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In de Nederlandse vee-industrie worden bijna alle één miljoen zeugen (moedervarkens) 
ongeveer een vijfde van haar leven vastgezet in kraamkooien – kleine metalen kooien 
waarin ze alleen kunnen staan of liggen. Dit wordt onder meer gedaan zodat er minder 
biggen per ongeluk worden doodgedrukt en boeren niet gehinderd worden door de 
beschermende moeder. In andere Europese landen neemt het gebruik van kraamkooien af. 
In Zweden, Zwitserland en Noorwegen zijn de kooien verboden. In Engeland, Oostenrijk, 
Denemarken en Duitsland neemt het gebruik af, of is er een verbod op kooien 
aangekondigd. 

Zeugen worden tijdens elke zwangerschap voor een periode van ongeveer vijf weken, rond 
de geboorte van de biggetjes, vastgezet in een kraamkooi. Kraamkooien worden door 
dierwetenschappers gezien als één van de grootste oorzaken van welzijnsproblemen in de 
zeugenhouderij. In een kraamkooi worden veel basale behoeften van een zeug genegeerd. 
Ze ervaren in deze kooien vaak chronisch en ernstig ongerief, wat zich onder meer uit in 
gestoord gedrag. 

Door de beperkte bewegingsruimte en het ontbreken van nestmateriaal kan de zeug haar 
moedergedrag niet goed vertonen. Hierdoor gaat zij vaak gestrest de bevalling in, met als 
gevolg dat de bevalling veel langer duurt en er meer biggen doodgeboren worden. Ook is er 
meestal geen geschikt afleidingsmateriaal en kan de zeug zichzelf en haar biggen niet goed 
verzorgen. Geheel tegen haar natuur in wordt ze gedwongen haar nest en ligplek met haar 
eigen ontlasting te bevuilen. Hierdoor komt haar vulva veelvuldig in contact met 
poepbacteriën, waardoor blaasontstekingen vaker voorkomen. 

De harde vloeren en metalen stangen van de kraamkooien zorgen bij een deel van de 
zeugen en biggen voor verwondingen en ontstekingen. Bij een deel van de zeugen komen 
ook doorligwonden voor, die pas verdwijnen nadat de zeug uit haar kraamkooi wordt verlost.  

Een goed en betaalbaar alternatief voor de kraamkooi is de vrijloopkraamstal. Zeugen 
kunnen daarin grotendeels vrij rondlopen en hebben de beschikking over nestmateriaal. 
Hierdoor hebben ze minder stress, waardoor er minder biggen sterven tijdens het 
geboorteproces. Daarnaast heeft de zeug minder last van doorligplekken en verwondingen. 
De biggen ontwikkelen zich sociaal en fysiek beter.  

Voor een goede werking van vrijloopkraamstallen moet het huidige systeem worden 
aangepast. Als dat niet gebeurd, blijft er een grote kans op biggensterfte door zeugen die 
op hun (verzwakte) biggen gaan liggen. Daarom is het van belang dat de sector inzet op het 
fokken van zorgzamere zeugen die minder biggen per keer baren. Tot nu toe zet de sector 
vooral in op het produceren van zoveel mogelijk biggen. Daarnaast moet er ingezet worden 
op meer zorg voor biggen en stalaanpassingen. Zwitserland, Noorwegen en Engeland laten 
duidelijk zien dat zeugen ook in vrijloopkraamhokken gehouden kunnen worden: de 
biggensterfte ligt daar zelfs lager dan in Nederland.  

De Europese Unie heeft in 2013 al een verbod ingesteld op het permanent vastzetten van 
zeugen. Aangezien dierenwelzijnseisen vooral op Europees niveau worden bepaald, 
betekende dit dat permanent vastzetten in kooien ook in Nederland is verboden. Wakker 
Dier pleit nu voor een uitbreiding van dit verbod: ook kraamkooien moeten tot het verleden 
behoren.  
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In Nederland leven zo’n 924 duizend productieve zeugen die samen meer dan 35,7 miljoen 
biggen per jaar “produceren” (CBS StatLine 2019; KWIN-V 2018; AgriSyst 2018). Tot 2013 
werden zeugen vastgezet in voerligboxen. In deze ligboxen kon de zeug alleen staan of 
liggen. Om dierenwelzijnsredenen is het opsluiten in de voerligbox sinds 2013 in heel 
Europa verboden (Leenstra et al. 2011; Cornelissen et al. 2009). 

Het vastzetten van zeugen is echter nog geen verleden tijd. Al meer dan een halve eeuw 
worden hoogzwangere zeugen rond de bevalling (werpen) in krappe metalen kooien 
vastgezet - de zogenaamde kraamkooi (Boerderij 2017b). Net als in de voerligbox, kan de 
zeug zich in een kraamkooi amper bewegen. Zij kan alleen staan of liggen en niet heen en 
weer lopen of draaien.  

Door de zeer beperkte bewegingsruimte en het ontbreken van nestmateriaal kan de zeug 
amper moedergedrag tonen, zoals het bouwen van een nest en het verzorgen, opvoeden en 
beschermen van haar biggen. De zeug blijft in deze kraamkooi totdat haar biggetjes worden 
weggehaald (gespeend). In totaal staat een zeug per cyclus circa 5 weken lang in de 
kraamkooi. Omdat een zeug 2,3 keer per jaar biggetjes krijgt, betekent dit dat zij op 
jaarbasis 80 dagen in een kraamkooi vastzit (Leenstra et al. 2011; KWIN-V 2018) – bijna een 
kwart van het jaar.  

Vanwege de verschillende welzijnsproblemen stellen Wageningse onderzoekers dat het 
individueel huisvesten van zeugen in kraamkooien ernstig en chronisch ongerief 
veroorzaakt. Bij zo’n 20% van de zeugen leidt dit tot stereotiep gedrag, zoals bijten op stalen 
stangen of happen in de lucht (vacuümkauwen) (Leenstra et al. 2011). Op de schaal van 
ongerief krijgt het vastzetten in de kraamkooi daarom de hoogst mogelijke ongeriefscore 
(Leenstra et al. 2011). 

