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FASE 2: WERPEN 
 

 

 

 

 

Huidige situatie rond het werpen en tijdens de lactatieperiode in de commerciële 
bedrijven  
 
De dag van vandaag sterft bijna één op de zeven biggen voor het spenen in de Europese 
varkenshouderijen. Een dergelijk hoog sterftecijfer is een belangrijke oorzaak van economische schade en 
een onderwerp voor dierenwelzijn.53 

De winstgevendheid van een varkenshouderij wordt voornamelijk beïnvloed door de zeug en de 
toomprestaties. De zeugprestaties worden beoordeeld door de worpgrootte bij werpen, 
geboortegewicht, worpgrootte bij spenen, speengewicht en het aantal worpen per jaar. De toomprestatie 
vóór het spenen wordt vooral beïnvloed door de biest en melkgift van de zeug. Biest bevat natuurlijke 
groeifactoren voor de normale ontwikkeling van de vitale organen. 

De belangrijkste rol van biest is om de biggen te voorzien van voldoende energie, passieve immuniteit en 
om de ontwikkeling te stimuleren van het maagdarmkanaal van de biggen. Worpgrootte, 
geboortegewicht, pariteit, genotype, endocriene-status, stress voor, tijdens en na het werpen en voeding 
lijken te biest en melkgift beïnvloeden.54 Voor een goede gezondheid en groei voor en na spenen wordt 
een biest inname van 250 gram per big aanbevolen.55 

Onderzoek toonde aan dat 35% tot 55% van de zeugen niet voldoende biest produceerde voor hun 
toom.56 Literatuur suggereert ook dat hittestress en stress rond het werpen negatieve invloed hebben op 
de biestproductie.57  In tegenstelling tot de melkgift, lijkt biestproductie slechts matig te worden 
beïnvloed door het gewicht van het totaal aantal levend geboren biggen en de vitaliteit bij de geboorte.58 
In de eerste uren na het werpen is biest ad libitum beschikbaar en het zogen is asynchroon en continue. 
Grotere en zwaardere tomen kunnen gebruik maken van dit verschijnsel en een grotere biestextractie uit 
de melkklieren verkrijgen.59 

Het is normaal voor dieren die meerdere nakomelingen per worp voortbrengen, zoals het varken, om een 
variatie in geboortegewicht te hebben binnen de toom. Aangezien doorheen de tijd de zeugen 
geselecteerd werden voor steeds grotere tomen nam deze variatie in geboortegewicht ook toe. Dit is van 
economisch belang vanwege de positieve correlatie met sterfte voor het spenen en lagere postnatale 
groeicijfers.60 Het optimale geboortegewicht van biggen ligt tussen 1350 en 1500 g. Het gewicht van 
gezonde biggen wordt hoofdzakelijk bepaald aan het eind van de dracht. Dit is de reden waarom aan het 
einde van de dracht zeugen optimale voedingsomstandigheden eisen teneinde een hoog 
geboortegewicht te bekomen zonder dat de zeug aan conditie moet inboeten. 

                                                             
53 H. Quesnel 2011 
54 King’ori 2012 
55 Quesnel et al 2012 
56 Quesnel et al 2012; Decaluwe et al 2014 
57 C. Farmer et al 2009 
58 Devillers et al 2007 
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60 Wolf et al 2008 

Inseminatie Werpen Pasgeborene
e 

Spenen 

Lianol Ferti® / Solapro® Lianol Vital® / Solapro®  Lianol Colostro® / BASDIAR® BASDIAR® / 2Wean® 



  5 STEP PIG CONCEPT 
 

21 

   

In tomen met een hoge variatie in geboortegewicht zijn de kleinste biggen niet in staat om te concurreren 
met hun zwaardere broers en zussen voor de beste spenen. Daardoor nemen deze dieren lagere 
hoeveelheden biest en melk op, wat leidt tot een slechtere opbouw van passieve immuniteit en een lagere 
voedingsinname.61 Bijgevolg worden kleine biggetjes fysiologisch beroofd van hun energievoorraad. 
Daarom hebben ze een verlaagde capaciteit om hun lichaamstemperatuur te bewaren en zijn ze 
gevoeliger voor onderkoeling na de geboorte.62 Dit gebrek aan homogene tomen resulteert in hogere 
sterfte, minder efficiënte productie en meer arbeid. 

Voeding is ongetwijfeld een belangrijke factor tijdens de dracht en het werpen. Recuperatie van 
gewichtsverlies dat zich heeft voorgedaan tijdens de vorige lactatie is best beëindigt rond dag 75-80 van 
de dracht. Vanaf dit punt begint de ontwikkeling van de melkklier. Als de zeug gewicht (vet) aankomt 
vanaf dit punt wordt dit geassocieerd met vet opbouw in de melkklier wat leidt tot minder functioneel en 
actief klierweefsel. Het voorkomt eveneens metabole aandoeningen die mastitis veroorzaken en kunnen 
leiden tot een verminderde biest -en melkopbrengst. 

