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Speenbig in de watten leggen
Goede overgang van zeug naar biggenopfok cruciaal
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Varkenshouders en  
medewerkers 
16.00 – 21.00 uur
De Heus Voeders
Hoge Maasdijk 1, Andel
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In het kraamhok krijgen de biggen hun eten en drinken 
grotendeels van de zeug. Na spenen komt de gehele 
verzorging van de jonge biggen bij de dierverzorger te 
liggen. De eerste dagen tot een week moet je de biggen 
dan ook een handje helpen, met een goede omgeving, 
extra voer en water en het juiste voer.

Bij het spenen verdwijnt ineens de zeug: de altijd beschikbare bron 
van voeding en drinken voor de biggen. En meestal komen ze ook 
nog in een andere omgeving. De dierverzorger moet de rol van de 
zeug dan ook nabootsen en zorgen voor een voortdurend aanbod 
van vers voer en drinken. Ad Heijneman, specialist biggenvoeding 
van De Heus vertelt hoe je dat het beste kunt aanpakken. Het is niet 
alleen maar een kwestie van de juiste voersoort kiezen, er komt veel 
meer bij kijken. Een schone, warme omgeving, gemakkelijk voer en 
water vinden, enzovoort.

Na deze inleiding is er een rondleiding door de biggenvoeding-fa-
briek van De Heus. Daar zien we hoe belangrijk hygiënisch werken 
is en hoe je hele kleine hoeveelheden mineralen en vitaminen via 
micro-dosering goed in het voer krijgt.

In de twee workshops gebruiken we de praktijk van de biggenopfok 
als voorbeeld. Aan de hand van de ingevulde checklijsten discussië-
ren we met elkaar over de beste aanpak van de biggenopfok. 
De eerste workshop gaat vooral in op de aanpak van de voeding, de 
tweede workshop met name over de eisen aan de omgeving, het 
klimaat en de gezondheid.

Speenbig in de watten leggen

Huiswerk
Neem tien minuten de tijd om de checklist biggenopfok in te vullen. Je krijgt die checklist na aanmelding toegezonden. Stuur de ingevulde checklist zo snel mogelijk terug??

PROGRAMMA
16.00 uur Ontvangst
16.15 uur  Opening door Wim Vugteveen, docent 

varkenshouderij. 
16.20 uur   Voeding en verzorging gespeende big
  Ad Heijneman, specialist biggenvoeding De Heus 

voeders
17.00 uur  Rondleiding in de Fabriek in Andel
18.00 uur Diner
19.00 uur  Start workshop ronde 1: Bijvoeren zogende 

biggen in de praktijk
  Ad Heijneman, specialist diervoeding De Heus 

voeders
  Aan de hand van de ingevulde checklisten 

kijken we hoe de praktijk de voeding na 
het spenen aanpakt. Zet je er extra voer- en 
drinkbakken bij. Hoe vaak vul je die bij? Maak 
je ze tussendoor schoon? Op welk moment en 
hoe stop je met extra bijvoeren en water? In de 
praktijk zijn daar veel verschillende manieren 
voor.

19.45 uur Pauze
20.00 uur  Start workshop ronde 2: Observeren en 

bijsturen in het kraamhok
 Rick Donkers, dierenarts De Heus voeders
  De pas gespeende biggen hebben nog niet veel 

weerstand tegen ziekten. Welke maatregelen 
nemen jullie in de dagelijkse praktijk om de 
biggen goed op te vangen? Hoe stel je het 
klimaat in? Wat doe je om hoesten of diarree te 
voorkomen? Waar let je op bij het reinigen en 
ontsmetten van de afdeling?

20.45 uur  Nabespreking
  Onder leiding van Wim Vugteveen zetten we alle 

info nog eens op rij. De ervaringen van de twee 
workshops worden uitgewisseld.

21:00 uur  Afsluiting en gelegenheid tot netwerken

Meer informatie en aanmelden 
voor deze Kennissessie kan via
Varkens.nl: info@varkens.nl, 
telefoon: 06 27 26 57 47

Aanmelden voor deze Kennissessie kan tot uiterlijk vier 
dagen voor aanvang van de Kennissessie. Deelname kost 
50 euro per persoon (factuur wordt na de bijeenkomst 
toegestuurd).

Meer 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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