Dit wordt door tal van dierenwelzijnsexperts onderschreven (Aland, Banhazi 2013; Leenstra 
et al. 2011; Cornelissen et al. 2009; EFSA 2007b). Ook op Europees beleidsniveau wordt 
erkend dat er een alternatief moet worden gevonden voor de reguliere kraamkooi, maar dit 
heeft tot nu toe niet tot betere beleid of wetgeving geleid (EC 2001) 

Voor de varkenshouder heeft het houden van zeugen in kraamkooien namelijk verschillende 
voordelen. Zo zorgt de kraamkooi ervoor dat de zeug minder snel per ongeluk op haar 

Afbeelding 1: een afdeling met kraamkooien. Ondanks het afschaffen van de ligboxen liggen bijna 
alle zeugen alsnog bijna een kwart van het jaar in een kooi. 
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biggen gaat liggen en dooddrukt. De metalen stangen beperken de snelheid waarmee de 
zeug kan gaan liggen, zodat biggetjes die onder de zeug lopen snel weg kunnen rennen. 
Daarnaast kan de boer gemakkelijker de biggen behandelen, zonder daarbij gehinderd of 
aangevallen te worden door hun beschermende moeder (Cornelissen et al. 2009). Ook zorgt 
de krappe behuizing ervoor dat er meer zeugen per stal gehouden kunnen worden. 

Nederlanders identificeren zich sterk met het leven van een 
moederzeug in haar kraamhok: deze manier van dieren houden, 
scharen zij in de top drie van meest erge vormen van dierenleed 
(TNS-NIPO 2014). 

Nederlanders plaatsten de kraamkooi in de top drie van de meest erge vormen van 
dierenleed (TNS-NIPO 2014). Wakker Dier is het hier mee eens: de praktische en financiële 
voordelen van de kraamkooi wegen niet op tegen de grote nadelige gevolgen voor de 
zeugen. Dieren horen niet in kooien. Om dit te onderbouwen worden in dit rapport de 
welzijnsproblemen voor de zeug in de kraamkooi uiteen gezet en aandacht besteed aan het 
alternatief: de vrijloopkraamstallen.1 

 

                                                        
1 Dit rapport is deels gebaseerd op het in 2015 uitgebrachte rapport van Varkens in Nood, “Einde aan 
de kraambox”. 
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Het leven van een moedervarken begint als kleine big. Als ze 10 weken oud is en een gewicht van 25 
kilo heeft, wordt ze voor een periode van 6 maanden als opfokzeug gehouden (KWIN-V 2018).  

Een kwart van de opfokzeugen voldoet niet aan de eisen die een boer stelt aan een zeug en wordt 
direct naar het slachthuis afgevoerd. De overige dieren worden op het eigen bedrijf gehouden of 
verkocht. Wanneer de opfokzeugen ongeveer 260 dagen oud zijn, worden ze voor het eerst 
bevrucht. Tot dat moment wordt ongeveer 5% van de dieren alsnog uitgeselecteerd en geslacht 
(KWIN-V 2018). Een vrouwtje die voor het eerst drachtig (zwanger) wordt gemaakt, wordt een gelt 
genoemd. Na het voltooien van de eerste dracht is ze een zeug. 

Het bevruchten gebeurt in een speciale inseminatiestal (dekstal). In de inseminatiestal worden 
zeugen individueel in ligboxen gehuisvest, meestal met hun hoofd richting de muur zodat de 
varkenshouder ze makkelijker kunstmatig kan bevruchten. Hierin kunnen ze alleen staan of liggen. 
Het overgrote deel van de zeugen wordt kunstmatig geïnsemineerd, waarbij meestal gebruik wordt 
gemaakt van volwassen mannelijke varkens (beren) – de zogenaamde zoekberen. De zoekbeer loopt 
smakkend, kwijlend en geluiden makend langs de rijen vastgezette zeugen. Wanneer een zeug 
vruchtbaar is en de zoekbeer voor haar langs loopt, zal ze verstijven en blijven staan (de sta-reflex). 
Dit is voor de varkenshouder het signaal dat de zeug geïnsemineerd kan worden. Hiertoe brengt de 
boer een lange plastic zaadleider met sperma bij de zeug naar binnen. Maximaal vier dagen na de 
inseminatie gaan de inmiddels zwangere zeugen naar de groepshuisvesting (wetten.nl 2019); in 
andere Europese landen mag ze tot maximaal vier weken na het dekken pas naar 
groepshuisvesting(EU 2008). In totaal staat een zeug ongeveer zeven tot tien dagen vast in de 
inseminatiestal (DLV 2011). Omdat een zeug 2,3 keer per jaar biggetjes krijgt, betekent dit dat zij op 
jaarbasis ruim twee à drie weken in de inseminatiestal staan. 

Tijdens de dracht, die ongeveer 115 dagen duurt, leeft de zeug in groepshuisvesting. De 
groepshuisvesting bestaat meestal uit de oude voerligboxen, waarvan het sluithek open staat, zodat 
ze eruit kunnen (Dierenbescherming 2018) of uit één ruimte met deels een dichte vloer en deels 
rooster. Hier verblijft ze tot maximaal één week voor de bevalling (wetten.nl 2019). Daarna wordt zij 
in een kraamhok vastgezet in een kraamkooi. 

