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DEKSTAL: protocol en checklijst 
 

ALGEMEEN 
 
Klimaat: 

- Temperatuur dekstal: 18 - 21°C  

- Voldoende ventilatie. Geen tocht. Tocht = STRESS. Deuren gesloten 

houden 

- Seizoensinvloeden zijn normaal: winteranoestrus: langer Spenen-Bronst 

Interval (SBI) en minder bronstexpressie in het najaar.             

 
Licht: 

- Lichtintensiteit: 100/150 lux: 1 propere tl-lamp per 2-3 dieren 1m boven 

het hoofd  

- Lichtregime: constant 16-18 licht/24 uur (hetzelfde regime 1ste maand 

drachtstal aan >40 lux) 

 
Management: 

 
NOTEER STEEDS:  

- Dag en tijdstip van spenen 

- Dag en tijdstip begin bronst (1ste maal sta-reflex) 

- Dag en tijdstip einde bronst (1ste maal geen sta-reflex) 

- Dag en tijdstip van 1ste inseminatie 

- Dag en tijdstip van 2de inseminatie 

- Opmerkingen over expressie van bronst 

- Tijdstip van terugkomen 

- Gebruik van welke beer 

 

- Voorkom en behandel kreupele zeugen: Ontstaan door slechte en vuile 

vloeren 

- Niet enten tussen spenen en dekken 

- Voorkom infecties 

- Hormooninjecties zijn een noodoplossing – Dus geen structureel 

gebruik
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Conditie:  
- Sterk conditieverlies tijdens lactatie geeft:  

- SBI (spenen tot bronst interval) stijgt  

- Verlaagd ovulatiegetal 

- Kwaliteit eicellen daalt 

- Embryonale sterfte stijgt. 

- AANDACHT voor de conditie bij werpen, temperatuur kraamstal, 

smakelijk hoogenergetisch voer, meerdere voederbeurten per dag, 

voldoende water Ad libitum 30l/dag 

- Bronst overslaan bij sterk vermagerde zeugen = noodmaatregel 

- Beoordeling conditieopbouw gedurende de cyclus door wegen, 

conditiescore en/of spekdiktemeting (best wegen) 

 
Voer: 

- Na spenen tot insemineren: Hoog voerniveau met flushvoer. Ad libitum; 

minimum 4 kg lactatievoeder 

- Na insemineren: hoog genoeg voeren om de vruchten te behouden. 

30% boven normale schema – 3.3 -3.6kg/dag 

- Grote voerovergang bij gelten die van opfokstal naar zeugenbedrijf of 

dekstal gaan? Bijvoorbeeld van brijvoer naar brokken? 

- Is de voeropname goed bij gelten na aankomst in de dekstal of op het 

zeugenbedrijf? 

- Voeropname van de zeugen in de lactatieperiode? (> 165 kg/EW in vier 

weken)  

- Drinkwatervoorziening in de kraamstal = noodzakelijk voor een goede 

voeropname. (Debiet: 2-2,5 liter/min) 

- Vasten (water en voer) op de dag van spenen is ongunstig.  

- Krijgen de zeugen tussen spenen en dekken speciale toevoegingen aan 

het voer (suiker, vit. E, sporenelementen)?  Bij goede voerverstrekking is 

dit doorgaans niet nodig. Een gunstig effect kan een indicatie zijn voor 

een problematische berigheid. 

- Bij verdenking van schimmeltoxinen in voer is onderzoek van 

voermonsters te overwegen. Het nemen van representatieve monsters 

is vaak moeilijk  
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Huisvesting:  
- Zeugen individueel huisvesten  

- Geen beer permanent in de dekstal 

- Uitloop: droog en beschut. Is erg gunstig door grote lichtsterkte. Hier 

kan geen lamp tegenop. 

- Huisvest te dekken en pas gedekte zeugen apart. 

 

GELTEN 

 

a) Goede geltenaanvoer 

 
De focus moet liggen op de adaptatie: BV PRRS-status bedrijf (dit geldt ook 
voor andere ziekte statussen 
Er zijn twee verschillende strategieen die veel gebruikt wroden. 

