
 
 

KRAAMSTAL: protocol en checklijst 
 
 

Algemeen: 

 
KRAAMHOK 

 
- Minimale afmeting kraamhok: b x l x h: 200 x 280 x 50-60 cm 
- Verstelbare kraamkooi: b x l: 80-90 x 220 cm 
- Vloer onder zeug: metaal (voor warmteafvoer) 
- Vloer biggen: kunststof honinggraat structuur (preventie van pootletsels) 
- Kantelbare trog zeug: 40 cm diep met inhoud > 20l 
 
- Temperatuur: tijdens werpen: 23 C° 

                       Tijdens lactatie: 20 C° in winter – 21 C° in zomer 
                       (Boven 23 C° geeft elke +1 C° 300g minder voeropname van de zeug) 

- Advies temp: stem de temp af op behoefte zeug en maak microklimaat voor 
de biggen. 

- Ventilatie: (1ste norm: kanaalventilatie, 2de norm: plafondventilatie)              
Voor werpen: Winter 18-25 m3/uur 

                                        Zomer: 160-200 m3/uur 
                 Na laatste worp: Winter: 35-50m3/uur 
                                            Zomer: 200-250 m3 /uur 
                 Inlaatopeningen: 1,5-2 cm2/m3/uur maximale ventilatie 

 
 
BIGGENNEST 

 
- TOCHTVRIJ 
- Verwarmd (door vloer en lamp) - overkapt - verrijkt (bv: jute zak) 
- Temperatuur: bij geboorte: 32-35 C° (m.b.v. regelbare lampen)  

            2 weken na werpen: 23-29 C° 
- Voor controle temperatuur biggennest: controleer gedrag:  

- Biggen op elkaar op een hoop: te koud 
- Biggen door elkaar verspreid of in een cirkel rond de lamp: te warm 
- Biggen liggen langs elkaar op zij of op de buik: ideaal 

 
- Drogend poeder voor snelle opdroging en minder navelinfecties 
- Aanbieden nestmateriaal aan zeug bij werpen: bv jute zak, deze nadien in 

biggennest plaatsen.  



 
 

Aandachtspunten bij binnenkomen van de zeugen in de kraamstal 
 

- Ontsmetten kraamhokken 
- Binnenkomen: 1 week voor verwachte afbigdatum 
- Reinigen - ontschurften - ontwormen 
- Conditie zeugen: body conditiescore 

- Te vette conditie (max 10%) geeft: te lome zeug, lange worpduur,  
- Te magere conditie (max 10%) geeft: minder vitale biggen, lagere 

geboortegewichten, meer doodliggen, meer wonden 
- Vermijd constipatie: vul drinkbak 2x daags (30 liter/dag) + vezelrijk voeder in 

meerdere voederbeurten. Zeker op de dag van werpen.  
- Heb aandacht en behandel schouderwonden (veroorzaakt door vloer, kooi, 

conditie of beenwerk) 
 
Aandachtspunten zeugenvoer en watergift kraamstal 

 
- Drachtvoer: bevat veel vezel: porties afbouwen tot 1,5 kg/dag: volg 

fokkerijadvies 
- Lactovoer: laag in vezel: vertraagde transit; risico constipatie. Constipatie geeft 

moeilijke partus en risico om MMA 
- Start met 2 kg lactovoer en verhoog elke dag met 0,5kg in verschillende 

voederbeurten, verwijder steeds restvoer uit de trog voor nieuwe voederbeurt. 
- Vlotte overgang van dracht naar lactovoer kan met werpvoer 
- Overgang van beperkt naar ad libitum moet geleidelijk gebeuren met 

aandacht voor mestconsistentie. Neem een voerschema aangepast aan 
genetica 

- Watergift; debiet drinknippel voor werpen: 1,5-2,2 liter/ minuut  
- Max 10% gewichtsverlies van de zeug tijdens lactatie 
- Vermijd oedeem: bij te vette zeugen: leg bij deze zeugen de grootste biggen 

aan 
- Verkies 3x daags voeren 
 

Tekenen van naderende geboorte 

 
- 48 u voor werpen: witachtige uitscheiding uier 
- Indien melk aanwezig in uier: werpen binnen 24 u 
- Veel melk aanwezig: werpen binnen de 12 u 
- Zeug heeft nestdrang en is onrustig. Voorzie nestmateriaal 
- Lichte stijging lichaamstemperatuur enkele uren voor werpen 
- Uitvloei van taai slijm uit vulva: Start van geboorte 
- Worp inductie: Niet vroeger dan 114 dagen na laatste inseminatie en niet 

vroeger dan 2 dagen voor gemiddelde bedrijfsdrachtduur: meest effectief is: 
prostaglandinepreparaat en 1x 24 u later oxytocine (niet eerder) 

  



 
 

Bij geboorte  

 
ZEUGEN 
 

- Rust is het belangrijkst! Maar controle elke 2 uur. Registreer elke controle ronde 
aantal biggen en tijdstip van controle 

- Totale geboorteduur: max 3-5 uur  
- Gemiddelde tijd tussen twee biggen: +/-15-30 min (tijd tss. 1ste big en 2de big: max 1 u) 

- Enkel ingrijpen indien tijd tussen 2 biggen > 1 uur of indien er 2 droge biggen 
in het nest liggen. 

