
 

 

 

          

 

 

 

 

Geachte cliënt, 

 

De afgelopen tijd is er in het nieuws veel ophef geweest rond het paardenvleesschandaal. Uit 

onderzoek bleek dat paardenvlees in grote hoeveelheden werd verkocht als rundvlees. Ook 

werden in dit paardenvlees restanten van medicijnen aangetoond die niet in voedsel dat door 

mensen geconsumeerd wordt thuishoren. 

 

Naar aanleiding van dit schandaal zal de overheid het komende jaar strenger gaan controleren 

op de naleving van de wetgeving omtrent het gebruik van diergeneesmiddelen en de 

registratie hiervan in het paardenpaspoort. 

 

Voor de diergeneeskundige behandeling van paarden zijn maar zeer weinig medicijnen 

geregistreerd. Hierdoor kan het voorkomen dat het paard niet de behandeling krijgt die het 

nodig heeft. In sommige gevallen is gebruik van niet voor het paard geregistreerde medicijnen 

toegestaan, maar door dit gebruik ontstaat een (langere) wachttermijn voor de slacht of kan 

het dier zelfs helemaal ongeschikt worden voor humane consumptie. De afhandeling hiervan 

geeft voor dierenarts én paardenhouder een hoop administratieve rompslomp (denk daarbij 

aan het schrijven van recepten en het invullen van medicijngebruik in het paspoort door de 

dierenarts en het bijhouden van een logboek door de paardenhouder). Wanneer een paard 

eenmaal in het paspoort aangemerkt wordt als niet meer bestemd voor humane consumptie, 

kan een groter arsenaal aan middelen ingezet worden tijdens de behandeling en vervalt deze 

administratieve verplichting. 

 

Om een adequate behandeling van uw paard mogelijk te maken en daarbij ook de 

administratie rond het medicijngebruik te reduceren, zullen wij in de toekomst uitsluitend nog 

paarden behandelen waarvan in het paspoort is opgenomen dat ze niet meer bestemd zijn voor 

humane consumptie en dus afgetekend zijn voor de slacht*. Dit kunt u ter plekke op de 

kliniek in het paspoort laten registeren. 

 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Dierenkliniek voor Paarden Hofma & van Gelder b.v. 

 

 

 

* Wanneer uw paard is afgestempeld voor de slacht betekent dit niet dat u uw dier niet meer mag aanbieden bij 

de slager. Het zal echter niet voor humane consumptie gebruikt worden. 


