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De risicofactoren bij zeugen in 
voerstations 

Honger 

Dorst 

Onrust 

stress en agressie door 
-   groeperen en rangorde  
- onvoldoende brede 

loopgangen 

Onvoldoende training 
van gelten 

klauwproblemen 

Voercompetitie 

Bezetting 

Vloer 

Technische mankementen 

Kwaliteit 
ligbedden 

Klimaat 

Onvoldoende licht 



Onderwerpen 

onderwerpen 

• Kraamstal 

• Spenen - Dekken 

• Dracht 

• Gelten-opfok 

• Doorgevoerde veranderingen 

• Tips van Boer A en B 

 



Dracht 

• Doel 

Rust  

Reinheid 

Regelmaat 

Opfok Kraamhok  Dekstal  
Drachtstal 1e 4 

wkn 
Drachtstal na 4 wkn 

Voorkom chronische 
stress 



Dracht 
• Middelen voor rust: 

Bezetting 

 ~ 40 gelten / station of <60 zeugen / station 

 >2.25 m2/dier 

Introductie in groep op aflopen berigheid (zelfde dag als spenen ?) 

Introductie in groep (foto) 

Gewenning aan voerstation gelten (zie opfokgelten) 

Groepen o.b.v. leeftijd zeugen (jong (1+2) & oud) 

Goede berigheidsdetectie 

Hoogte afscheiding ligbed (<70 cm) 

Goede routing uit voerstation & breedte looppaden 

Goed functioneren voerautomaat + toegang 

 eetsnelheid voor gelten ~2x zo lang 

 

 

Opfok Kraamhok  Dekstal  
Drachtstal 1e 4 

wkn 
Drachtstal na 4 wkn 



Introductie in groep 

<- introductie van dieren na dekken 
wordt op dit bedrijf geleidelijk 
gedaan door dit via een 
verschuifbaar hek uit separatie-
ruimte te doen. Dit werkt niet bij elk 
bedrijf even goed is de conclusie van 
alle erfbetreders. 

-> overzichtsfoto met zichtbaar het 
berenhok en de separatie-ruimte. Bij 
dit bedrijf zijn oudere en jongere 
worps zeugen gehuisvest in 2 aparte 
groepen. 



- Groepen obv pariteit 
- Beer zit in het 
middenhok met 
detectie voor bezoek 
door zeugen 
- hoogte afscheiding 
(~70 cm) 



Routing zeugen 

Op deze plattegrond is duidelijk dat 
de zeugen op dit bedrijf een redelijk 
lange weg moeten afleggen om weer 
opnieuw bij de ingang van het 
voerstation te komen. Dit is een 
manier om het restvoerjagen te 
ontmoedigen. 



Apart hok gelten vroege dracht 

Sommige bedrijven houden de gelten en/of 1e worps zeugen na 
dekken in een aparte groep om de rust te bewaren.  



Goed functioneren voerautomaat + 
toegang & eetsnelheid voor gelten 



Dracht 

• Middelen voor reinheid: 

Klimaat  
Functiegebieden (diagonaal stro-hok niet te groot) 
Locatie drinkbakken (eventueel watermeters) 
Looproutes 
Licht 
Geïsoleerde ligvloeren en afstap ligvloer-rooster 
Kalk voor klauwgezondheid 

 
 
 
 

Opfok Kraamhok  Dekstal  
Drachtstal 1e 4 

wkn 
Drachtstal na 4 wkn 



Ventilatie 
Op 1 van de bedrijven is een 
grote verbeterslag gemaakt om 
het klimaat bij de dragende 
zeugen te optimaliseren. Dit 
hield o.a. in het plaatsen van 
een winddruk-kap met 
profielen er in om de lucht 
instroom door de automatische 
ventielen te sturen 



Ventilatie 

Op het andere bedrijf was sprake 
van natuurlijke ventilatie. Hier 
worden in de zomer ventilatoren 
bijgeplaatst om vooral ook de 
extra warmte (die ook uit het 
stroligbed komt) beter af te 
voeren. 



Water 
Beide bedrijven hadden voldoende 
drinkwaterpunten, dichtbij de uitgang van de 
voerstations.  



