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Wageningen, 29 januari 2019 (5 pagina’s in totaal).  

 

Hoe beoordelen de zeugenhouders de fokkerij- en KI-organisaties? Voldoen deze aan 

de verwachtingen op aspecten, zoals de kwaliteit en het aanbod van het fokmateriaal, 

de bedrijfsbegeleiding en de prijzen van het fokmateriaal? Wat gaat goed en wat kan 

beter?  

 

Van 20 november 2018 tot en met 14 januari 2019 heeft Geelen Consultancy in opdracht van  

fokkerijorganisaties Topigs Norsvin, PIC, DanBred en KI-organisaties AIM Varkens KI Nederland, 

KLASSE-KI en Preferent-KI  een online marktonderzoek uitgevoerd onder 309 zeugenhouders 

onder de naam FokScan.  

 

Zoals beloofd aan de zeugenhouders een aantal resultaten van het onderzoek, ook vergeleken 

met de FokScan uit 2016. In 2016 hebben 237 zeugenhouders meegewerkt aan het onderzoek.  

 

De deelnemende bedrijven hebben allemaal een specifieke rapportage ontvangen over hoe de 

klanten van hun organisatie geantwoord hebben in vergelijking met de niet-klanten. Het onderzoek 

heeft veel aanknopingspunten opgeleverd van zaken die goed gaan, maar ook van zaken die 

beter kunnen en zelfs moeten. 

 

Geelen Consultancy en de opdrachtgevers bedanken alle zeugenhouders die meegewerkt 

hebben aan de online FokScan. 
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Vrouwelijk fokmateriaal 
 

Tabel 1 Welke aspecten voor de aankoop van vrouwelijk fokmateriaal, zoals fokgelten, 

grootouderzeugen en/of fokkerijsperma vindt u de belangrijkste? U kunt maximaal drie 

antwoorden kiezen. 

 

 

2016 (V) 2018 (V) 

N % N % 

Aantal verkochte kwaliteitsbiggen en/of vleesvarkens per 

zeug per jaar 

151 63,7% 193 62,5% 

Vitaliteit en overleving van biggen en vleesvarkens 145 61,2% 184 59,5% 

Duurzaamheid van de zeug 115 48,5% 139 45,0% 

Gezondheid en ziektevrij zijn van het vrouwelijk fokmateriaal 84 35,4% 93 30,1% 

Aantal levend geboren biggen 44 18,6% 64 20,7% 

Arbeidsefficiëntie in uren/big/jaar 41 17,3% 58 18,8% 

Afzetgarantie van de biggen 21 8,9% 30 9,7% 

Voerverbruik/zeug/jaar 15 6,3% 24 7,8% 

Begeleiding van de fokkerijorganisatie voor vrouwelijk 

fokmateriaal 

16 6,8% 22 7,1% 

Prijzen van vrouwelijk fokmateriaal 9 3,8% 18 5,8% 

Anders, nl: 18 7,6% 15 4,9% 

Weet niet/geen mening/niet van toepassing 5 2,1% 5 1,6% 

Totaal 237 100,0% 309 100,0% 

 

De vier veruit meest genoemde aspecten voor de aankoop van vrouwelijk fokmateriaal zijn: 
 

• Aantal verkochte kwaliteitsbiggen/vleesvarkens per zeug per jaar (63%) 

• Vitaliteit en overleving van biggen en vleesvarkens (60%) 

• Duurzaamheid van de zeug (45%) 

• Gezondheid en ziektevrij zijn van het vrouwelijk fokmateriaal (30%) 

 
Tabel 2 Kunt u voor de onderstaande aspecten over vrouwelijk fokmateriaal van [naam 

fokkerijorganisatie] (fokgelten, grootouderzeugen en/of fokkerijsperma) aangeven hoe 

tevreden u daarover bent? De schaal loopt van -3, zeer ontevreden tot en met +3, zeer 

tevreden. 

 
2016 (V) 2018 (V) 

Gem. Valid N Gem. Valid N 

Afzetgarantie van de biggen 1,2 189 1,3 235 

Aantal levend geboren biggen 1,3 220 1,1 272 

Gezondheid en ziektevrij zijn van het vrouwelijk 

fokmateriaal 

1,0 211 1,1 255 

Aantal verkochte kwaliteitsbiggen en/of vleesvarkens per 

zeug per jaar 

1,0 219 1,1 270 

Vitaliteit en overleving van biggen en vleesvarkens 1,1 219 1,1 271 

Arbeidsefficiëntie in uren/big/jaar 0,9 211 0,8 260 

Voerverbruik/zeug/jaar 0,8 213 0,7 267 

Duurzaamheid van de zeug (*) 1,0 216 0,7 270 

Begeleiding voor vrouwelijk fokmateriaal 0,5 217 0,5 266 

Prijzen van vrouwelijk fokmateriaal 0,0 204 -0,2 240 
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De zeugenhouders zijn het meest tevreden over ‘de afzetgarantie van de biggen’. De 
zeugenhouders zijn het minst tevreden over ‘de begeleiding voor vrouwelijk fokmateriaal’ en ‘de 
prijzen van vrouwelijk fokmateriaal’. Zeugenhouders zijn in 2018 significant minder tevreden over 
de ‘duurzaamheid van de zeug’.  
 

Mannelijk fokmateriaal 
 
Tabel 3 Welke aspecten voor de aankoop van mannelijk fokmateriaal, zoals eindberen en/of 

eindberensperma vindt u de belangrijkste? U kunt maximaal drie antwoorden kiezen. 

