
G€zond€ cijfers 
Invloeden op gezondheidskosten per big

In opdracht van het Productschap Vee en Vlees heeft de Animal Sciences Group samen met ForFarmers onderzoek gedaan naar maat-
regelen binnen het bedrijfsmanagement die effect hebben op de gezondheidsstatus op varkensbedrijven. Op basis van enquêtes op 52 
(gesloten) zeugenbedrijven is een beeld ontstaan welke factoren belangrijk zijn. 

Wegen naar een hogere gezondheid
Varkens die niet helemaal gezond zijn kosten onnodig geld. 
Naast een stijging van de productiekosten voor de varkenshou-
der, benadeelt het de concurrentiepositie van de sector. Wat 
zijn de mogelijkheden om aan de gezondheidsstatus te werken?
Er zijn meerdere wegen om de gezondheidsstatus op het bedrijf 
te verbeteren. Dit kan door het beheersen van voorkomende 
ziekteproblemen via managementmaatregelen of via de bedrijfs-
structuur, het vrijwaren van ziektes via bijvoorbeeld gerichte 
medicatie en vaccinatie of het herbevolken met varkens die 
niet besmet zijn met bepaalde ziektekiemen. Het laatste is het 
meest ingrijpend, het eerste is voor iedereen haalbaar. Verbe-
teringen zijn dus op elk bedrijf haalbaar. “Het allerbelangrijkste 
is dat de varkenshouder zich er van bewust is dat hij met zijn 
eigen houding en gedrag heel veel kan bereiken”.
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 ‘lage kosten’ ‘hoge kosten’ 
 bedrijven bedrijven

Gesp. big/zeug/jr 26,2 23,6
Sterfte na spenen 1,60% 2,92%
Gezondheidskst/zeug/jr € 38,40 € 83,60
Gezondheidskst/big € 1,54 € 3,66

Uitval vleesvarkens 2,19% 3,53%
Groei vleesvarkens 821 g/d 760 g/d

Een goede gezondheid op het vermeerderingsbedrijf werpt zijn 
vruchten af op het vleesvarkensbedrijf.

De gezondheidsstatus bij de zeugen en biggen werkt door naar 
de rest van het bedrijf. De bedrijven met een relatief hogere 
gezondheidsstatus (groene bedrijven) hebben een lagere uitval 
en een hogere groei bij de vleesvarkens. 

Tips voor de praktijk•	

Goed management levert geld op•	
Factoren die aantoonbaar positief zijn voor •	
gezondheid en economie: 
 - weren van ongedierte 
 - geen contact met kadavers/destructiemateriaal 
 - mest afzuigen vanaf vuile weg en rondom bedrijf geen  
  bedrijfsvreemde mest uit (laten) rijden 
 - voerovergangen geleidelijk (in enkele dagen) en niet ineens 
 - gespeende biggen zo min mogelijk mengen 
 - douchen bij betreden bedrijf door zowel bezoekers,  
  personeel als eigenaar
Overdenk bewust hoe u omgaat met •	
 - Restbiggen, restvarkens en (te) zieke dieren 
 - Vaccinaties en medicaties
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Op grotere bedrijven meer mogelijkheden•	
  
Een aantal factoren dat de gezondheidsstatus positief beïnvloedt, is 
gecorreleerd aan de bedrijfsgrootte. De indruk bestaat dat grotere 
bedrijven een meer gestructureerd management (moeten) hebben 
en vaker maatregelen (kunnen) toepassen die gunstig zijn voor de 
gezondheidsstatus. 