Water 



Dracht 
• Middelen voor regelmaat: 

Voer 
–  veehouders benadrukten dat te ruime zeugen nooit  gecorrigeerd 

mochten worden door minder voer te geven  in de drachtperiode 
–  gebruik de mogelijkheid om in de voercurves  overgangen  in 

hoeveelheid geleidelijk  te laten gebeuren 
–  voercurves aanpassen op pariteit en conditie 
–  voerstart laat in middag (± 17:00); zo is overdag tijd voor ander 

 werk maar is toch ook nog zicht op voerstart tijdens werktijd. 
–  regelmatig nameten / ijken van instellingen voerautomaat. Dit is heel 

belangrijk en wordt (nog) niet standaard door leveranciers geboden.  
–  nachtlampje boven automaat 

Controle voerlijsten 
– Dagelijks zeugen opzoeken die niet hebben gegeten en hierop 

handelen. 

 
 Opfok Kraamhok  Dekstal  

Drachtstal 1e 4 
wkn 

Drachtstal na 4 wkn 



Voeren 
dracht 

Voerschema’s; 
Uit workshops blijkt iedereen belangrijk te vinden om 
begin dracht hoog genoeg te voeren; maar wel per 
individuele zeug aangepast naar pariteit en 
conditie/spekdike.  
 
 



Voeren dracht Elk systeem heeft zijn 
karakteristieken; 
- wel/geen voorherkenning 
-  wel/geen trogklep 
 
Belangrijk thema was hoe 
restvoerjagers te voorkomen. 
Eeuwige discussie is altijd: “wel of 
geen achterherkenning”. Hier is 
het belangrijkste dat 
restvoerjagers nooit beloond 
mogen worden. Of dat nu via een 
trogklep, achterherkenning of 
restjes van voer op de vloer 
voorkomen is, dat maakt niet uit. 



Voeren dracht 

Boer A Boer B 

Voersoorten 1 2 

Voercurves >8  

Zeugen per voerstation 60 bij oudere worps 
45 bij gelten en 1e worps 

60 bij oudere worps 
<45 bij gelten vroeg in 
dracht 

Voorselectie Nee Ja 

Trogklep Nee Ja 

Uitdoseersnelheid 
zeugen 

100 gr/30 sec 80 gr/20 sec 

Uitdoseersnelheid 
gelten 

100 gr/45 sec 80 gr/40 sec 

Voerstart 17:00u 17:00u 

Spekdikte meting 1x bij spenen 1x bij spenen 



Waar moet ik tijdens rondgang op 
bedrijf op letten? 

• Kijken rondom voerstart en later 

– Onrust 

– Restvoerjagers 

– Functioneren voerstations 

– Liggedrag zeugen 

– Klingbijten? -> voerstation ! 

– Hygiëne in voerstations (m.n. bij brij) 

Opfok Kraamhok  Dekstal  
Drachtstal 1e 4 

wkn 
Drachtstal na 4 wkn 



Waar moet ik tijdens rondgang op 
bedrijf op letten? 

• Apk voerstations; is recent geijkt en 
kloppen instellingen met wat gebeurd? 

• Restvoer lijsten (soms te downloaden) 
– Hoe gaat veehouder om met attentie? 

• Voercurve 
• Bezetting (m.n. bij veel terugkomers) 
• Rangorde bepaling; WANNEER en WAAR 

(Arena?) 
• Vervanging% per groep -> relatie vecht-

laesies 

Opfok Kraamhok  Dekstal  
Drachtstal 1e 4 

wkn 
Drachtstal na 4 wkn 



Oplossingsrichtingen 

• Voorkom voercompetitie / stress 
– Voerstation moet vlekkeloos werken 
– Instellingen nakijken en nameten 
– Extra station plaatsen in stabiele groepen 

• Een tweede station in een stabiele groep van 60 dieren moet er 
vanaf het begin in staan. In dat geval kan zo’n systeem uitstekend 
draaien, zeker in de vroege dracht met hele goede 
controlemogelijkheden rond 3-4-6 weken. 

– Evt Meerwekensysteem  
-> Grotere groep met meer stations 

– Nood: dynamische groep eerste 4-5 wkn 
– Hokverrijking 
– Berigheidsdetectie 
 



Dekwachtstal… 

• Bij toepassing van dekwachtstal met voerligboxen 
met uitloop;  

 

• belangrijk dat de poorten van de voerligboxen tijdens 
vreten dicht zijn: zeugen zijn door de voerstations 
gewend zeugen naar voren uit te duwen. 

