
Management en voeding 



Items 

 Management voeren 

 Rust, reinheid en regelmaat 

 Mens 

 Leefoppervlak 

 Dierstromen 

 Bedrijfsoptimalisatie plan 

 Meten is weten 

 

 



 

 

 

Management voeren 
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Drachtstal 1e 4 
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Worpgrootte en afbigpercentage 

 De geltenopfok 

● Handboek Opfokzeugen 

● Workshops 

 Groei zeug eerste 5 pariteiten 

 De voorafgaande zoogperiode  

 1e maand van de dracht 

 

 Chronische stress 

●  Honger 



Sturen op conditie in de vroege dracht 

 Voerstation mogelijk 

● Voercurves, meerdere voersoorten 

● Wel doen!!!! 

 

 Voerligboxen, vloer- en trogvoedering 

● Alleen op koppelniveau 

● Des te belangrijker conditie bij spenen 

● 10 % gewichtsverlies 

● Kleine spreiding tussen zeugen 

 



Wat wil je bereiken? 

Dekken Werpen 

1-ste worps 

2-de worps 

3-de worps 

4-de worps 

5-de worps 

6-de worps 



Wat wil je bereiken? 

Dekken Werpen 

1-ste worps 140 210 

2-de worps 170 235 

3-de worps 190 255 

4-de worps 210 275 

5-de worps 230 280 

6-de worps 230 280 



Gewichtstoename 1-ste keer dekken  

tot 1-ste keer spenen 





      

Gewicht zeug bij 1e keer spenen!  

      1e speengewicht (kg) 

     <150 150- 170-   

      169 189 

 

Bij 1e inseminatie: leeftijd (dgn)  274 270 274   

  gewicht (kg)  141 143 150 

   

1e worp:  gewicht voor werpen 193 202 213    

  levend geboren 1e ins 11,1 10,7 11,1   

 

2e worp:  levend geboren 1e ins 9,9 11,0 11,6   

 

5e worp:  levend geboren 1e ins 10,9 12,9 13,2   

 

Aantal worpen van afgevoerde zeugen 3,8 5,4 5,5   

       

 



Spekdikte (mm) bij inleg in kraamstal 

cyclus 1 zeugen 



Meer een hulpmiddel dan doel! 

 

Spekdikte  

Scoreformulier 

 

 

 

 

 

 

 



Wegen 



Indien         nodig 



Te veel gewichtsverlies zoogperiode 

1 van de oorzaken 

● Te warm 

● Laatste week in kraamstal: temp. hoger 
dan 160 C => voeropname daalt met ca. 
170 gram per 0 C boven 160 C  

● Te weinig ventilatie bij neus van de zeug 

 

 



Te veel gewichtsverlies zoogperiode 

Zeug fit houden  

Hanteer een goed schema, hou je zeugen graag , kijk naar 

zeug, uier, biggen 

 Een  week voor spenen goed kijken, handelen 

Wisselende voeropname is funest! 

3 x daags voeren in de kraamstal: jonge zeugen 10-20% 

meer voeropname 

Luxer tweede fase voer: meer energie en eiwit. 

Wateropname 15 ltr bij werpen en 30 ltr na 14 dagen, 

nippelgift 3 liter p minuut 

 



 Weten hoeveel je voert? 
 



 Verkeerde voergiften  
   

 Instellingen van voerstations  
● Voer 
● Tijden 

 
 Volume dosators 

 
Waterverbruik 

 
 

 

Weten wat je voert! 

Jan Essens (Varkess): 



Verzadigingsgevoel 
 
Voercompetitiestress 



Verzadigingsgevoel en voercompetitie 

Zeugen hebben vaak geen verzadigend gevoel 

● Voercompetitie 
 

Honger is een chronische stressfactor 

Is negatief voor innesteling embryo’s 

Leidt tot agressie tussen zeugen 

 beenwerkproblemen 

Invloed op hormonale huishouding 

 verhoogde kans op terugkomers 

 



Verzadigingsgevoel en voercompetitie 

Hoe meten 

●Kijken voor tijdens en na het vreten 

●Samen vet voorlichter of dierenarts 
 

Waar op letten 

●Schreeuwen 

●Snel vreten 

●Verjagen 

●Agressie, restvoerjagers 

●Stereotiep gedrag 

 



Verzadigingsgevoel en voercompetitie 

Hoe zorgen voor voldoende verzadigingsgevoel:  

● Voldoende hoge voergift 

● Voersamenstelling 

● 1 maal daags voeren dracht 

● Dekstal ook? 