Bij het werpen is het noodzakelijk dat het geboortekanaal genoeg ruimte heeft om een vlotte expulsie 
van de biggen te garanderen. Dit betekent dat er niet te veel inhoud in het maagdarmkanaal en in het 
bijzonder de dikke darm mag aanwezig zijn. Om constipatie bij zeugen te voorkomen is het belangrijk om 
voldoende vezel in het dieet te voorzien. Dit voorkomt eveneens een overconsumptie van water, daar de 
zeug het gevoel van een volle maag zal hebben. 

Het verplaatsen van de zeugen naar de kraamstal een paar dagen voor het werpen is gebruikelijk dezer 
dagen. Meestal betekent dit dat de zeug al hun lactatievoer gevoederd zullen krijgen. Dit kan aanleiding 
geven tot minder productieve zeugen zoals hierboven vermeld. Tot aan het werpen is het aan te bevelen 
dat de zeugen hetzelfde dieet krijgen als tijdens de drachtperiode. Elke over voedering tijdens de dracht 
zal systematisch de voederopname van zeugen of gelten in de aanstaande lactatie in gevaar brengen.63 

Onderzoek heeft herhaaldelijk aangetoond dat te beperkende voederpatronen in het begin van de lactatie 
(ter voorkomen van uierstuwing, hypogalactia, zeugenconstipatie en helemaal niet eten) de totale 
voederopname kan verminderen om twee redenen; 1) Voederopname in de laatste drie weken van de 
lactatie wordt niet beïnvloed door de inname in het begin van de lactatie; en 2) de verloren kans op 
voederopname in vroege lactatie kan niet worden gerecupereerd in de latere stadia van de lactatie.64 

Deze conclusies zijn algemeen aanvaard en gedocumenteerd met een gros aan bewijsmateriaal waaruit 
blijkt dat lactatie een cruciale hoeksteen is van zeugenproductiviteit en reproductieve efficiëntie. Daarom 
moet er alles aan gedaan worden om de voederopname van de moderne productieve zeug tijdens lactatie 
te maximaliseren.65 

 

Literaire stellingen over intra-uteriene groei restrictie(IUGS), foetale groei en IGF-1 
 
Individuele foetale groei is de som van de interactie tussen het foetale genoom enerzijds en het milieu in 
de baarmoeder dat bepaald wordt door de maternale-placenta-functie anderzijds. Er zijn ook 
aanwijzingen dat foetale groei gemeten in de late dracht, niet alleen afhankelijk is van het maternale 
milieu maar ook van gebeurtenissen die tijdens de eigenlijke bevruchtingsperiode plaatsvonden(zie 
hoofdstuk: insuline, groeihormoon en insulineachtige groeifactor I (IGF-1) concentraties en hun rol in de 
voortplanting)66 

De dominante foetale groeiregulator in het einde van de dracht is IGF-1, geproduceerd door de foetale 
lever en andere weefsels. In tegenstelling tot de postnatale situatie, is de dominante regulator van IGF-
                                                             
61Quiniou et al 2002  
62 Herpin et al 2002 
63 Quiniou et al 1998; Whittemore 1998; Noblet et al 1998 
64 Quiniou et al 1998; Aherne 2001; Noblet et al 1998 
65 Goodband et al 2006 
66 Peter D. et al 2003 
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productie in de foetus niet het groeihormoon (GH), maar foetale insuline. Deze foetale insuline is onder 
regulatie van de foetale beschikbaarheid van glucose. Dit bewijst dat het foetale IGF-1 systeem en 
daardoor dus foetale groei gevoelig is aan het voeder van de moederzeug.67 

De dominante oorzaak van de groeivertraging in midden en late dracht heeft betrekking op een 
verminderde aanvoer van voedingsstoffen, waaronder zuurstof. De transportcapaciteit van de placenta 
en haar diffusieoppervlakte, die gecorreleerd zijn aan de baarmoedergrootte en haar vascularisatiestelsel, 
zijn primaire actoren. Het is aangetoond dat IGF-1 een belangrijke rol heeft bij de stimulatie van 
angiogenese (de vorming van nieuwe bloedvaten) Ook heeft het een belangrijke invloed op de 
ontwikkeling van de placenta,68 waardoor een betere uitwisseling van nutriënten tussen moeder en foetus 
tot stand komt.69 

