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2e Voortgangsrapportage

Stuurgroep bigvitaliteit

5 Juni 2012.

Voortgang verhogen bigvitaliteit in Nederland.
Achtergrond.
Op 13 november 2009 heeft de stuurgroep bigvitaliteit (met daarin vertegenwoordigers van
LTO, NVV, VBV, Nevedi, NBHV, COV, KNMvD en TOPIGS) haar Plan van Aanpak voor
het terugdringen van de biggensterfte in Nederland aangeboden aan Minister Verburg. De
Minister heeft dit Plan van Aanpak omarmd en ook als zodanig op 1 december 2009
aangeboden aan de 2e Kamer. Op 13 januari 2011 is een 1e rapportage van de stuurgroep
gedaan bij de minister. Bijgaand bieden wij u de 2e rapportage van de stuurgroep aan.
Informatie gegeven in de 1e rapportage wordt hier niet opnieuw herhaald.
Voortgang en specifieke resultaten
1. De ‘in en outs’ van biggensterfte en bigvitaliteit zijn vanaf medio 2010 breed
gecommuniceerd via de website www.vitalevarkens.info. Dit is een website met
informatie voor een breed publiek over de activiteiten, voortgang en bereikte resultaten
op het gebied van bigvitaliteit. In 2011 is deze website 357 maal bezocht. In 2012 is het
aantal bezoeken aan de site sterk afgenomen (33 maal).
2. In 2011 hebben varkenshouders, fokkerijorganisaties, dierenartsen, voerleveranciers en
(praktijk)onderzoek zich opnieuw ingespannen om waar mogelijk de bigvitaliteit te
verhogen en daarmee biggensterfte te verlagen. Met name het delen van kennis en
bedrijven met problemen ondersteunen zijn daarin belangrijk gebleken.
3. Er zijn medio 2010 twee kennisnetwerken van varkenshouders gestart, namelijk “uitval
zuigende biggen” en “terugdringen biggensterfte biologische varkenshouderijen”. In het
eerste netwerk “uitval zuigende biggen” is intensief tussen deelnemers kennis
uitgewisseld en elkaars ervaringen gedeeld door bedrijfsbezoeken over en weer. Een en
ander resulteert in meer praktische kennis. Binnenkort zal de netwerkgroep met een
eindrapportage komen. Bijeenkomsten van het netwerk “terugdringen biggensterfte
biologische varkensbedrijven” heeft geresulteerd na kennisuitwisseling tot een praktisch
bruikbare flyer die verspreid is in het veld en beschikbaar is o.a. via de website
www.vitalevarkens.nl.
4. Najaar 2010 is gestart met de uitvoering van het onderzoek “zorgen over zorg”. In
november 2010 is het Plan van Aanpak met de begeleidingsgroep (Ministerie EL&I en
stuurgroep) besproken op basis waarvan het onderzoek in 2011 en 2012 uitgevoerd zal
worden. In 2011 is een uitgebreide enquete uitgevoerd onder diverse stakeholders en een
eerste tussenrapportage is besproken in de begeleidingsgroep op 18-4-2012. Planning is
nog voor deze zomer een volgende bijeenkomst te plannen waar een eind-rapportage van
de enquete met conclusies en vervolgstappen in het onderzoek zullen worden uitgewerkt.
5. Op basis van technische gegevens van meer dan 700 zeugenbedrijven t/m 2011 is een 3e
monitor biggensterfte uitgewerkt. Hieruit is gebleken dat tot 2007 het aantal biggen dat
per worp werd geboren toenam in combinatie met een toename van de biggensterfte.
Vanaf 2008 lijkt de Nederlandse varkenshouderij die trend te hebben omgebogen: het
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aantal levend geboren biggen per toom neemt minder toe dan in voorgaande jaren én het
sterftepercentage (tot spenen) is op eenzelfde niveau gebleven. Dit is grafisch
weergegeven in onderstaande grafiek.

Actieplan 2012.
De Nederlandse varkenshouderij is zich bewust van het belang van de maatschappelijke
uitdagingen. Minder biggensterfte, minder antibiotica gebruik, minder milieubelasting en
meer welzijn voor het varken zijn zaken die met de nodige inspanningen én via een
samenwerking van alle ketenpartijen te realiseren zijn. Echter de combinatie van al deze
uitdagingen vergt zeer veel meer dan de gecombineerde inspanningen van de afzonderlijke
uitdagingen
Voor 2012 wordt voortzetting van de ingezette lijn voorzien.
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