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FASE 4: SPENEN  
 

 

 

 

 

Huidige situatie rond het spenen 

Spenen is de meest cruciale fase voor de varkenshouder en zijn dieren. Als het vlot verloopt, maakt het 
de weg vrij voor zorgeloze en winstgevende tijden. Als het slecht gaat, zal het meestal een verloren strijd 
worden in de afmestfase. Reeds van de geboorte, zijn biggen zeer goed in de vertering van vet. Vet is 
overvloedig aanwezig in biest en zeugenmelk. De overgang van een vetrijk naar een koolhydraatrijk dieet 
tijdens het spenen blijkt een uitdaging te zijn voor biggen. 

Goede resultaten in de afmestfase worden bepaald door 2 belangrijke factoren; Speenleeftijd en 
speengewicht. Speenleeftijd is grotendeels afhankelijk van het managementsysteem dat wordt toegepast. 
Speengewicht is afhankelijk van speenleeftijd en de genetica van de zeug (geboortegewicht en 
worpgrootte). Maar een gewichtsverschil van 500g bij spenen resulteert in een gewichtsverschil van 1 kg 
op 42 dagen87 na spenen en 100 g extra bij het spenen geeft 10 g / dag extra groei.88 

Rond het spenen, neemt voedsel en waterinname van de big af wat een verstoring veroorzaakt in de 
darmgezondheid en infecties een kans geeft om de biggen van binnen uit binnen te infecteren. Een nieuw 
sleutel inzicht is dat er meer streptococcus suis in de darm voorkomen dan verondersteld. Dit impliceert 
dat een beschadigde darmwand bij het spenen een enorm gevaar inhoudt voor de biggen.89 

Het is alom bekend dat na het spenen de diversiteit van de darmflora bij biggen verandert wanneer het 
voeder omschakelt van vloeibaar naar vast. Tijdens deze wijziging zijn biggen ook zeer gevoelig voor 
enterische ziekten waaronder speendiarree die enerzijds een overgroei veroorzaakt van enterotoxigene 
Escherichia Coli en anderzijds een vermindering van melkzuurbacteriën in het maagdarmkanaal. 

Op de gangbare leeftijd van spenen is het immuunsysteem van de big nog niet volwassen en de impact 
van een abrupte verwijdering van maternale bescherming in combinatie met stress en mogelijke infecties 
creëert een immuniteit gap. Het toevoegen van functionele voederadditieven, die de ontwikkeling van 
het immuunsysteem in het jonge dier positief beïnvloeden, kunnen in zijn latere leven het voorzien van 
een competent immuunsysteem zonder de behoefte aan antibiotica interventies. 

Een vloeiende overgang rond spenen kan men bereiken door het dier min of meer hetzelfde hoge 
kwalitatieve voeder te verstrekken voor en na het spenen. Dit kan een snellere voederopname ten goede 
komen en de verwoestende uitwerking op darmintegriteit, te wijten aan het vasten, verminderen. Dit 
alles kan vertaald worden in een hogere groei en betere faeces consistentie waardoor in latere fases de 
homogeniteit binnen de tomen toeneemt.90 

 

 

                                                             
87 Bruyninx et al 2001 
88 Kristien vanbelleghem varkensbedrijf 2015 
89 MAM Spreeuwenberg 2002 
90 MAM Spreeuwenberg  2001 
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Literaire stellingen en belangrijke cijfers over spenen  

Algemeen wordt aanvaard dat de darm de poortwachter is van een algemene goede gezondheid zowel 
bij het dier als bij de mens. Het oppervlak van het darmkanaal is 300 keer groter dan het huidoppervlak. 
Hoewel het een vergelijkbare bescherming tegen indringers dient te geven, moet het ook hoogst 
permeabel zijn voor waardevolle voedingsstoffen. Daarom is 70% van alle afweercellen van het lichaam 
te vinden in de darmmucosa.91 De dunne darm is de plaats waar de opname van de meeste 
voedingsstoffen gebeurt. Deze opname wordt geregeld door specifieke receptoren op de cellen en zijn er 
voor elk type voedingsmiddel. Deze manier van opname is nodig door de aanwezigheid van tight 
junctions.92 

Tight junctions tussen de mucosacellen van de darm hebben de belangrijke taak om de cellijn hermetisch 
af te sluiten en zodoende de paracellulaire doorgang van bacteriën, toxinen en andere ongewenste 
stoffen uit het darmlumen naar de binnenkant van het lichaam te voorkomen. Deze tight junctions zijn 
eigenlijk eiwitstructuren die veel energie verbruiken om intact te blijven.93 Verscheidene stressfactoren 
kunnen een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van deze tight junctions, wat leidt tot het "lekkende 
darm syndroom” waarbij grotere moleculen zoals toxinen, bacteriën of agressieve radicalen erdoor 
kunnen passeren. Dit resulteert in cel beschadiging, productie van inflammatoire cytokines en zorgt 
vervolgens voor de activering van het immuunsysteem. 