● Vermijd grotere overgangen in de voergift 

● Opsluiten tijdens vreten 

● Voldoende (brede) vreetplaatsen 

 

 

 

 

 



1 vreetplaats voor 50 zeugen? 

 



Onderzoek VIC Sterksel 

 In de eerste week na opleg in de drachtstal met een 
voerstation, namen alle drachtige cyclus 1 zeugen 
minder voer op dan ze volgens het voerschema op 
zouden mogen nemen.  

 

 Ondanks dat de dieren hebben leren eten in een 
voerstation voordat ze ingezet werden in de drachtstal, 
bezocht ruim een kwart van de drachtige opfokzeugen 
het voerstation niet in de eerste dagen dat ze verplaatst 
zijn naar de drachtstal. Dat is dus een belangrijk 
aandachtspunt voor de varkenshouder. 

  

 



Onderzoek VIC Sterksel 

- De combinatie van mengen en veranderen van 
voersysteem tijdens de opfok zorgde voor een verlaging 
van de voeropname en een vertraging in  de gewichts- en 
spekdikte ontwikkeling van de dieren.  
 

- Dit geeft aan dat het belangrijk is om de voeropname van 
de opfokzeugen dagelijks goed te monitoren na een 
verandering in groepssamenstelling of in voersysteem en 
indien nodig actie te ondernemen.    

 



 

Voldoende brede vreetplaatsen 



 

 

 

Zorg voor  

rust, reinheid en 

regelmaat 

Opfok Kraamhok  Dekstal  
Drachtstal 1e 4 

wkn 
Drachtstal na 4 wkn 



Voor mens en dier 

 Structuur in werkzaamheden 

● Dag 

● Week 

● maand 

 Protocollen \ checklisten 

 Discipline 

 



 

“Ik kan niet tegen vuiligheid en rommel”.  



 

 

 

De mens, één van de 

belangrijkste factor 

voor reproductie en 

dierwelzijn 

Opfok Kraamhok  Dekstal  
Drachtstal 1e 4 

wkn 
Drachtstal na 4 wkn 



Afbig% per systeem van GHV 

 



Goede inrichting en klimaat 

 

Vakmanschap 

●Voordelen benutten en nadelen 
minimaliseren 



De mens 

Mensvriendelijkheid 
 

●Hoe te meten? 
 
 
 



 





Varkens Innovatie Centrum Sterksel 

Mensgerichtheid: 70 bedrijven gemeten 

 Score mensgerichtheid zeugen 

 

 10 % beste bedrijven repro/welzijn:  4,4 

  

 10 % slechtste bedrijven repro/welzijn:   3,5 



Mensvriendelijke zeugen: tips 

 Laat je stem horen (wennen) 

● Uit de intonatie van je stem kunnen varkens je 
stemming beoordelen 
 

 Opfokzeugen 

● Stap 1-2 keer per week in het hok en maak contact 

● Wees extra geduldig als je de eerste keer 
handelingen aan de dieren moet verrichten 

● Koppel je binnenkomst 2 keer per week aan iets 
positiefs 

● handje stro, CCM  

 

 



Varkensproefbedrijf Sterksel 

Effect van hokverrijking op staartbijten 

Chain 2x daily straw Straw Rubber toy 
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Varkensproefbedrijf Sterksel 



Mensvriendelijke zeugen: tips 

 Handelingen aan dieren 

● Verplaats je in het varken 

● Varkens zijn vluchtdieren 

 Verplaatsen 

● Aan een kant drijven 

● Handen op de rug 

● Voorkomen frequent contact 

● Respecteer de snelheid van de zeug 

● Vermijd kleurovergangen 
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Leerproces 

Op koppel sturen met aandacht voor individuele 
dier 

● b.v. leren zien welke zeugen te dominant of te 
bang zijn 

● Zien dat een zeug te schraal is 

● Snel signaleren als een zeug berig wordt 

 



Leefoppervlak 

Leefoppervlak opfokgelten einde opfok  

 

op afbigpercentage cyclus 1 en 2 zeugen 

 

 beenwerkproblemen 

 