In de kraamkooi kan de zeug alleen staan 
of liggen en zich niet omdraaien. Hier 
verblijft zij tijdens het werpen en het 
zogen van haar biggen, totdat haar 
biggen bij haar weggehaald worden 
(gespeend). Dit gebeurt na minstens 28 
dagen, maar boeren mogen onder 
bepaalde voorwaarden de biggetjes ook 
al na slechts 21 dagen weghalen 
(wetten.nl 2019). Daarentegen blijven 
sommige zeugen juist langer liggen, 
omdat ze de biggen van andere zeugen 
melk moeten geven. In totaal staat een 
zeug per cyclus gemiddeld vijf weken 
lang in de kraamkooi.  

Omdat een zeug 2,3 keer per jaar 
biggetjes krijgt, betekent dit dat zij op jaarbasis gemiddeld 80 dagen in een kraamkooi vastzit, waar 
ze 37 biggen werpt. Ter vergelijking: een wild varken krijgt vaak maar 1 keer per jaar gemiddeld 6 
biggen en zoogt haar biggen zo’n 5 maanden (Bywater et al. 2010). Nadat de biggen gespeend zijn 
wordt de zeug zo snel mogelijk opnieuw bevrucht in de dekstal. Rekening houdend met haar 
periode als opfokzeug, staat een zeug meer dan een vijfde van haar leven – ruim 230 dagen – vast 
tussen ijzeren stangen van de kraamkooi en de dekstal.  

Jaarlijks worden 42% van de zeugen uitgeselecteerd en afgevoerd naar het slachthuis, omdat ze 
volgens de varkenshouder onvoldoende productief zijn of teveel gezondheidsproblemen hebben 
(KWIN-V 2018). Gemiddeld wordt een moedervarken daarom niet ouder dan 3,1 jaar, terwijl een zeug 
wel 10 tot 15 jaar kan worden (Volkskrant 2019). Gedurende haar korte leven heeft ze dan maar 
liefst zo’n 88 biggen "geproduceerd".  

 

Afbeelding 2: een zeug in een kraamkooi 
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Naar het welzijn en de behoefte van hoogzwangere zeugen is veel onderzoek gedaan, zowel 
in Nederland als in andere Europese landen (Leenstra et al. 2011; Cornelissen et al. 2009; 
EFSA 2007a). De belangrijkste bevindingen zijn in de onderstaande paragrafen samengevat. 

 

In een kraamkooi kan een zeug alleen (moeizaam) liggen en staan. Omdraaien en lopen is 
niet mogelijk. Bovendien worden zeugen door fokkerijbeleid steeds groter, maar de 
kraamkooien niet (Boerderij 2018e). 

 

Afbeelding 3: in kraamkooien is er beperkte ruimte waardoor de zeug alleen kan staan of liggen en 
tegen haar natuur in haar eigen nest moet bevuilen. 

Door de beperkte bewegingsvrijheid kan de zeug zichzelf niet goed verzorgen en sociaal 
gedrag vertonen (Leenstra et al. 2011). Ook kan de zeug geen verkoeling opzoeken wanneer 
ze het warm heeft. Daarnaast wordt ze - geheel tegen haar natuur in - gedwongen haar 
eigen nest en ligplek met haar eigen ontlasting te bevuilen (EFSA 2007b). Hierdoor komt 
haar vulva veelvuldig in contact met poepbacteriën, waardoor zeugen geregeld (5-10% van 
de zeugen aan de slachtlijn) last hebben van blaasontstekingen (GD Varken 2012). 
Tenslotte zijn vieze vochtige vloeren, het relatief kleine oppervlakte per dier en 
betonroostervloeren belangrijke risicofactoren voor kreupelheid. Bij zeugen op een dichte 
vloer met een strobedding komen kreupelheden minder voor (GD 2018). 

“Een varken is een zindelijk dier. Dit betekent dat hij het liefst 
niet mest of urineert op een plek waar hij ook moet liggen of 
eten.” 

Wageningen Universiteit over varkenswensen voor varkensstallen (Lauwere 2003) 
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In een natuurlijke omgeving vertonen zeugen een uitgebreid repertoire van moedergedrag. 
In de natuur zal een hoogzwangere zeug zich één dag voor de bevalling afzonderen van de 
groep en op zoek gaan naar een nestplaats. Allereerst maakt ze een ondiepe kuil door met 
haar voorpoten in de aarde te krabben en te wroeten. Vervolgens bedekt ze de kuil met 
zacht materiaal zodat haar gevoelige tepels comfortabel liggen. Vaak trekt ze nog wat 
takken over het nest heen voor extra beschutting. Vlak voor de bevalling zal de zeug het 
nest nog éénmaal van een afstandje gadeslaan om het te perfectioneren (Koop, Eerdenburg 
2008).  

Dit nestgedrag ligt stevig vastgelegd in de hersenen van het varken. Zelfs zeugen in de vee-
industrie, die al meerdere malen in een kraamkooi hebben geworpen, blijken zonder 
problemen een goed nest te kunnen bouwen zodra zij daar de gelegenheid voor krijgen 
(Koop, Eerdenburg 2008). 

 

Afbeelding 4: wanneer een zeug de beschikking krijgt over voldoende geschikt nestmateriaal, dan 
besteedt zij veel tijd om een nest te maken voor haarzelf en haar biggen. Bron afbeelding: 

(VarkensNETvideo 2012). 

Wettelijk is bepaald dat zeugen één week voor de geboorte van hun biggen beschikking 
moeten hebben over materiaal om een nest mee te maken, zoals stro en zaagsel. Tenzij de 
veehouder gebruik maakt van een mestsysteem dat verstopt raakt zodra stro of zaagsel 
gebruikt wordt. In de praktijk maken zeugenhouders massaal gebruik van deze 
uitzonderingsclausule in de wet. De meeste Nederlandse stallen zijn namelijk uitgerust met 
een mengmestsysteem dat verstopt kan raken wanneer stro of zaagsel gebruikt wordt. In de 
reguliere praktijk wordt nestmateriaal als stro of zaagsel daarom niet of nauwelijks gebruikt 
(EFSA 2007b; EZ 2012).  

