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Hoe pak ik dat aan in de 
kraamstal?

Veel gezonde biggen

Varkens.nl Kenniskalender
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Dinsdag 12 maart
Poolse medewerkers; 
16.30 – 20.00 uur;
AB Werkt
Spoorweg 6, Hegelsom

DE KENNISKALENDER 2019 IS EEN INITIATIEF VAN: DEZE KENNISSESSIE IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:
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Veel én gezonde biggen, dat staat hoog op het 
verlanglijstje van iedere zeugenhouder. De 
medewerkers op het bedrijf spelen daarbij een 
belangrijke rol. Ze moeten bijvoorbeeld zorgen 
voor een goede voorbereiding van de zeugen, hulp 
bij de geboorte en zorgen dat iedere big voldoende 
biest krijgt.

In het kraamhok ligt de basis van het produceren van veel én 
gezonde biggen. Veel kleine dingen kunnen hier een groot 
verschil maken. Rutger Jansen varkensdierenarts bij Boehrin-
ger Ingelheim vertelt vanuit zijn jarenlange praktijkervaring 
waar de aandacht moet liggen. Tijdens zijn lezing (direct live 
vertaalt in het Pools) geeft hij antwoord op veel vragen:
•  Hoe bereid ik de zeug goed voor op het werpproces en de 

melkproductie?
•  Wat is de juiste hoeveelheid biest die een big nodig heeft?
•  Hoe zorg je er voor dat iedere big de juiste hoeveelheid 

biest krijgt?

•  Wat is het effect van geboortegewicht op de vitaliteit van 
de big?

• Hoe kun je het geboortegewicht verhogen?
• Waarom krijgen biggen in de kraamstal diarree?
• Wat kun je doen om diarree aan te pakken?
•  Hoe zorg je voor een goede start van de darmgezondheid 

van de biggen?
•  Welke positieve effecten heeft vaccinatie als het kraamstal-

management wel of niet goed is?

Tijdens deze kleinschalige, interactieve workshop mogen alle 
deelnemers tevens het felbegeerde ‘biestboek’ in ontvangst 
nemen. In dit op humoristische wijze geïllustreerde boek zijn 
alle nuttige tips in zowel het Nederlands als het Pools na te 
lezen. Een bijeenkomst die u uw Poolse medewerker niet wilt 
laten missen! Deze workshop zal begeleid worden door een 
Pools-Nederlandse vertaler vanuit de varkenswereld.

Veel gezonde biggen:  
hoe pak ik dat aan in de kraamstal?

PROGRAMMA
16.30 uur Ontvangst
17.00 uur  Veel gezonde biggen
 Varkensdierenarts Rutger Jansen
18.00 uur  Diner
18.45 uur Workshop
  Kennisquiz gezonde biggen
  Met behulp van een leuke interactieve 

quiz testen we de opgedane kennis. 19:45 uur Afsluiting

Aanmelden voor deze Kennissessies kan tot uiterlijk vier dagen voor het begin van de betreffende Kennissessie. 

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.

https://varkens.nl/event/kennissessie-poolse-medewerkers-kraamstal/
http://www.varkens.nl/kenniskalender

