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Het is soms noodzakelijk om bepaalde dieren uit een groep tijdelijk apart te
houden en extra aandacht te geven. Aanleiding hiervoor kunnen onvoldoende eetlust, diarree en beenwerkproblemen zijn. Een opvanghok in de stal
biedt de mogelijkheid tot eenvoudige-controle van het dier. Het bevordert
een snel herstel, waarna terugplaatsing in de groep weer mogelijk is.
Controle van belang

brengen van herstelde dieren naar gewone
afdelingen is vaak ongewenst. Het dier kan
immers in de ziekenboeg met veel ziekteverwekkers in aanraking zijn gekomen.
Voor dieren waarvan echter een snel en volledig herstel wordt verwacht,, is het aantrekkelijk
om ze te kunnen afzonderen in een opvanghok
in de afdeling zelf. Dit stimuleert het gebruik
ervan! Zowel het verplaatsen naar het opvanghok als het terugplaatsen in de groep wanneer
het dier hersteld is, is simpeler als het opvanghok in de stal zelf aanwezig is.

Bij onderzoek naar varkens, die in (grote) groepen worden gehouden met voedering zondertoezicht, zoals bijvoorbeeld zeugen in groepshuisvesting en gespeende biggen in grote koppeis, is naar voren gekomen, dat de dagelijkse
controle meer tijd vraagt. Dat geldt ook voor het
opsporen van een bepaald dier. Als de dieren
apart en op een vaste plaats gehouden worden, is het veel eenvoudiger om ze regelmatig
en goed te controleren. Er kan zo extra aandacht worden besteed aan dieren die iets mankeren en ze krijgen rust om te herstellen. Een
opvanghok biedt hiertoe goede mogelijkheden.

Hoe ziet een opvanghok eruit?
De opvangruimte moet zo zijn gesitueerd, dat
deze gemakkelijk te bereiken is vanuit de dierruimte en vanuit de voer- of controlegang. In
z’n meest eenvoudige vorm is een opvanghok
voor zeugen een voerligbox. Voor zeugen met
beenwerkproblemen is het echter beter om wat
meer ruimte te bieden. Een dichte ingestrooide
vloer heeft dan de voorkeur. Praktisch gezien is
dit niet altijd toepasbaar. Een gedeeltelijk roostervloer met vloerverwarming is een alternatief.
In een voldoende groot hok kan een zeug toch
een dichte ligplaats kiezen.

Zieke dieren
Een ziek of tijdelijk geblesseerd varken kan
zich in een groep vaak minder goed verweren.
Het loopt daardoor risico dat het onvoldoende
voer krijgt of dat het bijvoorbeeld van de goede
ligplaats wordt verdrongen. Zo’n dier is beter af
wanneer het tijdelijk wordt afgezonderd van de
groep. Tijdig afzonderen en een goede verzorging bespoedigen een vlot herstel. Terugplaatsing in de groep is daarna mogelijk. Zo kan
worden voorkomen dat een tamelijk onschuldige aandoening overgaat in iets ernstigers, dat
moeilijker te genezen is.

Opvanghokken op het proefstation
Op het PV zullen opvanghokken worden gemaakt in de afdelingen voor drachtige zeugen.
In de afdeling voor zeugen in groepshuisvesting zijn ze inmiddels gereed. Er is daar gekozen voor twee hokken. Deze zijn 2 meter diep
en 1,5 meter breed, om de zeug wat bewegingsvrijheid te geven. Er is verder de mogelijkheid ingebouwd om met behulp van schotten
de hokken te verkleinen tot “ruime” voerligboxen. De opvangcapaciteit wordt daarmee
vergroot.

Ziekenboeg of opvanghokken?
Na het inwerking treden van de Gezondheidsen Welzijnswet voor Dieren dient op ieder
bedrijf een ziekenboeg aanwezig te zijn. Een
ziekenboeg m o e t z o mogelijk ruimtelijk
gescheiden zijn van andere varkensruimten.
Vaak is het zo dat dieren, die daar eenmaal te
recht gekomen zijn, worden afgevoerd van het
bedrijf, nadat de wachttermijnen van toegediende geneesmiddelen zijn verstreken. Het terug2