“Zeugen en gelten beschikken in de laatste week voor het werpen 
over voldoende en adequaat nestmateriaal, tenzij dit in verband 
met de op het bedrijf gebruikte mengmestmethode technisch 
niet uitvoerbaar is.” 

Artikel 2.22 lid 2 van het Besluit houders van dieren (wetten.nl 2019) 

Een jute zak kan ook dienen als nestmateriaal en verbetert het welzijn van een zeug 
aanzienlijk. Een jute doek levert op de meeste bedrijven geen problemen op met het 
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mengmestsysteem en past daarom in vrijwel iedere bedrijfsvoering. Bij het Beter Leven 
Keurmerk van de Dierenbescherming en Keten Duurzaam Varkensvlees is nestmateriaal 
zoals wat stro of een jute zak verplicht (Dierenbescherming 2019). Het merendeel van de 
varkens wordt echter niet gehouden onder een keurmerk en hebben daarom meestal geen 
beschikking over enig nestmateriaal. De NVWA heeft recentelijk aangegeven het toezicht 
op het verstrekken van nestmateriaal aan te scherpen (NVWA 2019). 

In kraamkooien is er voor de zeug weinig tot geen mogelijkheid om een nest te bouwen of 
voor haar jongen te zorgen (Leenstra et al. 2011; EFSA 2007b; RDA 2006). Dat een zeug 
geen nest kan maken leidt volgens de European Food Safety Authority (EFSA) tot een 
toename van stresshormonen en een verhoogde hartslag, wat een signaal is van stress en 
een verminderd welzijn. EFSA is dan ook van mening dat kraamzeugen dienen te 
beschikken over adequaat nestmateriaal (EFSA 2007b). Ook Wageningse onderzoekers zien 
het gebrek aan nestmateriaal als een belangrijk welzijnsprobleem van zeugen in de vee-
industrie (Leenstra et al. 2011). 

 

Omdat een zeug in een kraamkooi geen nest kan maken en zich vrijwel niet kan bewegen, 
gaat zij vaak gestrest de bevalling in. Door deze stress wordt haar hormoonbalans 
verstoord, met als gevolg dat de bevalling veel langer duurt dan nodig is; in plaats van 3,5 
uur duurt het 5 uur of zelfs meer. Als gevolg hiervan worden meer biggen doodgeboren 
(gemiddeld 1,1 big) dan wanneer de zeug ontspannen is (gemiddeld 0,6 big) (AgriSyst 2014; 
Dooren 2014; Bulens et al. 2013). Ook kan de stress zorgen voor een hartstilstand. Stress is 
zelfs één van de belangrijkste oorzaken van sterfte onder zeugen (Boerderij 2018c; Engen et 
al. 2006). 

“Meer dan 50% van de doodgeboren biggen sterft tijdens het 
geboorteproces” 

Wetenschappers over het moderne varkensbedrijf (Bulens et al. 2013) 

Als “oplossing” wordt regelmatig een hormooninjectie met oxytocine toegediend om de 
bevalling te versnellen (Ginneken 2012; Einarsson et al. 2008; EFSA 2007b; EG 2001). Deze 
toepassing van oxytocine (en aanverwante stoffen) gebeurt volgens de Koninklijke 
Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) jaarlijks op 90% van de 
bedrijven en in totaal bij zo’n 10% van alle zeugen (KNMvD 2013). Hoewel de biggen door de 
hormoonpreparaten levensvatbaarder zijn en eerder de beschikking krijgen over biest (de 
eerste melk die veel extra voedings- en afweerstoffen bevat) (GD Varken 2014; Dooren 
2014), ligt de daadwerkelijke oplossing in het aanbieden van nestmateriaal en het geven 
van voldoende ruimte. Hierdoor maakt de zeug minder stresshormonen en meer oxytocine 
aan, waardoor het geboorteproces op natuurlijke wijze verkort wordt van gemiddeld 5 uur 
naar 3,5 uur (Dooren 2014; Soede et al. 2011).  

 

In de kooi kan een zeug alleen zitten, staan of liggen en heeft zij geen mogelijkheid tot 
sociaal contact met andere zeugen. Deze situatie zorgt bij zo’n 20% van de zeugen voor 
stereotiep gedrag, zoals bijten op stalen stangen of happen in de lucht (vacuümkauwen) 
(Leenstra et al. 2011). 

“Varkens beschikken permanent over voldoende materiaal om te 
onderzoeken en mee te spelen, bestaande uit stro, hooi, hout, 
zaagsel, compost van champignons, turf of een mengsel daarvan,  
of ander geschikt materiaal, voor zover de gezondheid van de 
dieren daardoor niet in gevaar komt.” 
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Artikel 2.22 Besluit houders van dieren (wetten.nl 2019) 

Hoewel wettelijk verplicht, is er in de reguliere praktijk vrijwel nooit “geschikt” 
afleidingsmateriaal in kraamhokken aanwezig, zoals stro of strooisel. Meestal wordt bij 
individueel gehouden zeugen een stuk pvc om een ijzeren stang in de kraamkooi gehangen, 
wat volgens onderzoekers onvoldoende afleiding biedt (Leenstra et al. 2011; Bracke et al. 
2007). De enige “natuurlijk afleiding” die de zeug krijgt zijn haar biggen, die zij door gebrek 
aan bewegingsruimte echter niet goed kan verzorgen (Leenstra et al. 2011).  

 

Afbeelding 5: door de beperkingen van de kraamkooi vervelen veel zeugen zich. Hoewel wettelijk 
verplicht, is er in de praktijk vrijwel nooit “geschikt” afleidingsmateriaal aanwezig, zoals stro. 

