
  

Lichaamstemperatuur: 
Licht verhoogde 
lichaamstemperatuur:   
≥ 39,0°C - ≤ 39,5°C  
 

Omgevingstemperatuur en 
luchtvochtigheid,  
beladingsdichtheid en ventilatie 
tijdens transport, niet kunnen 
drinken  
Gelijktijdige andere afwijkingen   

Beperking transport duur  
Beperken herhaald in-en uitladen 
Geen vervoer via VCs 
Zorgtransport 

A  
(B, C) 
NTW 

 Lichaamstemperatuur: 
Koorts: > 39,5°C en/of  
tekenen van algemeen ziek zijn 
 
Hypothermie: < 37,5°C en in 
elkaar gedoken, dicht op elkaar 

staan, rillen en opstaande haren  

Omgevingstemperatuur en 
luchtvochtigheid,  
beladingsdichtheid en ventilatie 
tijdens transport, niet kunnen 
drinken  
Gelijktijdige andere afwijkingen   

Zorgtransport A10  
NTW 

Uierproblemen  Aard  en omvang uierprobleem: 
Gelokaliseerde, niet perforerende 
wond of ontsteking zonder 
uitvloeiing en geen koorts en niet 
algemeen ziek zijn  

Transportduur  
Gelijktijdige andere afwijkingen  

Beperking transport duur  
 

A  
(B, C) 
NTW 

 Aard  en omvang uierprobleem: 
Uitgebreide, en/of perforerende 
wond of ontsteking en/of met 
uitvloeiing en/of   
dier met uierwond en met koorts 
> 39,5°C en/of  
tekenen van algemeen ziek zijn 

Idem Geen transport NTW 

 
9 Consortium van het Animal Transport Guides Project (2017-rev1); DairyCo Mobility Score https://ahdb.org.uk/mobility-scoring-project; 
https://www.farmhealthonline.com/wp-content/uploads/2013/11/dairy_co_mobility_score.pdf  
10 Dieren met koorts zijn niet slachtwaardig en mogen niet naar een slachthuis worden vervoerd 

https://ahdb.org.uk/mobility-scoring-project
https://www.farmhealthonline.com/wp-content/uploads/2013/11/dairy_co_mobility_score.pdf
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Dieren met afwijkingen     

Waarneming  
 

Kenmerkende  
beoordelingsindicatoren voor 
risicoprofiel4 
 

Belangrijkste risico 
verhogende factoren 

Risico reducerende 
maatregelen5 

Mogelijke beoordelingen 
Transportwaardigheid 

 Aard  en omvang uierprobleem: 
koorts > 39,5°C en/of  
tekenen van algemeen ziek zijn, 
en/of vlokken in de melk, en/of  
een warm, gezwollen, en/of 
pijnlijk uier. 

Idem Geen transport NTW 

 Aard  en omvang uierprobleem: 
koorts > 39,5°C en/of  
tekenen van algemeen ziek zijn 
en/of gangreneuze mastitis; 
paarse of blauwe uier, met 
vochtige, glinsterende wond en/of 
hoog risico op sterfte 

Idem Geen transport NTW 

Pijnuitingen Tekenen van pijn:  
Lage kophouding, bolle rug, 
achterpoten ver onder haar 
lichaam, schuimbekken, 
knarsetanden 

Transportduur  
Herhaald inladen-uitladen 
Verblijf op VC 
Gelijktijdige andere afwijkingen  

Beperking transport duur  
Beperken herhaald in-en uitladen 
Geen vervoer via VCs 
Zorgtransport 

A  
NTW 

Operatie wonden  Omvang en versheid wond, mate 
van wondvocht/ bloedverlies, 
toestand hechtingen: 
Beperkte (nagenoeg) geheelde 
wonden met geen of zeer beperkt 
bloedverlies en sluitende 
hechtingen, al dan niet (deels) 
geresorbeerd 

Transportduur Beperking transport duur 
 

A 
B 
C 

 Omvang en versheid wond, mate 
van wondvocht/ bloedverlies, 
toestand hechtingen: 
Omvangrijke, en/of niet geheelde 
wonden en/of met bloedverlies 
en/of slecht sluitende hechtingen 

Transportduur  
Herhaald inladen-uitladen 
Verblijf op VC 
Gelijktijdige andere afwijkingen  

Beperking transport duur  
Beperken herhaald in-en uitladen 
Geen vervoer via VCs 
Zorgtransport  

A  
NTW 

Huidverwondingen of 
ontstekingen  
 

Omvang en versheid wond, mate 
van wondvocht/bloedverlies: 
Beperkte (nagenoeg) geheelde 
huidwonden of huidontstekingen 
met geen of zeer beperkt 
bloedverlies  

Transportduur Beperking transport duur  A 
B 
C 
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Dieren met afwijkingen     

Waarneming  
 

Kenmerkende  
beoordelingsindicatoren voor 
risicoprofiel4 
 

Belangrijkste risico 
verhogende factoren 

Risico reducerende 
maatregelen5 

Mogelijke beoordelingen 
Transportwaardigheid 

 Omvang en versheid wond, mate 
van wondvocht/bloedverlies: 
Omvangrijke, en/of niet geheelde 
huidwonden of huidontstekingen 
en/of met bloedverlies  

Transportduur  
Herhaald inladen-uitladen 
Verblijf op VC 
Gelijktijdige andere afwijkingen  

Beperking transport duur  
Beperken herhaald in-en uitladen 
Geen vervoer via VCs 
Zorgtransport  

A  
NTW 

Uitvloeiing  
 

Aard (bloed, pus, exsudaat) 
hoeveelheid, kleur, consistentie 
en geur van uitvloeiing:  
Dieren met uitvloeiing (bloed, 
pus, exsudaat) uit bv bek, neus, 
vulva, penis 