- Strategie 1: levend gemodificeerd PRRS-vaccins. 

Vaccinatieprotocol: gelten worden tweemaal gevaccineerd voor de 

1ste inseminatie met een tussentijf van 3 of 4 weken. 

Doel: heterologe bescherming te krijgen tegen de bedrijfseigen 

PRRS-Stam en ook tegen nieuwe stammen die het bedrijf mogelijk 

binnen kunnen komen 

- Strategie 2 : gelten infecteren met het veldvirus. 

Doel: uitgebreide homologe bescherming te krijgen tegen de 

circulerende  bedrijfseigen PRRS-stam 

Recent onderzoek heeft uitgewezen dat een heterologe bescherming soms 

teoch een btere bescherming geeft dan een homologe bescherming 

Afhankelijk van de status van de gelten: verschillende adaptatie programma’s 

mogelijk. Drie verschillende scenario’s: 

- Gelten die aankomen op een negatief bedrijf (geen viruscirculatie noch 

antistoffen): Geen enting van deze gelten en garantie dat ze zelf geen 

uitscheider meer zijn op moment van introductie. 

- Gelten aankomen op een bedrijf waar geen viruscirculatie is maar wel 

serologisch positieve zeugen: Dubbele vaccinatie met 3-4 weken 

tussentijd. 

- Gelten die aankomen op bedrijf waar viruscirculatie is: Vaccinatie 

gevolgd door contact met circulerend veldvirus.  
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De gelten mogen geen actieve PRRSV-infectie (=uitscheiding) hebben op het 

moment van introductie bij de zeugen. Gedurende de adaptatie van de 

gelten willen we dus op twee momenten de status weten: bij aankomst op 

het bedrijf en bij introductie bij de zeugen.De status bij aankomst op bedrijf 

bepalen door serologie en PCR! 

- Serologisch positief: deze gelten hebben in het verleden contact 

gehad met PRRS-virus. 

- PCR positief: gelten zijn recentelijk geïnfecteerd, dragen het virus 

nog bij zich en scheiden het mogelijks nog uit.  

Doel: Gelten moeten virologisch negatief voor PRRS worden aangevoerd. 

Bij introductie in de zeugenstapel: immuunstatus evalueren! 

- Serologie bloedtest afnemen drie tot vier weken na vaccinatie om 

een inschatting te maken of de dieren geïmmuniseerd zijn. 

- 1week voordat de gelten naar de zeugenstal gaan moeten ze in PCR 

onderzocht worden om te controleren of er geen virusuitscheiding 

is. Als de gelten positief zijn in de PCR, zullen ze in de adaptatie 

moeten blijven totdat ze negatief zijn in de PCR.  

De hele adaptatie moet minimaal 8 tot 12 weken duren. 

 Management weetjes:  

- Specifieke kledij en als laatste verzorgen 

- Geadapteerde dieren presteren beter in tweede bronst/cyclus 

- Voor een goede adaptatie is er neus-neus contact nodig. Zo worden 

de bedrijfseigen kiemen overgedragen op de gelten. Dit is de 

contactfase:  

- Neus-neus contact is het makkelijkst met een beer.  
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b) Goede geltenopfok 

 
- Kraamstal:  

- 1ste selectie van de geltjes. 

- Tepels tellen en afplakken.   

- Vrouwelijke biggen met een laag geboortegewicht meteen uit 

selecteren. (>1.1kg) 

- Na spenen:  

- Gezamenlijke opfok tot 25 kg met slachtbiggen 

- Fokgelten hebben meer nood aan beweging (>0.65 m2 /dier)  

- Vanaf 18 kg geen kunststof roosters.  

- Vanaf 10 weken: 

- Apart huisvesten 

- Gelijke leeftijd per compartiment: 10 dieren/ hok 

- Liefst 50% roostervloer en 50% dichte betonvloer. Dit geeft 

voldoende afslijting en een correcte pootstand.  