 



Gelten 

• Doel: 
Gelt voldoende ontwikkeld bij dekken, die weet hoe het 
voerstation werkt en die goed kan functioneren in de groep 
• Middelen: 
Adaptatie gelten (quarantaine) 
Voeding opfokgelten (onbeperkt vs beperkt / soort voer) (zie 
lezing Anita Hoofs) 
Training voerstation (logisch en zonder dwang) 
Training om vast te zetten in een box vóórdat gelt gedekt 
moet gaan worden 
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Adaptatie gelten 

• Aanvoer frequentie en leeftijd 
– Bedrijfsspecifiek 
– Voldoende lange adaptatie is belangrijk 
– Sommige veehouders tijd tussen aanvoer groepen >6 

weken. 

• Quarantaine voldoende lang 
• Wel/geen gewenning via 

– Slachtzeug 
– Jutezak uit kraamstal  
– etc. 
Hier is geen uniek recept voor; en geen wetenschappelijk 
bewijs voorhanden.  



Training voerstation  
en box 

Meeste veehouders geven aan geen dwang te 
gebruiken bij aanleren, om te voorkomen dat 
gelten ook later, na dekken, wachten op de 
veehouder om hen door voerstation te dwingen  



Training voerstation en box 
 
 
 

Het werd door alle veehouders belangrijk gevonden om ook de gelten te laten wennen aan 
een box… om onrust in dekstal en/of kraamstal later te voorkomen. 
Voor het trainen en de socialisatie van de gelten wordt op de succes-bedrijven relatief veel 
tijd genomen en veel aandacht aan gegeven 



Waar moet ik tijdens rondgang op 
bedrijf op letten? 

• Afvoer % gelten en cyclus 1 + 2 zeugen (norm <5% en <6%) 
• Gelten ontwikkeling (gewicht, leeftijd en spekdikte) 
• Gelten training 

– Hoe. Waar en hoe lang? 
– Wel/niet met dwang/welke beloning 

• Gelten training mensgerichtheid 
• Gelten voeding 

– Voercurve 
– Voersoort 
– Verzadiging 

• Gelten beenwerk (klauwen, OCD, ontwikkeling) 
 

Opfok Kraamhok  Dekstal  
Drachtstal 1e 4 

wkn 
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Kraamstal 

• Doel: 
een zeug die in ‘goede’ conditie uit  de kraamstal komt met 
voldoende folliculaire activiteit 

 
• Middelen: 
  Voerschema 
  Controle zieke dieren 
  Klimaat 
  Licht (overal >40 lux, 16u) 
   

Opfok Kraamhok  Dekstal  
Drachtstal 1e 4 

wkn 
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Waar moet ik tijdens rondgang over 
bedrijf op letten? 

• Conditie / spekdikte / gewicht ontwikkeling 
zeugen 

• Voeropname 

• Klimaat zeug vs micro-klimaat big 

• Licht 

 

Opfok Kraamhok  Dekstal  
Drachtstal 1e 4 

wkn 
Drachtstal na 4 wkn 



Dekstal 

• Doel spenen: 
Zeug die goed berig wordt binnen korte tijd  na spenen 
 
• Middelen 
Rust 
Regelmaat  (elke keer verplaatsen naar dekstal op strict zelfde tijd en dag) 
Flushen   (voor en na spenen) 
Voldoende voeropname 
  Maar zeugen moeten blijven eten 
Rangorde laten bepalen 
  Gebruik arena voor dekken is goede mogelijkheid 
Berigheidsstimulatie (aanwezigheid beer evt i.c.m. berenmuziek) 
Bronstdetectie met beer v.a. D1 of D2 (niet D3) 
 

Opfok Kraamhok  Dekstal  
Drachtstal 1e 4 

wkn 
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Waar moet ik tijdens rondgang over 
bedrijf op letten? 

• Conditie / spekdikte / gewicht ontwikkeling zeugen 
– Bij spenen 

– 4 weken na dekken nogmaals! 

– Inzet in juiste voercurve 

• Voeropname / Flush regime 

• Rangorde bepaling 

• Licht 

 
• Mogelijkheden Arena?! 