 

EFSA stelt dat zeugen verwondingen oplopen door de te kleine kraamkooi. De zeugen 
botsen vaak tegen de stangen aan wanneer ze gaan staan of liggen. Na de eerste 24 uur dat 
de zeug in de kraamkooi zit, neemt het aantal verwondingen op haar huid geleidelijk toe. 
Het aantal wonden neemt pas weer af nadat de zeug uit haar benarde positie wordt gehaald 
(EFSA 2007b). 

Kraamkooien bevatten meestal harde, natte en gladde vloeren, wat door onderzoekers als 
een belangrijk welzijnsprobleem wordt gezien. De harde en gladde vloeren in combinatie 
met de beperkte bewegingsruimte zorgen ervoor dat tot 5% van de zeugen doorligwonden 
krijgt met mogelijke ontstekingen tot gevolg (Leenstra et al. 2011). Mogelijk ligt dit 
percentage inmiddels lager, omdat tijdens het onderzoek van Leenstra et al. één derde van 
de zeugen ook tijdens de dracht vast lag in voerligboxen. 

 

 
Onder natuurlijke omstandigheden zal een zeug zich tijdens het werpen meerdere keren 
omdraaien, om contact te maken met haar biggen door aan ze te snuffelen en tegen ze te 
knorren (Koop, Eerdenburg 2008). In een kraamkooi kan de zeug zich niet omdraaien. De 
zeug kan dus niet op eigen initiatief contact maken met haar biggen of ze verzorgen, 
waardoor de band tussen moeder en kind verstoord raakt. Ook maakt de kraamkooi het 
soms lastig voor de biggen om bij de tepels van hun moeder te kunnen (EFSA 2007b). 
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Afbeelding 6: in haar kraamkooi (rechterfoto) kan de zeug niet op eigen initiatief contact maken met 
haar biggen of ze verzorgen, waardoor de band tussen moeder er kind verstoord raakt. 

In natuurlijke omstandigheden leren biggen van hun moeder hoe ze moeten eten en waar ze 
eten kunnen vinden. In een kraamkooi staat een zeug vast en kan ze haar biggen niet 
opvoeden. Hierdoor leren biggen onvoldoende hoe ze vast voer moeten eten. Wanneer de 
biggen bij de moeder worden weggehaald (spenen) en plotseling vast voer krijgen in plaats 
van melk, zorgt dit vaak voor problemen, zoals speendiarree en onvoldoende voeropname 
(de zogenaamde speendip) (EFSA 2007b). 

Biggen kunnen door de zeug ook opzettelijk gedood worden. Dit abnormale gedrag komt 
bijna twee keer zo vaak voor bij zeugen die vastliggen dan bij zeugen die los lopen (EFSA 
2007b).  

Biggen hebben behoefte aan een omgevingstemperatuur van 34 graden, wat onder 
natuurlijke omstandigheden door het isolerende nest en de lichaamswarmte van de zeug 
gerealiseerd wordt. In een kraamkooi is er echter geen nest en kan de zeug niet bij haar 
biggen gaan liggen. Om de biggen te verwarmen, hangt er vaak een warme lamp in het hok. 
Maar omdat biggen vooral de eerste dagen liever bij de moeder en andere biggen liggen, 
maken de biggen hier in het begin te weinig gebruik van. Hierdoor raken veel biggen 
onderkoeld, waardoor meer biggen per ongeluk door de zeug worden doodgelegen (EFSA 
2007b). 
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In het vorige hoofdstuk is duidelijk geworden dat het welzijn van de zeug in de kraamkooi 
ernstig wordt aangetast. Tegelijkertijd zijn er alternatieve stalsystemen waarbij de zeugen 
wel vrij kunnen bewegen. In dit hoofdstuk worden de voor- en nadelen van de verschillende 
alternatieve kraamhokken besproken, alsook de ontwikkelingen in andere landen.   

‘De ontwikkeling van het vrijloopkraamhok is niet meer weg te 
denken. Overal lopen de zeugen los, de opfokzeugen, de 
dragende zeugen, alleen in de kraamstal nog niet. Loslopende 
zeugen in de kraamstal is daarop een logische volgende stap’ 

Vertegenwoordiger van Coppens Staltechniek (Boerderij 2018a) 

 

 

Afbeelding 7: zeugen in de biologische veehouderij krijgen vijf keer zoveel ruimte als zeugen in een 
kraamkooi. 

In de biologische varkenshouderij heeft een zeug een kraamhok van 7,5 m2 en daarbij 2,5 m2 
buitenloop. Hier mag zij in principe de gehele kraamtijd vrij rondlopen (Bracke 2011; EC 
2008). Alleen wanneer een zeug bijvoorbeeld onrustige is rondom het werpen mag hier een 
uitzondering voor worden gemaakt (SKAL 2018). De biologische kraamzeug heeft daarmee 
vijf keer meer bewegingsruimte dan een reguliere kraamzeug. Daarnaast heeft een 
biologische zeug stro tot haar beschikking waarmee zij een nest kan maken. Het stro heeft 
als voordeel dat de biggen na de bevalling sneller droog zijn en warm blijven. Daarnaast 
zorgt de uitloop naar buiten ervoor dat de zeug verkoeling kan opzoeken en buiten het nest 
haar behoefte kan doen (Vermeer 2015, 2011). 

 

Er bestaan op internationaal niveau veel soorten vrijloopkraamstallen. Er zijn twee 
verschillende categorieën te onderscheiden: kraamhokken zonder kooien, waarin zeugen 
permanent los lopen, of kraamhokken waar zeugen alleen in het begin van het werpen kort 
worden vastgezet. 

