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Vraag:  

Ik ben een professionele varkenshouder en de eerste biggen zijn geboren. Ik weet dat ik deze 
moet oormerken bij spenen. Maar welke andere stappen moet ik nog ondernemen? 

 

Antwoord:  

Biggen moeten inderdaad ten laatste bij speenleeftijd gemerkt worden op het bedrijf van waar 
ze zijn geboren.  

- Als veehouder houdt u een bedrijfsregister (voorbeeldformulier via voorgaande hyperlink) 
bij. In het bedrijfsregister registreert u chronologisch en per week, binnen de 3 dagen na het 
einde van elke week volgende gebeurtenissen die plaatsvinden op zijn bedrijf: 

 Wat de aanvoer en de geboortes betreft, het deel 'IN'  

 het aantal in die week gespeende biggen 

 per aanvoer: de datum van aanvoer, het aantal aangevoerde varkens en hun 
categorie 

 Wat de afvoer en de sterfte betreft, het deel 'UIT'  

 per afvoer: de datum van afvoer, het aantal afgevoerde varkens en hun 
categorie 

 het aantal gestorven varkens en hun categorie 

De gegevens van de aan- en afvoer van varkens dient in overeenstemming te zijn met de 
overeenstemmende verplaatsingsdocumenten. De gegevens (incl. bezoekrapporten veearts 
en verplaatsingsdocumenten) van de laatste 5 jaren dienen bijgehouden te worden. U kan het 
bedrijfsregister op papier of elektronisch bijhouden. 

- Als u behandelingen uitvoert bij de varkens, dient u deze te noteren in het 
geneesmiddelenregister (o.a. data behandeling, identificatie van de dier(groep), benaming 
geneesmiddel en toegediende hoeveelheid). Behandelingen aan niet-gespeende biggen die 
maximaal vier weken oud zijn, moeten niet worden ingegeven1. U kan het 
geneesmiddelenregister op papier of elektronisch bijhouden. 

 

 

 

Dit antwoord werd door het Varkensloket en de leden van het Praktijkcentrum varkens met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt 
evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van het antwoord op uw vraag. De gebruiker van dit antwoord ziet af 
van elke klacht tegen het Varkensloket, de leden van het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot het 
gebruik van het gegeven antwoord. In geen geval zal het Varkensloket, het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers aansprakelijk gesteld 
kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dit antwoord. 

                                                           
1K.B. van 21 juli 2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen 
en door de verantwoordelijken van de dieren 
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