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De wijze waarop varkenshouders
en verzorgersmet hun dieren
omgaan,krijgt de laatstejaren
steedsmeer aandacht.De nieuwe
t r a i n i n g ' Q u a l i t yH a n d l i n g 'l e e r t
cursistenhoe zij de omgang met
dieren kunnen verbeteren.Er
worden duidelijke relatiesgelegd
tussende productiviteit en het
gedrag van dierverzorgers.Ook
wordt aangetoond dat veel te veel
dieren erg angstig zijn. Op dit vlak
is daarom nog veel te winnen.
Marko Ruis,onderzoekerbij
WageningenUR Livestock
Research:"ln AustraliEis een
ruime ervaring met dergelijketrainingen. Niet alleen de mens-dierrelatie verbetert sterk, maar ook
de technischeresultaten.Zo ptoducerende zeugenop bedrijven
met een'getrainde dierverzorger'
in dat land gemiddeld zevenprocent meer gespeendebiggen."
D e t r a i n i n g ' Q u a l i t yH a n d l i n g '
maakt deel uit van het Europese
WelfareQuality project. Het is een
kort programma van 66n dagdeel.
De training benadrukt dat een
goede en positieveomgang met
dieren vooral afhangt van een
positievehouding.
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uur per dag, waarbijeen betonvloervanzelfsprekendmindercomfortabelis dan een strobed." Ook afleidingsmateriaal
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wordt ingezet.Met regelmaateen handvolstro
geven,verveeltechter nooit en dat kost een
varkenshouderweinig extra tijd. Daarnaast
zoekenvarkensvan naturenaar beschutting.
Dit kan worden gerealiseerddoor een plateau of extra schottenin het hok te plaatsen

Een verbeterddierenwelzijnop bedrijfsniveau
krikt uiteindelijkook het welzunvan de var- wordt vastgehouden
aan wetgeving.Het doel
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