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Inleiding
Als varkenshouder wil je dat je varkens gezond zijn en blijven. Een goede gezondheid draagt
bij aan het welzijn van de varkens, maar ook aan het economische en technische resultaat.
Zieke dieren kosten immers geld. Gezonde varkens produceren meer, veroorzaken minder
dierenartskosten en kosten je minder tijd.
De module ‘Gezondheid varkens’ bestaat uit twee hoofdstukken. Elk hoofdstuk heeft een
oriëntatie en opdrachten.
Het eerste hoofdstuk, ‘Het gezonde varken’ gaat over de kenmerken van een gezond varken
en hoe je als varkenshouder de varkens gezond houdt. De conditie van een varken zegt veel
over de gezondheid van het dier. In dit hoofdstuk lees je dan ook wat die conditie inhoudt en
hoe je de conditie vaststelt.
Het tweede hoofdstuk, ‘Herkennen van dierziekten bij varkens’, start met een beschrijving van
hoe je een gezondheidscontrole en een koppelcontrole uitvoert bij varkens. Daarna worden de
meest voorkomende dierziekten bij varkens behandeld. Dat zijn de ziekten van de luchtwegen
en de maag- en darmziekten. Tenslotte is er aandacht voor de aangifteplichtige dierziekten.
Van deze ziekten wordt de varkenspest uitgebreid besproken.
De digitale opdrachten, bronnen en hulpmiddelen, die herkenbaar zijn aan het
computersymbool
, kun je vinden op http://ontwikkelcentrum.nl/kenniskiem
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1 Het gezonde varken
1.1 Oriëntatie
Wat zijn de kenmerken van gezonde varkens? En hoe houd je varkens gezond? De conditie van
een varken zegt veel over de gezondheid van het dier. Als varkenshouder moet je de conditie
voortdurend in de gaten houden. Zowel te vette als te schrale dieren hebben een nadelige
uitwerking op het bedrijfsresultaat. Om de conditie te bepalen kun je een spekdiktemeting
uitvoeren. Ook wordt steeds vaker de conditie bepaald door te wegen.

Afb. 1.1 Een goede gezondheid draagt bij aan het welzijn van de varkens , maar ook aan het economische en technische resultaat.

1.2 Kenmerken van een gezond varken
Als varkenshouder wil je dat je varkens zo gezond mogelijk zijn en blijven. Dit zorgt voor een
goed welzijn van de varkens, maar ook voor een goed economisch en technisch resultaat.
Zieke dieren kosten immers geld.

Kenmerken gezondheid

Afb. 1.2 Een gezond varken presteert in overeenstemming met de verwachtingen.

Waaraan herken je een gezond varken? Een
gezond varken:
• leeft in evenwicht met de omgeving: het
vertoont natuurlijk gedrag;
• presteert in overeenstemming met de
verwachtingen qua onder meer spierontwikkeling, voederconversie, op tijd berig
worden en kengetallen;
• vertoont geen ziekteverschijnselen of
afwijkend gedrag;
• is voldoende ontwikkeld: het gewicht en
de conditie passen bij de leeftijd en het
productiestadium;
• vertoont meetwaarden (van bijvoorbeeld
lichaamstemperatuur, voeropname en wateropname) die binnen die normen vallen.

Het gezonde varken
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