In Nederland werken een aantal (gangbare) boeren met Pro Dromi kraamhokken (Boerderij 
2019b; Anoniem 2019). Deze hebben allemaal een apart biggennest en kunnen worden 
ingericht met acht losse onderdelen (de Easy’s). De aanpassingen richten zich onder 
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andere op het niet of beperkt fixeren van de zeugen in een kraamkooi, nestmateriaal, 
hokverrijking, verbeterde vloeren, het automatisch opruimen van mest, verschillende 
temperatuurzones en het verstrekken van frisse lucht. Daarmee wordt tegemoet gekomen 
aan de geconstateerde welzijnsproblemen bij de zeug en haar biggen in de kraamkooi. De 
voordelen voor de varkenshouder zitten volgens hen vooral in minder arbeid, meer gezonde 
en sneller groeiende biggen en minder gezondheidskosten voor de zeug (Soede et al. 2011). 

 

Afbeelding 8: vrijloopkraamhokken zoals Pro Dromi hebben grote welzijnsvoordelen voor zowel 
zeugen als biggen. 

Doordat de zeug in een vrijloopkraamhok vrij kan rondlopen, wordt haar welzijn aanzienlijk 
verbeterd. Zo kan de zeug haar moedergedrag, zoals het verzorgen, beschermen en 
opvoeden van haar biggen beter uiten en ontwikkelen de biggen zich sociaal beter, doordat 
er meer contact is met de moeder. Biggen uit vrijloopkraamhokken groeien bovendien 
significant harder dan biggen van zeugen die vast staan, waardoor ze een hoger 
speengewicht hebben. Ook het overstappen op vast voedsel verloopt soepeler, doordat de 
biggen hun moeder zien eten en via haar al vroeg in contact komen met vast voedsel (Soede 
et al. 2011). Daarnaast heeft de zeug minder last van doorligplekken en verwondingen aan 
het beenwerk doordat zij meer bewegingsvrijheid heeft. Ook is de overgang van de 
groepshuisvesting naar kraamhok minder stressvol wanneer de zeug niet wordt vastgezet. 
Ten slotte neemt het werkplezier volgens varkenshouders ook toe (Dooren 2014).  

In 2018 heeft een varkenshouder voor het eerst een 2-sterren certificaat van het Beter 
Leven Keurmerk van de Dierenbescherming ontvangen, mede omdat er gekozen is voor 
vrijloopkraamstallen van Pro Dromi (Verijken 2018; Hamletz 2018). Maar ondanks de grote 
dierenwelzijnsvoordelen werken er in Nederland in totaal nog geen tien gangbare 
zeugenhouders met vrijloopkraamhokken (Anoniem 2019). Varkenshouders en 
supermarkten lijken vooralsnog niet bereid de meerkosten van naar schatting enkele 
centen tot maximaal 30 cent per kilo vlees te investeren om de zeugen een beter leven te 
geven (Boerderij 2017c, 2016; Pro Dromi 2014). 

“De meerkosten per kilo vlees zijn slechts enkele centen, dat 
hoeft het probleem niet te zijn.” 

De Dierenbescherming over Pro Dromi (Boerderij 2016) 
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Ondanks de verschillende ontwikkelingen staat de Nederlandse varkenssector vrijwel stil 
op het gebied van vrijloopkraamhokken. Tot op heden zijn er minder dan tien 
zeugenhouders die vrijloopkraamstallen gebruiken en heeft de sector geen enkele concrete 
ambitie geformuleerd (Anoniem 2019). Ook weigert de Nederlandse overheid 
vrijloopkraamkooien te verplichten, omdat het verdere innovatie zou beletten (EZ 2015).  

De Europese Unie publiceerde in 2001 een richtlijn waarin ze stelt dat het permanent 
opsluiten van zeugen in kleine ruimten verboden moet worden (EG 2001). Desondanks heeft 
de Europese Commissie na 2007 geen onderzoekstrajecten gefinancierd of beleid 
geformuleerd (Boerderij 2016; Vermeer 2015; EFSA 2007b; Anoniem 2019). Voor de 
gangbare zeugen gelden daarom nog steeds minimale “welzijnsregels”, waarbij kraamkooien 
gewoon zijn toegestaan (EG 2001). Hierdoor worden ruim 10 miljoen Europese 
moedervarkens nog in kraamkooien vastgezet (CIWF 2018).  

Zweden, Zwitserland en Noorwegen vormen in Europa de uitzondering. In Zweden is het 
gebruik van kraamkooien al decennia bij wet verboden en werken de meeste bedrijven al 
zo’n 20 jaar met kraamhokken waarin de zeug losloopt (Boerenbond 2018; Boerderij 2016). 
In 2010 lag de biggensterfte nog wel 4,6% hoger dan in Nederland (Baumgartner 2011).  

Ook in Zwitserland, die niet tot de Europese Unie behoort, is al sinds 1997 wettelijk 
vastgelegd dat een zeug zich vrij moet kunnen bewegen, met een transitieperiode tot 2007. 
Alleen in uitzonderingsgevallen mag zij voor maximaal 10 dagen in een kooi worden 
vastgezet. Daarnaast moeten de zeugen permanent toegang hebben tot stro of vergelijkbaar 
materiaal dat geschikt is voor het bouwen van een nest (Bundeskanzlei-P 2008; Wechsler 
2013). De biggensterfte lag in periode 2002-2003 bij de vrijloopkraamhokken op 12,1%, 
exact even hoog als bij de toen nog aanwezige reguliere kraamkooien in Zwitserland 
(Wechsler 2013; Weber et al. 2007) en zelfs significant lager dan het huidige percentage 
biggensterfte in de Nederlandse gangbare varkenshouderij (13,3%) (Boerderij 2019a). 

Tenslotte is in Noorwegen sinds 2002 de 
kraamkooi ook verboden (LOVDATA 
2003). In 2017 was daar de biggensterfte 
gedaald naar 11,7% (Topigs Norsvin 2018).  