 

Fig. 9: Voorstelling van de dunne darm 

 

Fig. 10: Voorstelling van de tight junctions en de scheidingslijn tussen darmlumen en lichaam 

                                                             
91 Symposium guthealth 2016 Schothorst feed research 
92 C. H. Hu et al 2013 
93 C. H. Hu et al 2013 
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De neutralisatie van deze inflammatoire componenten verbruikt aanzienlijke hoeveelheden 
voedingsstoffen, dit toont zich in verminderde groei en verhoogde voederconversies. Eveneens zullen 
deze ontstekingscomponenten een verdere beschadiging van de darmwand veroorzaken en de ontsteking 
en kans op diarree verhogen.94 Daarom is vermindering van de stress rond spenen, die een inflammatoire 
immuunrespons induceert, erg noodzakelijk voor het verbeteren van de groei tot finaal marktgewicht.  

Onderzoek toont aan dat biggen die reeds in het kraamhok geleerd hebben om te eten de neiging hebben 
om beter op te starten in de batterij. Toch eet liefst 50% van de biggen 16u na spenen nog steeds niet.95 
Deze vastenperiode heeft een direct en acuut effect op de fysieke gezondheid van de darm en zijn flora. 
Het is bewezen dat de villi, die het eigenlijke contactoppervlak vormen tussen het dier en zijn 
voedingsstoffen, reeds enkele uren nadat het dier stopt met eten, korter en dikker worden. Vijf dagen na 
spenen is hun lengte gereduceerd met 50% en dit vermindert hun vermogen om nog voedingsstoffen op 
te nemen.96 Dit resulteert in het feit dat de energieopname de eerste week na spenen slechts 60-70% 
bedraagt van die voor spenen op een melkdieet en dat het 2 weken duurt om dit volledig te herstellen. 97 

De darmflora (microbioom) zal ook worden verstoord door deze periode van dieetveranderingen en 
onzekere aanvoer van voedingsstoffen. Dit kan een verschuiving in zijn samenstelling veroorzaken, 
waardoor schadelijke bacteriën in aantal kunnen toenemen. Het microbioom heeft meerdere functies die 
zijn gastheer ten goede komen. Het is gelinkt met de immunologische ontwikkeling en 
immunocompetentie van zijn gastheer (ze produceren antimicrobiële peptiden) en het heeft ook 
verteringscapaciteiten.98 Het is bewezen dat de interactie, vroeg in het leven, tussen de gastheer en zijn 
darmflora de programmering en ontwikkeling van zijn immuunsysteem dicteert.  

Door te investeren in de opname van grotere hoeveelheden startervoeder in de periode onmiddellijk na 
spenen (tot zes weken oud) worden hogere voederopnames bereikt. Uit eerdere studies is gebleken dat 
kwalitatief hoogwaardige startervoeders de biggen beter helpen omgaan met de ziektedruk in de periode 
onmiddellijke na het spenen. Zij stabiliseren echter ook de darmflora waardoor zij de absorptie van 
nutriënten en eiwitafzetting vergemakkelijken in plaats van grote hoeveelheden energie te verspillen om 
de ziektedruk te bevechten. Een bijkomend voordeel van een stabiele darmflora is de vermindering van 
speendiarree. De gemiddelde dagelijkse groei gedurende de eerste week na spenen bepaalt voor 40% de 
voederopname en groei tijdens de afmestfase.99 

Hogere kwaliteit in diervoeders kan worden bereikt door de ruwe eiwit (RE) -spiegels te verlagen en 
functionele aminozuren toe te voegen. Hoewel eiwitrijke diëten goed zijn voor de groei, missen 
gespeende biggen de enzymenproductie om ze te verteren. Dit leidt tot grote hoeveelheden 
onverteerbaar eiwit in het colon en dit zal aldaar gefermenteerd worden. Deze fermentatie produceert 
ammoniak en giftige bijproducten die een negatief effect hebben op darm integriteit en de darmflora. 

Ook dient men aandacht te hebben voor vezels in het dieet. Er zijn fermenteerbare koolhydraten en inerte 
koolhydraten in de voeding. Onderzoek toont aan dat het beter is om de concentratie van inerte vezels in 
de voeding direct na het spenen verhogen. Ze blijken de voederopname te stimuleren en bevorderen de 
groeiprestaties. Ze geven ook een verlaging van de concentratie van E. coli en verbeteren de 
enzymproductie.100 

Het laatste middel om de kwaliteit van voeders rond het spenen te verbeteren is het toevoegen van 
additieven. Organische zuren hebben bewezen de pH in de maag te verlagen en de snelheid waarmee de 
voedingsstoffen van de maag naar de dunne darm passeren te verlagen. Dit verbetert de spijsvertering, 

                                                             
94 C. H. Hu et al 2013 
95 Bruyninx et al 2002 
96 Hampson et al 1986 
97 Jean le Dividich 2001 
98 Renz et al 2012 
99 Tokach et a1992 
100 Molist et al 2010; Gerritsen et al 2012 
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waardoor minder fermenteerbaar substraat in de dikke darm belandt. Ze blijken ook een energiebronnen 
te zijn voor de cellen van de darmwand.101 Net zo belangrijk als voeding is de wateropname de eerste 
dagen na het spenen omdat deze steeds verbonden zijn. Een algemeen advies is 1 drinkplaats per 5 biggen 
tijdens de eerste dagen. 

