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Hoe kun je staartbijten vroeg detecteren?

Bestaande kennis 

Het gedrag van varkens hee� enige poten�e om staartbijten te voorspellen. Een toename op groepsni-

veau van algemene ac�viteit, rusteloosheid en manipula�e van objecten, staarten en/of oren van hok-

genoten zijn waargenomen in de dagen tot weken voordat er staartwonden waren. Kauwen op de 

staart kan feitelijk al waargenomen worden enkele dagen voordat staartschade duidelijk wordt in de 

groep. Dat geldt ook voor snel met de staart zwaaien of de staart tussen de benen klemmen. 

Op individueel niveau lijken gelten oververtegenwoordigd te zijn als bijters en borgen als slachtoffers 

van staartbijten. Bijters vertonen verhoogde niveaus van explora�ef gedrag in de dagen of weken voor-

dat het staartbijten optrad in de groep. Slechte gezondheid, vooral kreupelheid, verhoogt het risico om 

in de staart gebeten te worden. Een slachtoffer wordt vaak opnieuw gebeten wanneer staartwonden 

door staartbijten later opnieuw optreden, terwijl de bijters vaker andere dieren zijn. 

Ac�es 

Geef extra aandacht aan groepen varkens waar je het volgende ziet: 

 

• Hoge of plots verhoogde niveaus van algemene ac�viteit of explora�ef gedrag 

• Manipula�e van de staart of erop kauwen 

• Zwaaien met de staart of de staart tussen de benen klemmen. 

• Weinig of een afnemend aantal bezoeken aan een voersta�on, of een lage of afnemende voerop-

name 

 

Nieuwe inzichten van FareWellDock 

Toekoms�ge slachtoffers van staartbijten nemen 

mogelijk al minder voer op 2-3 weken voordat er 

staartschade is. Voeropnamegedrag van groepen 

die later gaan staartbijten kan al verschillen van 

groepen waarin niet gebeten wordt vanaf ten-

minste 10 weken voordat staartwonden optre-

den. Het kauwen op de staart kan al 2-3 weken 

waargenomen worden voordat staartschade te 

zien is. 
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Staartwonden door een staartbijtuitbraak kunnen gemakkelijker onder controle 

gehouden worden wanneer ze vroeg worden gedetecteerd. Wanneer hee� een 

hok extra aandacht nodig? 


