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Goed wennen en groeien  
voor de beste resultaten

Kennissessie Opfokzeugen: Adaptatie en inzet

Varkens.nl Kenniskalender
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Maandag 4 juni
Varkenshouders en 
bedrijfsleiders en  
medewerkers; 
16.00 – 21.00 uur;
Familie Bruns
Molenvenweg 2, Saasveld

Dinsdag 5 juni
Medewerkers;
16.00 – 21.00 uur;
VIC Sterksel
Vlaamseweg 17, Sterksel

Maandag 18 juni
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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Een goede voorbereiding van een opfokzeug is het 
halve werk. Ze moet wennen aan andere zeugen, de 
mens, een voersysteem en aan de kiemen in haar 
omgeving. De zeugenhouder helpt haar daarbij door 
een goed vaccinatieschema en een goede adaptatie. 
Daarbij moet hij ook nog zorgen voor een goede 
voeding tijdens het hele traject.

Het adapteren (wennen) van de opfokzeugen is een heel pro
ces. Karien Koenders, adviseur gezondheid van Topigs Norsvin 
vertelt hoe het hele adaptatieproces in het ideale geval in 
zijn werk gaat en waarom dit tijd kost. Ze legt uit waarom is 
er aan het einde van dit proces een ‘cooling down’ nodig is en 
wat de gewenste gewichtsontwikkeling is. Het inbouwen van 
de adaptatie in een bestaande bedrijfsstructuur is niet altijd 
gemakkelijk. Praktijkvoorbeelden laten zien welke mogelijk
heden er zijn.

De voeding is de basis van een gezonde opfokzeug. Bram 
Jansen en Emiel Friesen van Nijssen Granico weten wat de 
eisen zijn aan de voersamenstelling tijdens de verschillende 
opfokfases. En wat de verschillen zijn in behoefte van de ver
schillende genetica. Ze vertellen hoe je het beste kunt werken 
met de verschillende voersystemen die bij opfokzeugen in 
gebruik zijn. Uiteindelijk doel is een ideale gewichtsontwikke
ling van de opfokzeugen. Wat levert een goede ontwikkeling 
en adaptatie van de opfokzeugen economisch gezien op?

Opfokzeug moet goed  
wennen en opgroeien

Huiswerkopdracht
Ter voorbereiding op een van de  
workshops tijdens de Kennissessies vragen wij u een plattegrond mee te brengen van uw eigen bedrijf. 

PROGRAMMA
15.45 uur Ontvangst

16.00 uur Opening door begeleider Linda Janssen

16.15 uur Werken aan gezonde gelten op het bedrijf 

 Karien Koenders, adviseur gezondheid bij Topigs Norsvin

17.00 uur  Pauze

17.15 uur Sturen op groei door goede voeding 

 Bram Jansen en Emiel Friesen, Nijsen Granico

18.00 uur Diner: soep en broodjes

18.45 uur Workshops

 1. Effect van sociale en goed getrainde gelten

  Wat is het effect van goed gesocialiseerde opfokzeugen 

en welke invloed heeft de zeugenhouder hier zelf op? Met 

de groep gaat onderzoeker Nienke Dirx van WUR hierover 

in discussie. Met video en fotomateriaal laat ze zien hoe je 

opfokzeugen sociale vaardigheden naar zeugen en mensen 

aanleert. Net als het aanleren van het voersysteem.     

  2. Praktische oplossingen voor het eigen bedrijf 

  Hoe ziet de indeling van jouw bedrijf er uit en hoe ga je om 

met adaptatie en inzet van opfokzeugen. Hiervoor gebruik 

je de plattegrond die je zelf mee brengt. Samen met jouw 

collega’s en Karien Koenders, Emiel Friesen/Bram Jansen 

ga je hierover in gesprek. Je bespreekt in kleine groepjes 

de uitdagingen waar je zelf tegenaan loopt. Samen zoek je 

naar praktische oplossingen, zodat je ideeën meekrijgt voor 

verbeteringen op je eigen bedrijf.   

21.00 uur Afsluiting

Meer informatie kunt u  
krijgen bij de begeleider  
Linda Janssen:  
linda@ljvconsultancy.nl

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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