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Vraag: 

Is het economisch verantwoord dat reforme zeugen nog 2 maanden extra worden gehouden 
op een varkensbedrijf, om ze antibioticavrij te krijgen, vooraleer ze weggaan? 

Antwoord: 

Het is niet toegelaten om dieren waarvoor de voorgeschreven wachttijd van een toegelaten 
stof (bv. antibioticum) niet is verstreken, te slachten1,2. Reforme zeugen, die behandeld 
werden met antibiotica mogen dus niet worden afgevoerd naar het slachthuis zolang de 
wachttijd loopt.  

Concreet betekent dit dat u twee opties heeft: de zeug slachten nadat de wachttijd is 
verstreken of het euthanaseren van de zeug. In het laatste geval kan de zeug onmiddellijk 
worden verwijderd van het bedrijf, maar heeft u geen opbrengst van het vlees. 

Soms kunnen reforme zeugen, afhankelijk van hun cyclusstadium (bv. lactatie), de reden van 
afvoer (o.a. vruchtbaarheidsproblemen, ziekte, pootproblemen of ouderdom) en het 
(meer)wekensysteem op een bedrijf tijdelijk worden ingeschakeld als pleegzeug gedurende 
hun wachttijd. 

 

 

Onderstaande persoon werd geconsulteerd en heeft een nuttige bijdrage geleverd bij de formulering 

van dit antwoord: 

- Dominiek Maes - Universiteit Gent, Faculteit Diergeneeskunde, Vakgroep Voortplanting, 
Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde 

 

Dit antwoord werd door het Varkensloket en de leden van het Praktijkcentrum varkens met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt 
evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van het antwoord op uw vraag. De gebruiker van dit antwoord ziet 
af van elke klacht tegen het Varkensloket, de leden van het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot 
het gebruik van het gegeven antwoord. In geen geval zal het Varkensloket, het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers aansprakelijk gesteld 
kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dit antwoord. 

                                                           
1
 K.B. van 27 februari 2013 betreffende de controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en 

residuen daarvan in levende dieren en in dierlijke producten 
2
 Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van het koninklijk besluit van 27 februari 2013 

betreffende de controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende 
dieren en in dierlijke producten 
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