In vergelijking met kleinere bedrijven geldt voor de grotere dat:  
de chauffeur die het voer brengt, niet in de stal komt•	
ze vaker een douche voor personeel en bezoekers gebruiken•	
ze zorgvuldiger omgaan met kadavers en destructiemateriaal•	
ze kieren en spleten vaker gedicht hebben•	
ze vaker aan professionele ongediertebestrijding doen•	

Gezondheidseffect van big naar vleesvarken

Gezondheidkosten per big als maat voor gezondheidsstatus
Via maatregelen op bedrijfsniveau kan een varkenshouder de 
gezondheid en economie positief beïnvloeden. Om een indicatie 
van de gezondheid te krijgen, kun je de aanwezigheid en het 
niveau van ziektekiemen via bloedmonsters bepalen. Maar, 
kun je zonder bloedmonsters ook iets zeggen over de gezond-
heidsstatus van een bedrijf? Voor vermeerderingsbedrijven 
introduceert ASG Veehouderij een nieuw economisch kengetal: 
de gezondheidskosten per big. Het kengetal geeft op basis 
van het aantal grootgebrachte biggen per zeug per jaar en 
de gezondheidskosten per zeug per jaar een mogelijkheid om 
bedrijven te vergelijken. Voor de bedrijven uit de enquête zijn de 
gezondheidskosten per grootgebrachte big berekend. Gemid-
deld waren deze € 2,31. Dit komt overeen met het Nederlandse 
gemiddelde uit de Kengetallenspiegel van Agrovision.

Hoge- en lage kostenbedrijven
In de enquête kunnen twee groepen onderscheiden worden. Een 
groep met relatief hoge gezondheidskosten vergeleken met het 
Nederlands gemiddelde (rode stippen). En een groep met rela-
tief lage gezondheidskosten ten opzichte van het Nederlandse 
gemiddelde (groene stippen. De gezondheidskosten per big op 
de ‘hoge kosten’ bedrijven zijn gemiddeld € 3,66. Op de ‘lage 
kosten’ bedrijven € 1,54. 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

0 100 200 300 400 500 600 700 800
bedrijfsgroote (aantal zeugen)

ge
zo

nd
he

id
sk

os
te

n 
/ b

ig

hoge kosten lage kosten Gemiddelde Agrovision

Kijk op•	
 www.gezondecijfers.nl 
 voor meer informatie over het verbeteren van  
 de gezondheidsstatus op varkensbedrijven

VrijwarenStructuur



Overleggen voor spenen: op alle bedrijven als gevolg van te grote tomen•	
Het blijkt dat in de kraamperiode zowel de ‘lage kosten’ als de ‘hoge kosten’ bedrijven de biggen voor spenen niet allemaal bij 
hun eigen moeder kunnen laten liggen. Het verplaatsen kunnen ze niet voorkomen. Te grote tomen is de belangrijkste reden 
voor het overleggen van de biggen.

Groepsgrootte na spenen•	
Bedrijven met een kleinere groepsgrootte bij de gespeende biggen (max 20 biggen), hebben verlaagde gezondheidskosten 
met € 0,72 per big. De ‘hoge kosten’ bedrijven houden de biggen vaker in groepen van meer dan 20 biggen per hok. Hierbij is 
het mengen van verschillende tomen bij spenen onvermijdelijk. Uit ervaringsonderzoek op Praktijkcentrum Sterksel is al geble-
ken dat mengen van tomen, en dus neus-neus-contact tussen vreemde dieren, het verspreiden van kiemen in de hand werkt en 
daarmee een nadelig effect op de gezondheidsstatus heeft.

Voerovergangen in biggenopfok•	
‘Lage kosten’ bedrijven met een verbeterde gezondheid blijken de voerovergangen tijdens de biggenopfok geleidelijker uit te 
voeren.’Hoge kosten’ bedrijven doen dit vaak ineens.

G€zond€ cijfers: interne biosecurity

Ziekenboeg•	
Bedrijven met een relatief betere gezondheid (‘lage kosten’ bedrijven) hebben minder vaak een aparte ziekenboeg op het bedrijf  
(67% op de ‘lage kosten’ bedrijven versus 100% op de ‘hoge kosten’ bedrijven). De achterliggende factoren zijn evenwel onduidelijk. 
Óf ze hebben door de goede gezondheidsstatus geen aparte ziekenboeg nodig, óf ze hebben de aparte ziekenboeg in gebruik als 
normale afdeling, óf ze willen geen aparte ziekenboeg omdat ze dit zien als pool van bacteriën, virussen en ander ongemak, óf ze 
voeren een consequent beleid om te zieke dieren te euthanaseren. Feit blijft dat het wel hebben van een aparte ziekenboeg een 
nadelig effect heeft op de gezondheidsstatus. Hetzelfde geldt voor een speciale restafdeling voor vleesvarkens die niet mee gaan bij 
de levering van een koppel.

