Formulier bedrijfsrisicoanalyse ten aanzien van bijtproblemen
Werkwijze:
Vul uw naam en woonplaats in en omcirkel in elk tabel de punten van elk item wat van toepassing is op uw bedrijf. Het
gaat enkel om de risico’s; het is dus positief als u niets kunt omcirkelen. Tel onder aan de tabel de punten op en
omcirkel het risiconiveau waaronder het puntentotaal valt: laag (groen), gemiddeld (oranje) of hoog (rood). U ziet direct
op welk gebied de grootste risico’s voor bijtproblemen op uw bedrijf liggen. Het compleet ingevulde formulier kunt u
faxen naar: 0320-238094 of opsturen naar:
Wageningen Livestock Research
T.n.v. Maaike Wolthuis
Antwoordnummer 7
8200 AB Lelystad
Voor vragen over dit formulier kunt u contact opnemen met Maaike Wolthuis (0320-238193/ maaike.wolthuis-fillerup@wur.nl).

Naam:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Management
Item
Mengen
Groepssamenstellingen
Bezettingsgraad
(gesp. biggen)
Bezettingsgraad
(vleesvarkens)
Ras

Soort bedrijf: biologisch / gangbaar
Diercategorie: gespeende biggen/ vleesvarkens / opfokgelten
(bij meerdere diercategorieën: per categorie formulier apart invullen.

Risico
Tomen gemengd bij opleg
Beren/borgen en gelten apart

Opfok

Hokverrijking
(1 keuze
mogelijk; kies
de meest
voorkomende)

Roostervloer

Gezondheid (inschatting maken samen met dierenarts)
Item
Risico
Matig tot slecht (last van
Gezondheidsstatus

≤ 0.35 m2/varken

4

≤ 0.75 m2/varken
0.75-0.85 m2/varken
Selectie op mager vlees/
Duroc
Totaal

4
3

<5

5-7

Risico
Geen dagelijks zaagsel/stro
o.i.d. in kraamhok
Ketting, ketting plus (andere)
duurzaam materiaal of
hardplastic bal op vloer
Ketting plus vurenhouten
plank/balk
Bite-Rite of andere
vergelijkbare vormen van
speeltjes
Ruif met vers substraat
(hooi/stro o.i.d.)
Deels roostervloer ≤ 45%
dicht
Deels roostervloer 46- 60%
dicht
Totaal

Score Hokuitrusting
Aanvullingen/ opmerkingen:

2

Hygiënestatus

In meerdere groepen een of
meer achterblijvers
In sommige groepen een
achterblijver
Totaal

Uniformiteit

Score Gezondheid
Klimaat
Item
Ventilatiesysteem

6

Tocht

4

Ammoniak

4
Licht
2
Klimaatstatus

2

6-8

>8
Voer & Water
Item
Type voer
Voerniveau
Voersamenstelling
Aantal dieren per
vreetplaats
Watertype

4-9

<5

5-8

Risico
Meel, brij
Deels beperkt
Te laag eiwit-, vezel- en
zoutgehalte (bv nieuwe granen)
> 10 varkens per vreetplek
8 - 10 varkens per vreetplek
4 - 7 varkens per vreetplek
Beperkt water (nippelvoedering )
Totaal

Score Voer & Water
Versie 2.0

<4

Risico
Deur- of natuurlijke ventilatie
Plafondventilatie
Op sommige plekken tocht
Sterke ammoniakgeur in
hokken (slaat op ogen)
Enige ammoniakgeur in
hokken
Alleen kunstlicht
Zowel kunstlicht als daglicht
Klimaatinstellingen niet door
laten meten of
Wel door laten meten, maar
aanpassingen (nog) niet
doorgevoerd
Totaal
Score Klimaat

<5

4
2

ontsmettingsbak voor laarzen)

1

4

2

Veel
Gemiddeld
Matig tot slecht (bv. geen

>7
Pnt

Pnt

streptokokken, diarree of hoest)

1
Antibioticagebruik

Score Management
Hokuitrusting
Item

Pnt
2

<5

5-8

2
3
2

>9
Pnt
2
1
2
3
2
2
1

2

>8
Pnt
1
3
3
4
3
1
2

>8