Opfok Kraamhok  Dekstal  
Drachtstal 1e 4 

wkn 
Drachtstal na 4 wkn 



Varkens Innovatie Centrum Sterksel 

Leefoppervlak gelten: 70 bedrijven 

 

 
25 %  

slechtste 

25 %  

beste 

Afvoerpercentage 

cyclus 1 en 2 zeugen 

 

> 10,1 % 

 

< 4,9 % 

Leefoppervlak  

m2 / opfokgelt, laatste 

huisvesting voor dekken 

 

1,2 

 

1,9 

* 



Leefoppervlak 

Leefoppervlak zeugen in vroege dracht  

 

op technische resultaten en afvoerpercentage 

  

cyclus 1 en 2 zeugen 

 

●beenwerkproblemen 

 

Opfok Kraamhok  Dekstal  
Drachtstal 1e 4 

wkn 
Drachtstal na 4 wkn 



Varkens Innovatie Centrum Sterksel 

Drachtstal: leefoppervlak (m2 per zeug) 

Voerstation 

zonder stro 

Voerstation 

met stro 

Voerligbox 

met uitloop 

Trog 

Gemiddeld 2,24 2,24 2,44 2,24 

Variatie 1,70 - 3,10 1,58 – 2,95 2,20 –3,26 1,84 – 3,00 



Varkens Innovatie Centrum Sterksel 

Leefoppervlak drachtstal 

 Relatie met 

 

 Afbigpercentage eerste inseminatie 

 Afbigpercentage cyclus 1 zeugen, eerste 

inseminatie 

 Afvoer cyclus 1 en 2 

 



Varkens Innovatie Centrum Sterksel 

Leefoppervlak drachtstal 

 

 
25 %  

slechtste 

25 %  

beste 

Afvoerpercentage 

cyclus 1 en 2 zeugen 

 

> 10,1 % 

 

< 4,9 % 

Leefoppervlak  

m2 /zeug 

 

2,0 

 

2,4 

* 



Varkens Innovatie Centrum Sterksel 

 Investeren in leefoppervlak 

 Extra investeringskosten1 m2 roosteroppervlak 

 250 Euro  

 Nieuwbouw 500 gemiddeld aanwezige zeugen 

 O,3 m2  meer roosteroppervlak (ruwbouw) 

 Investeringskosten dragende zeug 75 Euro per plaats 
hoger 

 Investeringskosten per gemiddeld aanwezige zeug 60 
Euro hoger 

 Extra jaarkosten per gemiddeld aanwezige zeug: 6 
Euro 

 Technisch resultaat 6 euro per gemiddeld aanwezige 
zeug  verbeteren 

 

 

 
 



Varkens Innovatie Centrum Sterksel 

Investeren in leefoppervlak 

 Flexibiliteit bezetting 

 

 Calamiteiten 

 

 Bouwblok 

 

 Bouwkundige emissie-arme huisvesting 

 

 Financieringsbeleid banken 

 Maximaal bedrag per zeug 

 50 euro op 2000 euro  

 

 

 

 

 

 



Arena 

 Een weeks productiesysteem , na dekken in groep 

 Dekstal naar drachtstal met groepshuisvesting 

● Binnen twee dagen na dekken 

● Mogelijk nog berigheidsveschijnselen 

 Parkeerruimte, arena maken   

● Enkele dagen gespeende zeugen 

 Arena: aantal vooraarden voldoen 

● Voldoende ruimte3-3,5 m2 per zeug 

● Stroeve vloer 

● Mestafvoer 

● Dak 

● Adlib voeren 



 



 

 

 

Goed plannen van 

dierstromen  

 

Aantal dierplaatsen is 

een gegeven! 

Opfok Kraamhok  Dekstal  
Drachtstal 1e 4 

wkn 
Drachtstal na 4 wkn 



Dierstroom planning 

 Euro’s worden verdiend in kraamstal 

● Bezetting kraamhokken 100 %  

● Liever te veel dekkingen dan te weinig! 

 

● Veelal overbezetting in vroege dracht stal 

 

   Lager afbigpercentage en kreupele dieren 

 

  Cirkel is rond! 