- Vanaf 25kg: juiste entschema, >1.1m2 /dier 

- Staltemperatuur: bij opleg; 22-23 °C, geleidelijke overgang naar 18-19 °C 

- Vanaf 110kg: 1.5 m2 /dier 

- Daggroei opfok:< 620 gram geeft onvoldoende ontwikkeling 

                           > 750 gram geeft te vette conditie 

                           Ga voor gelijkmatige ontwikkeling en volg adviezen van                                         

fokkerijorganisaties. 

- Licht: > 40 lux. Opfokstal en drachtstal 

                 Vanaf 140 dagen (20 weken): Voorzie een dag en nacht ritme. 

100/150 lux 8 u donker en 16u licht. 

- Omdat de meeste zeugenbedrijven droogvoer toepassen, is dit ook beter 

voor de gelten. De overgang is zo gemakkelijker. De overgang van brijvoer 

naar droogvoer is lastig en veroorzaakt vaak problemen in de praktijk.  

- Socialiseren van de gelten: zie fig2.  

 

- Effectieve Bronststimulatie in opfok: 

- Vanaf 5 a 6 maanden 

- Direct beercontact 2x 15 min /dag (kort en intensief). 

Eenmogelijkheid is om de gelten tezamen met een gesteriliseerde 

beer uitloop te geven.   
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- Bronstcontrole:  

- Vanaf 180 dagen 

- 2x daags met beer met maximaal tijdsperiode tussen. Bv: 08.00u en 

18.00u. MAAR; beter 1x goed dan 2x half werk 

- Vaste tijdstippen 

 

- Introductie gelten in dekstal:   

- >145 kg en >240 dagen oud (250) 

- Minstens 1x berig geweest (best 2-3x) 

- Spek 13-15 mm 

- 10 dagen boxgewenning. Plaats je hand op de rug van de zeug. Als 

de zeug geen schrikreactie meer vertoont, dan is ze voldoende 

gewend aan de box. Gaat ze echter zenuwachtig vooruit en achteruit 

kun je de inseminatie beter uitstellen. 

- Normale conditie  

- De gelten moeten geflushed worden ongeveer 7 tot 10 dagen vóór 

de verwachte bronst waarbij de gelten voor de eerste keer 

geïnsemineerd worden. 3,0 – 3,2 kg per dag.  Flushing heeft een 

gunstig effect op het aantal ovulaties. Dit wordt veroorzaakt door 

een verhoogde insulinespiegel in het bloed en daardoor hogere 

gehalten aan LH en FSH (hormonen). 

- GELTEN na 1ste lactatie: 175kg en 12 mm spek 

 

- Synchronisatie van gelten:     

- Met progesteron analoog (Regumate, Altresyn, Virbagest, …) 

- Wen de dieren reeds aan de toediening ervan d.m.v. appelsap, 

slaolie 

- Behandeling 18 dagen lang op hetzelfde tijdstip 

- Geen stress of andere behandelingen tijdens 18 dagen 

- Start de behandeling van Regumate zodat de laatste dag van 

behandeling 1 dag voor spenen valt 

- Gewenningsperiode gelten voor de 1ste dekking > 14 dagen 

- Door Regumate wordt het voer beter benut: voergift verlagen tot 

2.6- 2.8 kg. Terug verhogen na de regumatekuur.  
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Onevenwichtige leeftijdsopbouw van de zeugenstapel resulteert uiteindelijk 

altijd in een relatief hoog aandeel jonge zeugen. Dit geeft problemen met 

berig worden. Hang bij elk hok een lijst op om de gegevens – oornummers, 

geboortedata, vaccinaties, behandelingen, selectieredenen, bronst, et cetera 

– bij te houden.  

    

  
 

Fig1: selectiecriteria voor beenwerk 

 
 

Fig. 2: Test voor socialisatie  
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ZEUGEN 

 

- Weeg zeugen voor binnengaan kraamstal en bij spenen! Beperk 

gewichtsverlies tot 12%.  Gelten bij werpen 210- 220 kg en als 1e worps 

zeug ± 170-180 kg bij insemineren. 