 
2016 (M) 2018 (M) 

N % N % 

Vitale, sterke biggen 163 68,8% 210 68,0% 

Voederconversie 92 38,8% 122 39,5% 

Groei per dag 80 33,8% 110 35,6% 

Toeslag biggenprijs 84 35,4% 86 27,8% 

Spier-spek verhouding 69 29,1% 74 23,9% 

Kostprijs per kilogram vlees 43 18,1% 70 22,7% 

Gezondheid en ziektevrij zijn van het mannelijk fokmateriaal 39 16,5% 56 18,1% 

Vleeskwaliteit, zoals dripverlies, pH en smaak 36 15,2% 35 11,3% 

Prijzen van mannelijk fokmateriaal 6 2,5% 8 2,6% 

Begeleiding van de fokkerijorganisatie voor mannelijk fokmateriaal 2 0,8% 4 1,3% 

Weet niet/geen mening/niet van toepassing 8 3,4% 17 5,5% 

Anders, nl: 9 3,8% 9 2,9% 

Totaal 237 100,0% 309 100,0% 

 

De vijf meest genoemde aspecten voor de aankoop van mannelijk fokmateriaal zijn: 
 

• Vitale sterke biggen (68%) 

• Voederconversie (40%) 

• Groei per dag (36%) 

• Toeslag biggenprijs (28%) 

• Spier-spek verhouding (24%) 

 
Tabel 4           Kunt u voor de onderstaande aspecten over mannelijk fokmateriaal van [naam 

fokkerijorganisatie] (eindberen, eindberensperma) aangeven hoe tevreden u daarover 

bent? De schaal loopt van -3, zeer ontevreden tot en met +3, zeer tevreden. 

 
2016 (M) 2018 (M) 

Gem. Valid N Gem. Valid N 

Spier-spek verhouding 1,4 205 1,4 246 

Groei per dag 1,3 215 1,4 258 

Gezondheid en ziektevrij zijn van het mannelijk fokmateriaal 1,3 203 1,3 248 

Voederconversie 1,2 204 1,2 246 

Vitale, sterke biggen 1,2 217 1,2 270 

Kostprijs per kilogram vlees 1,1 196 1,0 230 

Toeslag biggenprijs 0,9 186 1,0 226 

Vleeskwaliteit, zoals dripverlies, pH en smaak 1,0 164 0,9 197 

Begeleiding voor mannelijk fokmateriaal 0,5 207 0,6 253 

Prijzen van mannelijk fokmateriaal 0,2 202 0,3 251 
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De zeugenhouders zijn het meest tevreden over de ‘spier-spek verhouding’ en de ‘groei per dag’. 
De zeugenhouders zijn het minst tevreden over ‘de begeleiding voor mannelijk fokmateriaal’ en 
‘de prijzen van mannelijk fokmateriaal’. 
 

KI-organisaties 
 

In 2018 zijn er voor het eerst ook vragen gesteld over de KI-organisaties. 
 

Tabel 5             Welke aspecten voor de keuze van een KI-organisatie vindt u de belangrijkste? U kunt 

maximaal drie antwoorden kiezen. 

 
Totaal 2018 

N % 

Kwaliteit van het sperma 167 54,0% 

Leverbetrouwbaarheid 139 45,0% 

Gezondheidsstatus van het sperma 105 34,0% 

Keuze in producten/eindberen 86 27,8% 

Prijs van het sperma 82 26,5% 

Houdbaarheid 80 25,9% 

Bestelgemak 56 18,1% 

Fokkerij- en eindbeersperma samen te bestellen 46 14,9% 

Flexibiliteit 27 8,7% 

Reproductieadvies 15 4,9% 

Anders, nl: 4 1,3% 

Weet niet/geen mening/niet van toepassing 9 2,9% 

Totaal 309 100,0% 

 

De drie meest genoemde aspecten voor de keuze van een KI-organisatie zijn: 
 

• Kwaliteit van het sperma (54%) 

• Leverbetrouwbaarheid (45%) 

• Gezondheidsstatus van het sperma (34%) 

 
Tabel 6             Kunt u voor de onderstaande aspecten over de KI-organisatie [naam KI-organisatie] 

aangeven hoe tevreden u daarover bent? De schaal loopt van -3, zeer ontevreden tot en 

met +3, zeer tevreden. 

 
Totaal 2018 

Gem. Valid N 

Leverbetrouwbaarheid 2,1 291 

Bestelgemak  1,9 290 

Keuze in producten/eindberen  1,8 285 

Kwaliteit van het sperma 1,8 283 

Flexibiliteit 1,7 286 

Gezondheidsstatus van het sperma 1,7 279 

Houdbaarheid  1,6 291 

Fokkerij- en eindbeersperma samen te bestellen 1,6 199 

Reproductieadvies 1,1 265 

Prijs van het sperma 0,6 280 

 

Het meest tevreden zijn de zeugenhouders over ‘leverbetrouwbaarheid’ en ‘bestelgemak’. Het 
minst tevreden is men over het ‘reproductieadvies’ en ‘prijs van het sperma’.  
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Voor meer informatie over de FokScan kunt u contact opnemen met Geelen Consultancy. 

T:  0317 – 425958 / 06 – 20607090 

E:  jan@geelen-consultancy.nl 

W:  www.geelen-consultancy.nl 

 

mailto:jan@geelen-consultancy.nl
http://www.geelen-consultancy.nl/