Transportduur  
Herhaald inladen-uitladen 
Verblijf op VC 
Gelijktijdige andere afwijkingen  

Beperking transport duur  
Beperken herhaald in-en uitladen 
Geen vervoer via VCs 
Zorgtransport  

A  
(B, C) 
NTW 

Zwellingen 
 
 
 

Omvang, aard, locatie zwelling en 
gevolgen voor algemene toestand 
dier: 
Lokaal en beperkte zwelling; niet 
warme, rood of pijnlijk zwelling; 
veroorzaakt geen afwijkende 
tred; heeft geen verhoogd risico 

voor oplopen van verwondingen 
tijdens transport 

Transportduur Beperking transport duur  A 
B 
C 

 Omvang, aard, locatie zwelling en 
gevolgen voor algemene toestand 
dier: 
Uitgebreide zwelling en/of 
warme, rode of pijnlijke zwelling; 
en/of veroorzaakt afwijkende tred 
en/of heeft verhoogd risico voor 
oplopen van verwondingen 
tijdens transport 

Transportduur  
Herhaald inladen-uitladen 
Verblijf op VC 
Gelijktijdige andere afwijkingen  

Beperking transport duur  
Beperken herhaald in-en uitladen 
Geen vervoer via VCs 
Zorgtransport  

A  
NTW  

Tympanie Omvang, locatie gasophoping en 
gevolgen voor algemene toestand 
dier: 
Mate van gasophoping; éénzijdige 
of beiderzijdse zwelling; mate 
verhoogde ademhaling, risico van 
circulatieproblemen en plotselinge 
dood 

Transportduur  
Gelijktijdige andere afwijkingen  

Beperking transport duur  
Zorgtransport  

A  
(B, C) 
NTW 
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BeoordelingsIndicatoren 
Dieren met afwijkingen     

Waarneming  
 

Kenmerkende  
beoordelingsindicatoren voor 
risicoprofiel4 
 

Belangrijkste risico 
verhogende factoren 

Risico reducerende 
maatregelen5 

Mogelijke beoordelingen 
Transportwaardigheid 

Diarree  
 

Aspect en mate ontlasting  
Mate van vochtverlies: huid 
turgor en gevolgen voor 
algemene toestand dier: 
Matige tot ernstige, dunne tot 
waterdunne diarree, goede of 
slechte turgor, lichamelijke 
conditie  

Transportduur 
Niet kunnen drinken  
Gelijktijdige andere afwijkingen 
zoals slechte conditie   

Beperking transport duur  
Zorgtransport  

A  
(B, C) 
NTW 
 

Ademhaling  Ademfrequentie en type:  
Licht verhoogde ademfrequentie 
en/of lichte buikademhaling;  
verwachte omgevingsfactoren 
(hitte) en management factoren 
(voorgenomen transport) niet 
risicoverhogend 

Transportduur  
Omgevingstemperatuur en 
luchtvochtigheid,  
beladingsdichtheid en ventilatie 
tijdens transport  
Gelijktijdige andere afwijkingen 

Beperking transport duur  
Zorgtransport  

A  
(B, C) 
NTW  

 Ademfrequentie en type:  
dier in ademnood; met sterk 
verhoogde ademfrequentie en/of 

buikademhaling dat met open bek 
en/of met gestrekte kop en nek 
ademt, en/of met voorpoten wijd 
uiteen, en/of lucht staat te 
happen en mogelijk ook slechte 
conditie heeft 

Idem Geen transport NTW 

Afwijkend gedrag Gedragskenmerken, algemene 
gezondheidstoestand:  
Apatisch, of agressief; of 
nerveuze verschijnselen; of niet 
willen of afwijkend eten/drinken; 
of  gedrag gevaarlijk voor dier 
zelf, en/of voor andere dieren of 
mensen, en/of aanwezigheid 
ander onderliggend lijden  

Transportduur  
Herhaald inladen-uitladen 
Verblijf op VC 
Gelijktijdige andere afwijkingen 

Beperking transport duur  
Zorgtransport 

A  
(B, C) 
NTW 

Oogproblemen Blindheid of slechtziendheid: 
Blindheid of slechtziend aan 1 of 
beide ogen, waterige, doffe ogen 
en/of aanwezigheid ander 
onderliggend lijden  

Transportduur  
Herhaald inladen-uitladen 
Verblijf op VC 
Gelijktijdige andere afwijkingen 
Afgezonderd worden van eigen 
sociale groep 

Beperking transport duur 
Zorgtransport  

A  
(B, C) 
NTW 
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Dieren met ernstige afwijkingen – Niet Transportwaardig conform Transportverordening 

Risicofactor dier 
 

Waarneming Kenmerkende beoordelings indicatoren11 

Stadium dracht Tekenen van naderende of juist recente geboorte In laatste maand dracht of binnen week geleden gekalfd 

Bewegingsgemak Blijven liggen Niet in staat zich op eigen kracht pijnloos te bewegen  
Niet kunnen staan of zonder hulp te lopen 

Wonden Open wonden Ernstige open wonden  

Prolaps Uitstulpend weefsel Prolaps van rectum, uterus of vagina; koe die aan nageboorte staat 

*Niet transportwaardig 
Bronnen: zie tekst 

 

 
11 In alle gevallen dienen algemene gezondheidskenmerken van de dieren te worden beoordeeld: attent en reagerend op omgeving, schone en droge huid, goed verzorgd, 
normale ademhaling, goede lichaamsconditie, verdeelt gewicht evenredig over 4 poten bij staan en lopen, rechte rug en geen uitingen van pijn? (EU, 2018; Consortium van 
het Animal Transport Guides Project (2017-rev1)  