- Het verlies in spekdikte gedurende de lactatie dient beperkt te blijven tot 
3 à 4 mm. Spekdiktemeting: Een kritische beoordeling van de 
meetresultaten in samenhang met een visuele conditiescore is 
aangewezen. > 10 % zeugen met < 10 mm spek naast > 10 % zeugen met 
> 25 mm betekent dat de variatie veel te groot is en dat men dus wellicht 
niet in staat is om het voerschema voor de zeugen individueel aan te 
passen. Dat is wel gewenst voor goede resultaten.  

- Gewichtsverlies kraamstal heeft invloed op interval spenen-dekken. Sturen 

door: max aantal biggen per zeug – eerder spenen – intermitterend zogen 

- De gewenste voergift van een gelt ligt op 125 kg lactovoer op 25 dagen 

spenen en voor oudere worps dieren ± 150 kg lacto voer. 

- Lactatieduur: 21-35 dagen 

- Na behandeling treedt bronst op binnen 7 dagen 

- Streef naar een goede verdeling van pariteiten:  

 

Pariteit Aantal (%) Pariteit Aantal (%) 

0 17 5 11 

1 15 6 10 

2 14 7 5 

3 13 8 3 

4 12   

 

 
BEER 

- Goede zoekbeer: hevig ruiken, grommen, kwijlen en interesse tonen in de 

zeugen 

- Minimaal 11 maanden oud met goed libido 

- Direct contact vanaf de dag na spenen (horen ruiken zien en voelen) 15-30 

minuten per keer - 2 x daags - met meerdere beren – voorkom gewenning  

- Zeugen individueel huisvesten - geen beer in de dekstal huizen 

- Poortjessysteem  
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- Verschillende beren voor individuele voorkeuren (1 beer per 20 zeugen) 

- Onderhoud libido beer: 1x /week dekken op afgevoerde zeugen 

- Voorkom angst bij de zeugen voor een te hevige beer 

- Zoekbeer en zeugen niet aanraken 

 
DE BRONST 
 

- Nooit insemineren bij kraamstalbronst (enten op dag 18-20 van de biggen 

heeft dit soms tot gevolg: verlaag dan de voergift. Ook pleegzeugen en 

partieel spenen ook mogelijke oorzaak) 

- Bronstduur is constant per bedrijf en variabel tussen bedrijven 

- Bronstduur negatief verband met het spenen tot bronst interval; Vroeg in 

bronst = lange bronst 

- Duur berigheid: 36u - 48u gelten 

48u - 72u zeugen                        

Spenen-bronst interval (SBI) = problematisch als 10% van de zeugen SBI > 10 
dagen 

Hoger SBI uit zich door: 

- Lager afbigpercentage 

- Kleinere worpen 

- Verminderd ovulatiegetal 

- Kortere bronstduur 

Oorzaak:  
- Bronst wordt niet opgemerkt wegens te stil of gemist – volgende 

bronst komt dan 25-28 dagen na spenen. 
- Te stille bronst kan door angst voor de zoekbeer of 

varkenshouder. Gemist ligt bij varkenshouder. Geen bronst: 
gebrek aan conditie- gewichtsverlies in kraamstal: volgende 
bronst komt wanneer zeug terug in conditie is 

 
Herkennen van de bronst: 

- Noteer begin bronst: aandacht voor beer/ rustig/ oren bewegen/ sta-

reflex voor de beer/ gemakkelijk te benaderen  

- Noteer einde bronst: beweeglijk/ moeilijk aan te raken/ geen sta-reflex/ 

vulva wit en rimpelig 

- Noteer tijdstip inseminaties  
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- Sta reflex uitlokken in aanwezigheid beer 

- Geen reflex = NIET berig 

- Sta-reflex voor de man: positief bij druk in flanken en op de rug 

- Gedrag is rustig 

- Vulva is rozig gezwollen en productie van helder slijm 

- Duur: 1 tot 3 dagen 

 

NIET herkennen van de bronst of geen bronst: 

 

Uit zich door: 

- Het interval spenen-dekken > 6 dagen 

- Veel gelten pas gedekt op leeftijd > 270 dagen 

- Grote variatie in leeftijd van 1ste dekking 

 
Mogelijke oorzaken: 