- Indien ingrijpen nodig: hygiëne belangrijk 
- Oxytocine pas na de 6e big en maximaal 1ml/gelt en 1.5ml/zeug: niet aan 

persende zeugen geven. 
- Zorg dat alle tepels gezogen worden; 24 u niet gezogen: 33% minder 

productie 
- 72u niet gezogen: stop productie voor deze lactatie en minder productie 

volgende lactatie 
- Eventueel calciumpreparaat voor oude zeugen 

 
 
BIGGEN 
 

- Eerst eigen biest: Elke big idealiter 180 g biest/kg: overleggen vanaf 12 u na 
geboorte tot max 48u: Geen zieke biggen of achterblijvers. Binnen hetzelfde 
compartiment en niet tussen compartimenten.180g/kg is een minimum 

- Ontsmetten van navel met jodium, slijpen van tanden bij grote tomen 
- Lichaamstemperatuur big 24 u: 38,6 C° 
- Geen biggen behandelen tot 3 dagen na werpen 
- Geef zwakke/kleine biggen extra energie  
- Geel gekleurde biggen duiden op zuurstoftekort tijdens werpen: help deze 

biggen. 
- All-in All out - Speen alle biggen tegelijkertijd 
- Grote tomen: split suckling – geassisteerd zuigen – handmatig biest 

 
Split-suckling: 

Bij grote tomen – grote variatie en goede vitaliteit 
Om de 2 uur wisselen 
Grote biggen afzonderen 
Volle buik en droge navel 

 
Geassisteerd zuigen: 

Grote tomen – veel kleine biggen met matige vitaliteit 
Help de biggen aan uier 
Let op passende tepel 
Voornamelijk voorste en middelste tepels  



 
 

Handmatig biest: 
Veel biggen en slechte vitaliteit 
Zeugen melken binnen de 5 uur na werpen 
5/10cc per beurt 
Met de fles handmatig bijvoeren tot ze het zelf kunnen 

 
- Staarten couperen en ijzerspuit: Injectie ijzerspuit in de nek: hygiëne bij 

bewaring van aangeprikte flacons - Propere materialen. 

 
CHECKLIST ZEUG KRAAMSTAL 
 

- Alertheid – houding – algemene indruk 
- Water (nippel moet 2 – 4liter/minuut geven vanaf werpen) 
- Voeder: bak leeg na 25 minuten?  Voeder bedorven? 
- Vlot opstaan en vlot gaan liggen? Help zeugen overeind 
- Kontzitten duidt op pijnlijke uier 
- Mest: glimmend, gevormd en gemakkelijk indrukbaar 
- Urine: normale kleur: geen bloed of etter 
- Kleur en huid en aanwezigheid wonden 
- Uier: temp – pijnlijkheid – roodheid en knobbels 
- Temp: 38,5 -39 C°. Boven 39,5 C° is koorts 
- Ademfrequentie: 12-30/minuut:   
- Uitvloei vulva: 1ste 48 u na geboorte: bruin/wit/doorzichtig: mag geen etter 

bevatten 
 

CHECKLIST ELKE BIG KRAAMSTAL 
 

- Alertheid – houding – algemene indruk 
- Liggedrag biggen 
- Houding: kleumgedrag – kromme rug 
- Huid: glimmend roze geen wondjes 
- Goedgevulde buiken: voldoende voer en vochtopname 
- Geen bevuilde biggen 
- Gewrichten: droog niet gezwollen of pijnlijk 
- Biggennest: droog en warm 32-35 C° 
- Klimaat: GEEN TOCHT 

 

PROBLEMEN 
 
Te kleine worpen: mogelijke oorzaken 

- Verkeerd dekmoment - Slechte hygiëne dekstal 
- Slechte inseminatie techniek of weinig steriliteit. Slechte kwaliteit sperma of 

bewaring. Hoge omgevingstemperatuur 



 
 

Melkproductie zeug voldoende? 

Complementair bijvoederen met 
stimulatie en maturatie maagdarmstelsel:  
 
basdiar 
 
Start: zo snel mogelijk 
Meest effectief bij grote tomen 
Hoe: 

- laat de biggen zien dat de zeug het 
eet (eten=sociaal gebeuren) 

- Vaak vele kleine verse porties 
- Eetbak dicht bij de zeugentrog 
- 400 gram/big op dag 21 

Supplementair bijvoederen gebaseerd op 
melkproducten:  

- Hoogverteerbaar eiwit 
- Hoog lactosegehalte 

+ basdiar 
Start: zo snel mogelijk 
Meest effectief bij grote tomen 
Hoe: 

-  laat de biggen zien dat de zeug het 
eet (eten=sociaal gebeuren) 

- Vaak vele kleine verse porties 
- Eetbak dicht bij de zeugentrog 
- 400 gram/big op dag 21 
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- Zoogperiode minder dan drie weken 
- Onvoldoende geboortecontrole - Ontbreken geboortehulp 
- Te veel oxytocine 
- Verplaatsen zeugen binnen 4 weken na het dekken 
- Infecties 
- Hoge temperaturen. Boven 22 C° in de eerste maand dracht 
- Hittestress rond werpen boven de 25 C° 
- Te laag voerniveau begin dracht - Te veel conditieverlies in kraamstal 
- Gelten en oudere pariteiten (+8) 

 
BIJVOEDEREN BIGGEN KRAAMSTAL 
 
Enkele vaststaande feiten 

 
Melkproductie van de zeug is voldoende voor de biggen tot dag 9-10 
Samenstelling melk niet ideaal: hoog verteerbaar maar:  -   Tekort aan ijzer 

- Tekort aan arginine 
- Tekort aan threonine 
- Tekort aan tryptofaan 

Potentiële groei big is 400g/dag t.o.v. 270g/dag in praktijk 
Lactatiepiek zeug is op dag 18: 9,23kg melk/dag 
Hogere speengewichten behaald door kunstmelk maar geen effect op 
voeropname na spenen 
Voeropname 1ste week na spenen is voor 40% bepalend voor groei in 
biggenbatterij 
 

Protocol bijvoederen 

 