Opfok Kraamhok  Dekstal  
Drachtstal 1e 4 

wkn 
Drachtstal na 4 wkn 



Succesfactoren groepshuisvesting 
Voerstations 

• … aandacht voor bedrijfsvoering en 
bedrijfsoptimalisatie 

• … diergerichte benadering 

• … goede geltenopfok 

• … rust en regelmaat 

Bron: Rapport 283 Succesfactoren Vroege Dracht, WUR, 2009 



Bedrijfskenmerken  
overeenkomsten en verschillen 

Parameter Bedrijf A Bedrijf B 

# zeugen 500 + 2700 vlv.  
(rest verkoop op 25 kg) 

530 + 4000 vlv  
(+1100 voergeld) 

Soort groep Dynamisch Dynamisch 

Voersysteem Voerstations (Nedap) Voerstations (Mannebeck) 

Bodem (beton/stro) Beton Stro 

Productiesysteem & Genetica 1-weeks 
Topigs20 

1-weeks 
Topigs20 

Groepshuisvesting sinds 2012 2002 

Afbig% 90% 90% 

% afvoer 1e en 2e worps  
(incl. sterfte) 

4,8% & 5,9% 4,3% & 5,9% 

Personeel (incl. eigenaren) 2,6 5 



Doorgevoerde veranderingen op 
voorbeeldbedrijven 

Opfok Kraamhok  Dekstal  
Drachtstal 1e 4 

wkn 
Drachtstal na 4 wkn 

 

- Ventilatie aangepast; winddrukkappen en 
inlaatkleppen 

- Kalk in separatie boxen 

- Quarantainestal bijgebouwd of aangepast 

- Aanvoerfrequentie gelten omlaag gebracht 

- Voeding sturen (ook in samenstelling) 

- % dichte vloer vs roosters in separatie vs groep 
had anders gemogen 



Tips van Boer A 

1. Aandacht; ook ‘s avonds een rondje door de 
stal 

2. Rust en ruimte 

3. Lange terugloopgang & gewenning in de 
groep van dekzeugen 

4. 2 aparte groepen; jonge en oude zeugen 
groep 

5. Geltentraining; eenvoudig en makkelijk 
zonder stress  



Tips van Boer B 

1. Zeugen op de dag van spenen 1 week later 
terug in de groep 

2. Voer harder in begin dracht 

3. Ruime zeugen nooit beperken (minnen) op 
voer 

4. Lage frequentie aankoop gelten (elke 10 wkn) 

5. Besteedt voldoende aandacht aan zeugen in 
dracht (met voerlijst!) 



Overeenkomsten 

• Aandacht 

• Rust 

• Veel aandacht aan gelten training 

• Voer nauwkeurig rondom dekken (wel flush) 

• Jonge zeugen na dekken aparte ‘behandeling’ 

• 7 dagen na spenen gedekte zeugen in groep 

• Kalk tegen kreupelheid 

 

 

 



Hoe voorkom je dat de emmer 
overloopt? 

Ruwvoer / voercurve 

Voldoende 
waterpunten 

Minimaal verplaatsen 
en op juiste tijdstip 

Juiste 
groepssamenstelling 
qua pariteit etc. 

Voldoende training 
van gelten 

Preventie 
klauwproblemen 

Goede routing 
zeugen 

Bezetting passend 
bij jonge/oude 
zeugen 

Goede 
vloerhygiëne en 
stroefheid 

APK voerstation / ijken 

Beschutting 
ligbedden 

Aandacht en 
tijdige signalering 

Optimaal klimaat 

Voldoende en lang licht 



Meer lezen? 

• Wageningen UR Livestock Research Rapport 283, December 2009, 
Groepshuisvesting van zeugen tijdens de vroege dracht 
http://edepot.wur.nl/51275 

• Review stress and reproduction by Paula Brunton; Reproduction 
2013 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23901130 

• Hst 3 in ‘the gestating and lactating sow’ (2015) 
http://dx.doi.org/10.3920/978-90-8686-803-2 

• Handboek opfokgelten Topigs Norsvin  http://topigsnorsvin.nl/wp-
content/uploads/2015/03/Handboek-opfokzeugen-Topigs-Norsvin-
2014.pdf 

•  V-focus artikel over het aanleren van het voerstation voor gelten 
http://edepot.wur.nl/7139 
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