Dit betekent dat de focus voor voeder rondom het spenen en de week erna vooral ligt op het behoud van 
de darmgezondheid in plaats van de voederconversie. Dit houdt in dat de relatie tussen de darmmucosa, 
de darmflora en de voeding in perfecte balans moet zijn. 

 

De juiste additieven voor biggen rondom het spenen.  
 

Zoals de literatuur aantoont, is het voorkomen van speenproblemen een zaak van zo weinig mogelijk 
stress te creëren en om biggen voor spenen vast voeder te leren opnemen. Dit om het spenen zo vlot als 
mogelijk te laten verlopen. Dezelfde hoge kwaliteit voeding voor en na spenen helpt de big om te gaan 
met dit sleutelmoment.  

Om deze reden heeft Ardol 2Wean Concentraat ontwikkeld. Dit voederadditief kan aan een ratio van 3-
4% worden ingemengd in het startervoeder. Hiermee kunt u uw biggen hetzelfde hoog kwalitatieve 
voeder aanbieden van de leeftijd van 8 dagen in het kraamhok tot 10 dagen na spenen. Dit is om de biggen 
zo snel mogelijk vast voeder te leren eten en een gezonde en stabiele darmflora te installeren die bestand 
is tegen de blootstelling aan eventuele ziekteverwekkers rondom het spenen. 

 

Test 7: voeder proef – commercieel bedrijf België  

Het gebruik van BASDIAR gevolgd door het gebruik van 2Wean voeder tot 10 dagen na spenen installeert 
een gezonde en stabiele darmflora die weerstand kan bieden tegen mogelijke pathogenen. Het laat de big 
toe om de nutriënten uit de zeugenmelk optimaal te verteren en zijn performantie rond spenen te 
verbeteren. 

Materiaal & Methode:  

- 1358 biggen verdeeld over een controle en 2Wean groep. 
- De 2Wean groep kreeg 100 gram BASDIAR® per toom per dag gedurende 7 dagen startende bij geboorte gevolgd 

door het 2Wean® voeder op dag 8 tot tien dagen na spenen.  
- De controle groep kreeg kunstmelk en een commerciële prestarter. 
- Het individueel geboortegewicht, na 10 dagen, bij spenen en 10 dagen na spenen werd gewogen. 

 
 

Resultaten:  

 

 Test Controle Verschil 
Geboortegewicht 1504 g 1453 g + 51 g 
Gewicht na 10 dagen 2824 g 2703 g + 121 g 
Speengewicht 5407 g 5296 g + 111 g 
Gewicht 10 dagen na spenen 7063 g 6589 g + 474 g 
Dag groei: geboorte tot spenen 195 g 191 g +4 g 
Dag groei: spenen – spenen + 10 dagen 118 g 93 g + 25 g 

                                                             
101 De Lange et al 2010 
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Conclusie:  

Het gebruik van BASDIAR® samen met 2WEAN® voeder van geboorte tot 10 dagen na spenen resulteerde in een vlot 
speenmoment met zwaardere gewichten bij spenen en 10 dagen na spenen.  

 

Test 8: Voeder proef – commercieel bedrijf België  

Het gebruik van BASDIAR gevolgd door het gebruik van 2Wean voeder tot 10 dagen na spenen installeert 
een gezonde en stabiele darmflora die weerstand kan bieden tegen mogelijke pathogenen. Het laat de big 
toe om de nutriënten uit de zeugenmelk optimaal te verteren en zijn performantie rond spenen te 
verbeteren. 

 

Materiaal & Methode:  

- 707 biggen verdeeld over een controle en 2Weanl groep. 
- De 2Wean groep kreeg 100 gram BASDIAR® per toom per dag gedurende 7 dagen startende bij geboorte gevolgd 

door het 2Wean® voeder op dag 8 tot spenen.  
- De controle groep kreeg kunstmelk en een commerciële prestarter. 
- Het individueel geboortegewicht, na 10 dagen en bij spenen werd gewogen. 

 
 

Resultaten:  

 Test Controle Verschil 
Gespeende biggen / zeug 12.7 12.3 +0.4 
Geboortegewicht 1622 g 1612 g + 10 g 
Gewicht na 10 dagen 3584 g 3584 g 0 g 
Speengewicht 6598 g 6497 g + 101 g 
Dag groei: geboorte – spenen 237 g 231 g + 6 g 

 

 

 

 

5000

5500

6000

6500

7000

7500

Speengewicht Speengewicht + 10 dagen

Gewicht (g) bij spenen en spenen +10 dagen 

2Wean Controle



  5 STEP PIG CONCEPT 
 

36 

   

 

  

Conclusie:  

Het gebruik van BASDIAR® samen met 2WEAN® voeder van geboorte tot spenen resulteerde in een vlot speenmoment met 
zwaardere gewichten bij spenen  
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