- Gebrek aan kennis en ervaring 

- Te veel werk 

- Niet voldoende tijd voor bronstcontrole 

- Geen/onvoldoende licht 

- Te koud/te warm 

- Te veel gelten 

- Geen beerstimulatie 

- Te veel beercontact (verlies interesse) 

- Weinig libido beer 

- Pijn 

- Angst voor verzorger of soortgenoten

 

Aanvang bronst:  
- Vroeg berig: aanvang berigheid 3 dagen na spenen 

- Normaal berig: aanvang berigheid 5 dagen na spenen 

- Laat berig: aanvang berigheid 6 dagen spenen  
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Bronstcontrole: 
- 2x daags met maximaal tijdsperiode tussen. Bv: 08.00u en 

18.00u. MAAR: beter 1x goed dan 2x half werk 

- Vaste tijdstippen 

- 2x/dag met de beer op vaste tijdsstippen en vanaf derde dag 

na spenen. 

 

Bij slechte berigheidsdetectie 

>3% zeugen hebben een interval spenen-dekken van ongeveer 
25 dagen  

>13% herdekkingen doordat het vaststellen van het inseminatie- 
tijdstip evenmin goed gebeurt,  

Vaak gaan een slechte berigheidsdetectie en stimulatie hand in 
hand. 

 
Bronststimulatie: 

 Beercontact: 2x /dag (kort en intensief) vanaf de dag na spenen 
 

Bij onvoldoende berigheidsstimulatie: 

< 80% zeugen binnen zes dagen na spenen gedekt; 

Vaak is sprake van een vrij hoog percentage terugkomers, 
maar relatief weinig op drie weken 

 
INSEMINEREN 

 
Bevruchtingskans:  

- 95% bij inseminatie op ovulatiemoment% 

- 80% bij 24 u voor ovulatie 

- 50% bij 12u na ovulatie                                   

 
Ideaal wijze van inseminatie:  

- Eerste inseminatie: 8-18 u na aanvang sta reflex voor de man 

- Tweede inseminatie: 18 u na eerste inseminatie 

- Insemineer NOOIT na de bronst 

- Zet beer voor de zeug tijdens inseminatie  
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- Stimuleer de zeug voldoende en observeer haar gedrag (staan, 

oren, …) 

- Steriel materiaal 

Bewaren van sperma: 
- 16-17 °C thermobox 

- Donker 

- Trilvrij (wel omzwenken juist voor gebruik) 

 
Pigsis principe: 

- Noteer dag en tijdstip van spenen 

- 2x daags berigheidscontrole met beer 

- Noteer dag en tijdstip van 1ste inseminatie 

- Noteer dag en tijdstip van 2de inseminatie 

 
 
Inseminatieschema: theorie 
 

Spenen donderdag 08.00 1ste inseminatie 2de inseminatie 

Berig op avond d. 3 (Zondagavond) Insemineer Maandag 08.00 Dinsdagochtend 08.00 

Berig op ochtend d. 4 (Maandag) Insemineer Maandag 20.00 Dinsdagmiddag 13.00 

Berig op avond d. 4 (Maandag) Insemineer Dinsdag 08.00 Woensdag 1ste werk 

Berig op ochtend d. 5 (Dinsdag) Insemineer Dinsdagmiddag 13.00 Woensdag 1ste werk 

Berig op ochtend d. 6 (Woensdag) Insemineer direct Donderdag 1ste werk 

 
Praktische vertaling: spenen: Donderdag 08.00.    

                               Insemineren: Zondag 12.00u – Maandag 07.00u - 
Maandag 18.00u - Dinsdag 13.00u en Woensdag 08.00u  



 13 

 