Door aanhoudende maatschappelijke 
aandacht staat in Engeland naar 
schatting 40% van de zeugen niet meer 
in een kraamkooi. Zij mogen in 
buitenverblijven met stro hun biggen 
werpen (Ison et al. 2016; Cox 2006). 
Ondanks dat de zeugen vrijlopen, ligt de 
biggensterfte bij vrijloopzeugen al jaren 
rond de 13% (AHDB 2019, 2018) en is 
daarmee lager dan de gangbare 
biggensterfte in Nederland (Boerderij 
2019a). 

Intussen groeit ook in andere Europese landen de belangstelling. Zo zijn er in Finland, 
België en Tsjechië verschillende grote bedrijven die succesvol met tot 500 
vrijloopkraamhokken werken (Boerderij 2018e). Vanaf 2033 zijn kraamkooien in Oostenrijk 
verboden en is men volop bezig met het ontwikkelen van verschillende kraamhokken 
(Boerenbond 2018). De Deense varkenshouderij heeft zich als doel gesteld dat in 2020 

Afbeelding 9: Engelse zeug met biggen in vrije 
buitenverblijven met stro.  

Bron afbeelding: (CIWF 2014) 
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minstens 10% van de zeugen in vrijloopkraamhokken gehouden worden, waarbij de zeugen 
alleen tijdens het werpen nog gefixeerd worden (Boerderij 2018d).  

Ten slotte wordt ook in Duitsland de roep om vrijloopstallen groter. Zo wil de regering 
individuele huisvesting alleen nog toestaan in de eerste 8 dagen van de kraamperiode en de 
eerste 8 dagen na het spenen (Boerderij 2017a). Het is nog niet duidelijk op welke termijn 
het verbod wordt ingevoerd (BLE 2019). 
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Vrijloopkraamhokken brengen grote welzijnsvoordelen met zich mee. Doordat de zeug vrij 
kan rondlopen, neemt echter ook het risico toe dat de zeug op haar biggen gaat liggen. In 
Nederland is in de biologische varkenshouderij de biggensterfte met 17-20% een stuk hoger 
dan de 13,3% in de gangbare varkenshouderij (Boerderij 2019a; Vermeer 2015). Maar het kan 
anders: Engeland, Noorwegen en Zwitserland hebben geen hogere biggensterfte in de 
vrijloopkraamstallen. In dit hoofdstuk wordt aandacht gegeven aan de oorzaken én 
oplossingsrichtingen om de biggensterfte te verminderen. 

 

De hogere biggensterfte heeft verschillende oorzaken. Wanneer een zeug los loopt, is er een 
grotere kans dat ze op haar biggen gaat liggen, met name in de eerste vier tot vijf dagen. 
Daarbij zijn vrijwel alle zeugen genetische sterk vergelijkbaar - ook de biologische. 
Decennialang zijn deze dieren gefokt om per worp zoveel mogelijk biggen te werpen. 
Hierdoor is het aantal biggen per zeug toegenomen, maar tegelijkertijd zijn de biggen 
hierdoor minder vitaal en neemt het sterftepercentage onder de biggen daardoor toe 
(Boerderij 2018b, 2014).  

“Het aantal levend geboren biggen per zeug neemt jaarlijks toe 
met 0,3 big” 

Vakblad Varkensbedrijf over het geheim van meer dan 30 biggen per zeug per jaar 
(Beekman 2008) 

Zeugen die zoals in de biologische varkenshouderij de gehele kraamperiode vrij rond lopen 
hebben meer welzijn, waardoor zij nóg meer biggen werpen dan reguliere zeugen. Door 
minder stress rijpen er meer eicellen, verloopt de bevalling soepeler en sterven er minder 
biggen tijdens het geboorteproces. Een biologische zeug heeft hierdoor een worpgrootte 
van 15 tot 16 biggen, terwijl een gangbare zeug er gemiddeld 14 tot 15 heeft (AgriSyst 2018; 
Vermeer 2015; Bracke 2011; Vermeer 2011; Ruis 2011).  

Door het grotere aantal biggen per worp is het gemiddelde geboortegewicht van de biggen 
echter lager omdat tijdens de dracht de beschikbare voedingsstoffen over meerdere biggen 
moet worden verdeeld. Als gevolg hiervan worden er meer zwakkere biggen geboren die 
eerder onderkoeld raken. Hierdoor kunnen zij minder snel wegvluchten wanneer de zeug 
gaat liggen en wordt de kans op doodliggen verhoogd. Daarnaast heeft een zeug regelmatig 
te weinig tepels (12-14) om de grote hoeveelheid biggen te voeden, waardoor de biggen 
kunnen verhongeren (van Dixhoorn et al. 2011; Bracke 2011). Hierdoor sterven er naar 
verhouding meer biggen dan in een regulier kraamhok, vooral in de eerste paar dagen na de 
geboorte (van Dixhoorn et al. 2011; Bracke 2011). 

 

Volgens de EFSA hoeft de biggensterfte bij vrijlopende zeugen niet hoger te zijn. In 
Zwitserland, waar kraamzeugen alleen onder bijzondere omstandigheden hooguit 10 dagen 
vastgezet mogen worden, is de biggensterfte gelijk in verhouding tot gangbare 
kraamhokken; beide 12,1% (Wechsler 2013; EFSA 2007b; Wechsler, Weber 2007). De 
gemiddelde worpgrootte van 11 levende biggen is daar echter wel een stuk lager dan de 14 
in Nederland (AgriSyst 2018). EFSA stelt dan ook dat er een direct verband is tussen de 
worpgrootte en het aantal biggen dat sterft (EFSA 2007b).  
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“Fokdoelen die zich richten op een worpgrootte van >11-12 biggen 
betekenen een hogere biggensterfte” 

Commissie Dierenwelzijn en Diergezondheid van de Europese Autoriteit voor 
Voedselveiligheid (EFSA 2007b) 

Een belangrijke voorwaarde om de biggensterfte bij vrijlopende zeugen te beperken, is dan 
ook dat er een halt toeroepen wordt aan het fokken op steeds meer biggen per zeug (EFSA 
2007b; Weber et al. 2007; Baxter et al. 2012). De Nederlandse sector heeft zich echter een 
ander doel gesteld; zij zet in op het fokken van zeugen met 16 spenen met meer vitalere 
biggen (Varkens.nl 2014). De prioriteiten van de sector blijken ook uit het feit dat zij de 
biggensterfte sinds 2009 niet terug heeft kunnen dringen naar het door haar gewenste 
percentage van 10,5% (Stuurgroep bigvitaliteit 2009) en zelfs is toegenomen van 12,8% naar 
13,3%. Begin 2019 heeft de sector aangegeven geen concrete doelstellingen meer te 
formuleren om de sterfte te verlagen (Boerderij 2019a). 

