Taken van vrouwen op zeugenbedrijven en de
belasting van het werk voor de rug
Vrouwen voeren op zeugenbedrijven diverse werkzaamheden uit. Met name voeren,
gezondheidszorg en geboorteverzorging behoren tot hun taken. Vrouwen ervaren dezelfde werkmethoden als even belastend voor de rug als mannen. Ook de ervaren zwaarte van
het totale takenpakket lijkt voor mannelijke en vrouwelijke varkenshouders vergelijkbaar.
De totale werktijd in de varkenshouderij is echter bij vrouwen (2 á 3 uur per dag) veel lager
dan bij hun mannelijke collega’s (7 á 8 uur per dag).
Varkensbedrijven zijn vaak gezinsbedrijven, waarbij
de varkenshouder zelf de meeste tijd aan het bedrijf
besteedt. De arbeidsinzet verschilt per type bedrijf
Uit een enquête van het Praktijkonderzoek Varkenshouderij en het IMAG is gebleken dat vrouwen
van varkenshouders vooral werkzaam zijn op bedrijven met zeugen. Op meer dan 50% van deze
bedrijven werkt de vrouw van de varkenshouder
mee. De arbeidsinzet van meewerkende vrouwen is
gemiddeld 2, I uur per dag op gespecialiseerde vermeerdetingsbedrijven en 2,5 uur per dag op bedrijven met zeugen en vleesvarkens.

zondheidszorg en de geboorteverzorging behoren
tot hun taken. In het algemeen besteden ze zelfs
meer tijd aan deze werkzaamheden dan mannen. In
de enquête is gevraagd naar de ervaren belasting
van werkzaamheden voor de rug. Het handmatig
voeren wordt door vrouwen als ‘tamelijk rugbelastend’ ervaren. Gezondheidszorg en geboorteverzorging ervaren vrouwen als wat minder t-ugbelastend dan het voeren.
Relatief veel tijd wordt besteed aan werkzaamheden die plaatsvinden in de kraamstal.
Verder blijkt dat de meeste werkmethoden die zowel mannelijke als vrouwelijke varkenshouders uitvoeren, gemiddeld als even zwaar worden ervaren
door mannen en vrouwen. Mannelijke varkenshouders voeren echter meer verschillende werkmethoden uit dan vrouwelijke varkenshouden en de gemiddelde arbeidsinzet per week is beduidend hoger.
Uit de enquête is ook gebleken dat bij vrouwen het
ziekteverzuim ten gevolge van lage-rugklachten in de
laatste 12 maanden 2% was. Bij mannen was dit 8%.

Het blijkt dat vrouwen diverse werkzaamheden uitvoeren. Met name het handmatig voeren, de ge-

De conclusie is dat in de var-kenshouderij het verzuim ten gevolge van lage-rugklachten bij vrouwen
lager is dan bij mannen. Dit heeft waarschijnlijk niet
te maken met de zwaarte van het werk, maar met
de lagere arbeidsinzet van vrouwen in vergelijking
met mannen. n
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