Kadavers en destructiemateriaal•	
De ‘lage kosten’ bedrijven zijn preciezer in de omgang met kadavers en destructiemateriaal. Fysiek contact met dit materiaal, dat 
mogelijke ziektekiemen bevat, vindt daar minder plaats.

Ongedierte•	
De externe biosecurity blijkt beter geregeld te zijn op de ‘lage kosten’ 
bedrijven dan op de ‘hoge kosten’ bedrijven. De bedrijven voorkomen 
het vrij binnenwandelen van ongedierte door maatregelen als: het af-
dekken van de luchtinlaat met gaas, het dichten van spleten en kieren 
en het inschakelen van professionele ongediertebestrijding. Bedrijven 
die de luchtinlaat met gaas afdekken, hebben € 0,76 per big minder 
gezondheidskosten.

Erfbezoekers en personeel•	
Op de ‘lage kosten’ bedrijven komt de chauffeur die het voer brengt 
niet in de stal. Dit gebeurt soms wel op enkele ‘hoge kosten’ bedrijven. 
Het protocol van de leverancier van het voer speelt hierin een  
belangrijke rol.
Douchen is vaker verplicht voor zowel bezoekers, personeel als  
eigenaar op de ‘lage kosten’ bedrijven. 

G€zond€ cijfers: interne bedrijfsvoering

ongedierte

Gezondheidsproblemen uiteengezet
Gezondheidsproblemen die op basis van de gehouden enquête opvallen, 
hebben te maken met PRRS,  Mycoplasma en Streptococcen.
Meer dan de helft van de bedrijven vaccineert de zeugen tegen PRRS. ‘Hoge 
kosten’ bedrijven passen dit beleid vaker toe dan ‘lage kosten’ bedrijven. 
Opvallend is dat een deel van de bedrijven dat vaccineert, aangeeft geen 
problemen met PRRS te hebben en PRRS niet aangetoond te hebben op het 
bedrijf. Mogelijke redenen om toch te vaccineren zouden kunnen zijn: Enten 
op verzoek van de biggen- of geltenafnemer? Enten om andere gezondheids-
problemen op het bedrijf te lijf te gaan? Enten vanwege een hoge infectiedruk 
in de omgeving? Het enten tegen PRRS heeft een impact op de gezondheids-
kosten per big van € 0,72. 

Mycoplasma is vaker aanwezig op de ‘hoge kosten’ dan op de ‘lage kosten’  
bedrijven. Bedrijven die aangeven dat er geen Mycoplasma aanwezig is, heb-
ben lagere gezondheidskosten van € 0,68 per big.

Gezondheidsproblemen die toegeschreven worden aan Streptococcen komen 
zowel op de ‘lage kosten’ als de ‘hoge kosten’ bedrijven voor. De helft  
(‘hoge kosten’ bedrijven) tot tweederde (‘lage kosten’ bedrijven) ervaart proble-
men hiermee. Bij de gespeende biggen is het de belangrijkste uitvalsoorzaak.

Mest•	
‘Mest’ krijgt op de ‘lage kosten’ bedrijven ook andere aandacht. Op deze 
bedrijven wordt mest vaker vanaf de vuile weg afgezogen (doordat er 
een redelijke scheiding tussen schone en vuile weg aanwezig is), en wordt 
vaker binnen 600 meter rond het bedrijf alleen eigen mest uitgereden.

G€zond€ cijfers: externe biosecurity

Vaccineren  ja    nee     Totaal
tegen PRRS? 
 
   53%     47%     100%

Problemen  Ja 27%    6%     33%
met PRRS? 
  Nee 26%    41%     67%
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