Checklijst fertiliteit 
 

Per 100 zeugen Doel Niveau wanneer actie nodig is 

Aantal gelten continue 

beschikbaar voor 

inseminatie 

6 4 

Leeftijd 1ste inseminatie in 

dagen 

220-240 (+/- 10) Niet meteen probleem als 

conditie goed is: 140 kg 17mm 

spek: hoe vroeger productief hoe 

meer biggen tijdens levensduur 

Aantal productieve zeugen 100 95 

Interval spenen 1ste ins. 5 10 zeugen me SBI >10 

% regelmatige terugkomers 5 6     >15 waarvan 2/3 regelmatig 

% onregelm. terugkomers 2 5 

Niet productieve 

dagen/zeug 

12 14 

% abortus <1 >4 

% niet drachtige zeugen 1 >2 

% uitval drachtige zeugen <1 >2 

Afbigpercentage 89 85 

Vervanging% 36 45 

Pariteit bij vervanging 6 8 

Uitval% kraamstal 10 12 

Aantal zoekberen 5 4 

% doodgeboren biggen 5 7 

% mummies 1 1,5 
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Terugkomers 

Te veel terugkomers wanneer:  

§ >15% herdekkingen 
§ < 83% drachtigheidspercentage 
§ > 20% van de afgevoerde zeugen komt door terugkomen als rede 

Een hoog percentage terugkomers gaat vaak gepaard met andere vruchtbaarheids- 
problemen. Bv; geen goede berigheid, kleine toomgroottes, veel aborterende 
zeugen 

Regelmatig (op 18-23 dagen of op 37-47 dagen) of onregelmatig terugkomen tussen 
24-36 dagen na spenen: oorzaak volledige embryonale sterfte tussen dag 12 en dag 
23. 

Oorzaken regelmatig terugkomen: 

Sperma/beer – management – lactatieduur – sbi – omgeving – paritieit – ziekte 

Oorzaken onregelmatig terugkomen: 

Ziekte – management – omgeving - seizoen 

Normaal: 2/3 terugkomers is regelmatig 

 

Oorzaak regelmatige terugkomers: 

• Geen bevruchting 
• Wel bevruchting maar afgestorven binnen enkele uren 
• Te weinig embryo’s op dag 12 

 

- Geen bevruchting: 
 

Slecht inseminatiemoment door slechte detectie 

Er moet een sta reflex zijn voor zeugenhouder: indien niet ben je 

te laat 

Korte SBI (3 dagen): inseminatie 24 u na 1ste sta reflex voor 

beer 

Andere gevallen + gelten: meteen na 1ste sta reflex voor 

beer  
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2de inseminatie: 12-24u na eerste inseminatie 

 

Slechte manier van insemineren 

Rust – hygiëne – stimulatie zeug en controle stareflex 

 

Slechte kwaliteit sperma 

 

- Wel bevruchting maar afgestorven binnen enkele uren 

Leeftijd zaadcellen en eicellen en slecht inseminatiemoment 

- Te weinig embryo’s op dag 12 

Minstens 5 zijn nodig voor bevruchting in stand te houden 

Infecties en stress kunnen aan de basis liggen 

Afscheiding uit vulva tijdens voorbronst, na inseminatie, na werpen is 
normaal 

Bij spenen, 14-24 dagen na inseminatie is uitscheiding abnormaal 

Verwerpen 

Max 2% 

Piekje in het najaar is normaal 

Oorzaken:  

• Infecties: leptospirose, PRRS, EMCV, PCMV en wellicht Chlamydophila. 
• Griep/ vlekziekte 
• Koorts 
• Stress door pijn, heftige ent-reacties, anafylactische shock, intoxicaties met 

mycotoxinen, giftige gassen, ernstige stalklimaatfouten of grote onrust  

Najaarsverwerpen 

• Geen sprake van een infectieuze oorzaak. Najaarsverwerpen kenmerkt zich 
doordat veel zeugen terugkomen op 4 weken 

• Zeugen zijn niet ziek 
• Als een hete, benauwde augustus wordt gevolgd door een frisse september 

met koude nachten, dan is de kans op najaarsverwerpen duidelijk vergroot.  
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Te kleine tomen 

Een matige toomgrootte gaat lang niet altijd gepaard met een matig 
drachtigheidspercentage of met een matige berigheid van de zeugen.  

De voeding speelt een sleutelrol met betrekking tot de toomgrootte. 

  

Te veel doodgeboren biggen/ te veel mummies 

• > 1.2 doodgeboren big en > 0.5 mummies per toom voor zeugen 
• > 0.9 doodgeboren big en > 0.5 mummies per toom voor gelten  