Dierstroom planning 

 Gewenste bezettingsgraad kraamhokken 

● Bedrijfsafhankelijk 

● Wat is de beperkende factor 

● Aantal biggenplaatsen 

● Processen en dierstromen (aantallen) op elkaar 
afstemmen 

 Een goede planning, het naleven van de planning en een 
goede administratie. 
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Meerwekensysteem 

Systeem 
Kraamho

kken Dekafdeling Dragende zeugen 
Gespeende biggen 

Aantal 
groepen 

Zeugen 
per 

groep 

G
r
o
e
p
e
n 

Plaatsen Groepen  Plaatsen  Groepen Plaatsen  

  

Afdelingen Plaatsen 

21 26 
 

5 
132 2 58 14 406 7 2240 

11 50 2 108 1 60 8 432 4 2640 

8 70 2 154 1 90 5 380 2 2100 

6 92 1 106 1 105 4 400 2 2700 

5 110 1 132 1 127 3 343 1 1840 



 

 

 

Professioneel 

bedrijfsoptimalisatie 

plan 

Opfok Kraamhok  Dekstal  
Drachtstal 1e 4 

wkn 
Drachtstal na 4 wkn 



DE KRACHT 

Waar zit de kracht van uw onderneming  
 
in het streven naar verbetering van het 
 
economisch rendement ? 

 
 



De kracht zit hier! 

 In een professioneel bedrijfsoptimalisatieplan 

 

Wat wil ik in een bepaalde vastgestelde periode 
bereiken en hoe ga ik dat doen?  

● Werk een concreet plan uit met meten is 
weten! 

 

 



De kracht zit hier! 

 Doelstelling formuleren 

 

 Diagnose, waarom haal ik doel nu niet 

● Meten is weten 

 

 Plan van aanpak opstellen  

 

 Nulmeting  

 

 Plan uitvoeren 

 

 Tussentijds evalueren 

 

 

 

 

Huidige situatie 

Gewenste situatie 



Tips bedrijfsoptimalisatieplan 

Vaak opendeuren maar wel deuren 
 
die als je ze opent tot beter  
 
 
rendement leiden! 



Uitspraken ondernemers 

 “De voorlichter en dierenarts moet niet zeggen wat ik 
goed doe, maar zeggen wat ik anders moet doen.”  

 

 Ik neemt daarbij niet klakkeloos alles over. 

 

 Ik ga over adviezen in discussie en weegt uiteindelijk 
advies op waarde 

● ‘is het geen hype’, ‘wat gaat het mij opleveren’. 

 



Tips bedrijfsoptimalisatieplan 

 Bedrijfsoptimalisatie 

● Samenspel tussen ondernemers, personeel, 

voorlichter(s) en dierenarts en andere bedrijfsvreemde 

deskundigen 

● Een keer per jaar functioneringsgesprek 

voorlichters 

● De inzet van bedrijfsvreemde deskundigen loont! 

● Voorkomen bedrijfsblindheid bij u en uw vaste 

adviseurs 

● Leidt vaak tot nieuwe inzichten 

● Houdt elkaar scherp  

● Stokpaardjes worden doorbroken 

 

 

 

 

 

 

 



Tips bedrijfsoptimalisatieplan 

 Zorg dat basismanagement in orde is, bijvoorbeeld 

● Interne biosequrity 

● Een keer per jaar klimaat controle door klimaatdeskundige 

● Voldoet het voer en water aan de normen 

● Zie CVB normen boekje 

● Huur een onpartijdige voedingsdeskundige in en laat 

voersamenstelling i.c.m. voergift evalueren 

● Voersamenstelling moet geen black box zijn. 

 



Tips bedrijfsoptimalisatieplan 

 Draai niet tegelijk aan verschillende bedrijfsvoering 
knoppen, liefst steeds aan 1 knop tegelijk 
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Meten is weten 





Beoordeling klauwen opfokgelten 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOTTkeO9z8gCFclXGgodORAHqQ&url=http://varkensbedrijf.be/kreupelheid-vroeg-detecteren-met-sowsis/&bvm=bv.105454873,d.d2s&psig=AFQjCNEOceFFLp30VPnnQJKN5frxP6Ck2w&ust=1445376609933388


Gelt 6 weken voor dekken 



Huidbeschadingen: wat zeggen ze? 

De mate van huidbeschadigingen geeft een  indicatie van de mate 
van onrust en/of agressie bij varkens gehouden in groepen. 
 
De plaats van de huidbeschadingen zegt iets van wat er gebeurd 



Huidbeschadigingen: vechten 

rangorde 



Thanks 