‘Het kan zo maar zijn dat die 13,3% biggensterfte waar we nu op 
zitten datgene is wat de sector kan realiseren’ 

Voorzitter Producentenorganisatie Varkenshouderij - Linda Janssen in Nieuwsuur (Boerderij 
2019a) 

Wanneer zeugen gebruik kunnen 
maken van nestmateriaal zijn ze 
minder gestrest, waardoor er een 
lager risico is op doodgeboren 
biggen (Dooren 2014; Soede et al. 
2011). Jute zakken zijn bijvoorbeeld 
geschikt als nestmateriaal en geven 
minder stress. Hierdoor verloopt het 
geboorteproces sneller, waardoor er 
minder biggen doodgeboren 
worden. Er zijn bedrijven die 10-30% 
minder doodgelegen biggen hebben 
door het ophangen van een jute zak 
(Hoofs 2014-2015).  

Er zijn meer aanvullende 
aanpassingen voor 
vrijloopkraamhokken die er voor 
zorgen dat de biggensterfte 
afneemt. Zo kunnen valbeugels of 
schuine wanden er voor zorgen dat 
de biggen beter beschermd worden 
(Cornelissen et al. 2009).  

Een andere belangrijke voorwaarde om de biggensterfte te verminderen is door zeugen te 
fokken die zorgzamer gedrag vertonen en daardoor voorzichtiger zijn om niet op haar biggen 
te liggen. Slechts een klein deel van de zeugen (10%) blijkt namelijk verantwoordelijk te zijn 
voor hoge doodligpercentages. Deze zeugen laten zich soms plotseling en onzorgvuldig 
vallen dat de biggetjes geen tijd hebben om weg te komen (Hoofs 2014-2015; Hooijer 2014-
2015). Door niet met deze zeugen door te fokken, kan het aantal biggen dat door de zeug 
wordt doodgedrukt aanzienlijk worden beperkt. In Zwitserland is de biggensterfte onder 

Afbeelding 10: jutezakken zorgen voor nestgedrag, afleiding, 
comfort, een snellere bevalling en minder doodgeboren biggen. 

Bron afbeelding: prodromi.nl 
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andere laag omdat er geselecteerd wordt op rustige zeugen met zulke goede 
moedereigenschappen (SUISAG 2019).  

Ook het management is belangrijk: met een vrijloopkraamhok kan niet op dezelfde manier 
gewerkt worden als met een kraamkooi (van Gansbeke, Smet 2018). Het vakmanschap van 
varkenshouders is doorslaggevend voor het succesvol houden van loslopende kraamzeugen 
(Boerderij 2016). Wanneer er rond het werpen meer uren en extra aandacht besteed wordt 
aan de biggen, sterven er minder biggen. Bij een groot deel van de varkenshouders ligt de 
focus vooralsnog onvoldoende op het verlenen van de nodige zorg (Boerderij 2018b). 

“Pasgeboren biggen hebben zorg nodig. Die schuift vaak naar de 
achtergrond in de dagelijkse hectiek. Er is een omslag nodig in 
denken van ‘werken’ naar ‘zorgen voor dieren’. 

Lisette Tuenter, adviseur van ‘advies varkenszorg’ (Boerderij 2018b) 
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In kraamkooien wordt het welzijn van zeugen in de vee-industrie ernstig en chronisch 
aangetast. Ze kunnen zich in de kooi amper bewegen, geen nest bouwen, vervelen zich en 
kunnen niet fatsoenlijk voor hun biggen zorgen. Hierdoor ontstaan er vaker stereotype 
gedragingen, doorligplekken en verwondingen.  

Er zijn meerdere goede alternatieven voor de kraamkooi. In deze kraamhokken kunnen de 
dieren vrij bewegen waardoor de dieren minder stress en verwondingen hebben. Ook hun 
biggen profiteren van deze vrijloopkraamhokken. Zij krijgen moederzorg en meer ruimte. 
Bovendien zijn er goed betaalbare systemen beschikbaar: de meerkosten per kilo zijn naar 
schatting maximaal 30 cent.  

Als zeugen vrij kunnen bewegen in de stal, kan dit leiden tot meer biggensterfte. Dit kan 
ondervangen worden door aanpassingen zoals nestmateriaal in de vrijloopkraamstal, meer 
aandacht voor biggen en het fokken van zeugen met goede moedereigenschappen, kleinere 
worpen en vitalere biggen. De sector zet juist al decennia lang in op grote aantal biggen per 
bevalling, met als keerzijde dat de biggen zwakker worden. Landen zoals Zwitserland, 
Noorwegen en Engeland laten zien dat zeugen ook in vrijloopkraamhokken kunnen worden 
gehouden, zonder dat dit zorgt voor meer biggensterfte.  

Wakker Dier pleit daarom voor een einde aan de kraamkooi. Het is haalbaar, betaalbaar en 
voorkomt veel dierenleed. Hiermee kan er in Nederland eindelijk een einde komen aan het 
onnodig lijden van jaarlijks bijna één miljoen moedervarkens en tientallen miljoenen biggen. 
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