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Big voorbereiden op een 
probleemloos leven

Kennissessie Kraamstalmanagement: Werpen

Varkens.nl Kenniskalender
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Maandag 12 maart
Varkenshouders en 
bedrijfsleiders en  
medewerkers; 
16.00 – 21.00 uur;
Familie Bruns
Molenvenweg 2, Saasveld

Dinsdag 13 maart
Medewerkers;
16.00 – 21.00 uur;
VIC Sterksel
Vlaamseweg 17, Sterksel

Maandag 26 maart
Varkenshouders en  
bedrijfsleiders;
16.00 – 21.00 uur;
VIC Sterksel
Vlaamseweg 17, Sterksel

DE KENNISKALENDER 2018 IS EEN INITIATIEF VAN: DEZE KENNISSESSIE IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:
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De geboorte is het meest cruciale moment in het 
leven van de big. Daarom is een goed voorbereid 
kraamhok noodzakelijk, net als een goede verdeling 
van de biestopname. Daarmee zet de big een eerste 
stap naar het ontwikkelen van het immuunsysteem 
en een probleemloos leven.

Het klaarmaken van het kraamhok voor de geboorte is nog 
niet zo gemakkelijk. Het biggennest moet warm zijn, maar 
de zeug vraagt om verkoeling. Maar weet u ook wat er in 
uw kraamstal beter kan? Anouk van Spronsen van Vereijken 
Hooijer zet verschillende succesfactoren uiteen en laat zien 
welke invloed een optimale omgeving heeft op de uitval bij 
de biggen.

Direct na de geboorte dient de big in staat te zijn zich te we-
ren tegen de ‘buitenwereld’. Niet alleen het biestmanagement 
is dan belangrijk, de ontwikkeling van de weerstand begint 
al vroeg tijdens de dracht, weet Anke Verhaegen van Zoëtis. 
En welke invloed hebben de handelingen in het kraamhok 
eigenlijk?
Er zijn veel factoren die invloed hebben op de bigvitaliteit. 
Moment van overleggen, consequent split-suckling gebrui-
ken, enzovoort. Nienke Dirx laat zien wat de belangrijkste 
succesfactoren zijn voor het reduceren van de biggenuitval 
tijdens de zoogperiode zoals die uit een enquête naar big-
vitaliteit op ruim 70 praktijkbedrijven naar voren komen.

Voorbereiding big op een  
probleemloos leven

Huiswerkopdracht
1) Van welk materiaal is de vloer van het biggennest?2)  Gebruik je warmtelamp en/of vloerverwarming in het  biggennest?
3)  Op welke leeftijd: a. leg je over, b. geef je ijzer, oornummer,  staartjes couperen, c. krijgen biggen eerste vaccinatie?
Stuur uw antwoorden naar de begeleider van de Kennissessie: Alfons van den Belt: alfons@vdbelt.eu

PROGRAMMA
15.45 uur Ontvangst

16.00 uur Opening door begeleider Alfons van den Belt

16.15 uur Bewust werken in de kraamstal 

 Anouk van Spronsen, productmanager Vereijken Hooijer

16.45 uur  Optimaliseren weerstand big 

Anke Verhaegen, National Veterinary Manager Swine NL, Zoëtis

17.15 uur Bigvitaliteit in de praktijk

  Nienke Dirx Innovatie Manager VIC Sterksel, Wageningen 

Livestock Research

17.45 uur Vragen en discussie

18.00 uur Diner: soep en broodjes

18.45 uur Start workshops

 1. Meten is weten, eerste stap naar verbeteren

  Anouk van Spronsen gaat met de groep in discussie. Wat 

weten ze over de uitval? Met wie vergelijk je? Hoe bepaal je 

wat beter kan? Ben je er bewust mee bezig?

  2. Handelingen in de eerste levensweek biggen

  Welke handelingen voeren de verzorgers uit in de eerste 

dagen en week? Samen met de deelnemers kijkt Anke 

Verhaegen wat de beste momenten zijn.

  3. Checklist bigvitaliteit

  Welke managementmaatregelen hebben effect op 

biggenuitval? Nienke Dirx laat zien wat de belangrijkste 

resultaten van de enquête bigvitaliteit zijn. Aan de hand van 

een checklist met succesfactoren daagt ze de deelnemers uit 

om grip te krijgen op deze factoren.

21.00 uur Afsluiting

Meer informatie kunt u  
krijgen bij de begeleider  
Alfons van den Belt:  
alfons@vdbelt.eu

Aanmelden voor deze Kennissessies kan tot uiterlijk vier dagen voor het begin van de betreffende 
Kennissessie. Er zijn drie bijeenkomsten voor varkenshouders, bedrijfsleiders en medewerkers. 
Kies de bijeenkomst die bij u past. Deelname kost € 50,– per persoon (factuur wordt na de 
bijeenkomst toegestuurd). De Kennispartners maken het mogelijk om de Kennissessies gratis aan 
te bieden. Indien u gratis meedoet, worden uw gegevens verstrekt aan de Kennispartners.

Extra info Aanmelden www.varkens.nl/kenniskalender

OPLEIDINGSPARTNERS: Varkens B.V. is partner in ‘Proeftuin varkenshouderij’, een innovatieproject 
met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
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