Tijdens intra-uteriene groeivertraging, is de expressie van genen voor groeifactoren, zoals IGF-1, 
gedowntuned door epigenetische veranderingen in de promotor regio van hun DNA. Dit zorgt ervoor dat 
de gevoeligheid van foetale weefsels voor IGF-1 wordt verstoord, wat resulteert in kleinere biggen die 
vaak nooit volledig herstellen of hun volledige genetische potentieel bereiken. 70 AhR-activatie door 
middel van toediening van Lianol keert de epigenetische silencing van groeifactor genen die zich 
voordeden in de ongeboren biggen om. (Zie hoofdstuk: Wat is Lianol en hoe werkt het) 

Er is gezegd dat foetale groei gebaseerd is op een optimale nutriëntcompartimentering. Deze doet zich 
voor bij hoge tot normale niveaus van IGF-1 aan beide zijden van de placenta.71 Bovengenoemde effecten 
van IGF-1 rond het werpen benadrukken het belang van een constante hoge IGF-1 plasmaconcentraties 
bij de zeug. Het toont aan dat de groei vertraagde biggen zelfs gewicht kunnen winnen in de laatste dagen 
voor het werpen en zo hun kans op overleving vergroten. Maar het kan hen en hun medenakomelingen 
ook helpen om na het werpen een hogere melkproductie van de zeug te verkrijgen, veroorzaakt door 
versnelde celdeling in de melkklier.72 

 

 

 

                                                                                                           

 

   

 

     

                                                                                                                                      Fig. 7: Invloed van IGF-1 
                                                                                                                           op foetus en                         
                                                placenta 

 
 

                                                             
67 Oliver et al 1996 
68 A.P. Machado et al 2016; Peter D. et al 2003 ; Oliver et al 1996 ; C.T. Roberts et al 2007 
69 R.F Nicosia et al 1994 
70 Qi Fu et al 2014 
71 Bauer et al 1998 
72 E. James Squires. Applied animal endocrinology 2010 
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De juiste additieven voor uw zeugen rond werpen 
 

Test 3: Waals landbouwkundig onderzoekscentrum 

Het gebruik van 10 gram Lianol Solapro® per dag en per zeug als topdressing van 7 dagen voor werpen tot 
3 dagen na werpen verhoogt de vitaliteit van de biggen alsook biestopname en biestproductie. 

 

Materiaal & Methode:  

- Veertig Belgische Landras zeugen, verdeeld over de controle en de Lianol groep. 
- De Lianol groep kreeg 10 gram Lianol Solapro® per zeug per dag gedurende 10 dagen rond het werpen (zeven 

dagen voor tot drie dagen na het werpen). De controlegroep had geen behandeling. 
- IGF-1 serum concentraties bij zeugen en biggen werden gemeten en colostrumproductie. 
- Aantal worpen, het aantal levend en doodgeboren biggen, voederopname en biestopname, om biestproductie te 

bepalen, werden gevolgd 

 
 

Resultaten:  

 

 Controle groep Lianol groep 
Geboortegewicht big(g) 1490 1504 
Gewicht na 24h (g) 1556 1629 
biestopname (g/24h) 293 353 
biestproductie (g/24h) 3064 3770 
IGF-1 conc in plasma zeugen (ng/ml) 29 69 
IGF-1 conc in plasma biggen (ng/ml) 8 15 

 

 

  

Conclusie:  

Lianol Solapro® toegevoegd aan het zeugenvoeder verhoogt enerzijds de vitaliteit van de biggen en anderzijds de biestopname 
en productie. De IGF-1 concentratie van de zeugen 4 dagen post partum vertoonde eveneens merkbare verschillen. 
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Test 4: PVL Bocholt – Proef en vormingscentrum 

Het gebruik van 10 gram Lianol Vital® bolus per dag per zeug 1 week voor werpen draagt bij aan biggen 
met een hoger geboortegewicht.  

 

Materiaal & Methode:  

- 71 Topigs-20 zeugen, verdeeld over een controle en Lianol groep. Met 1044 levend geboren biggen. 
- De Lianol groep kreeg een bolus van 10 gram Lianol Vital® per zeug per dag gedurende 1 week voor werpen. De 

controle groep kreeg niets. 
- Geboortegewicht van de biggen en gemiddelde dagelijkse groei (GDG) warden gemonitord.  

 
Resultaten:  

 

 Controle groep Lianol groep 
Geboortegewicht biggen (g) 1330 1400 
GDG tot spenen (g/dag) 213.4 229.5 

 

 

 

 

Conclusie:  

Het gebruik van Lianol Vital® bolus bij zeugen voor het werpen geeft biggen met een zwaarder geboortegewicht met een hogere 
dagelijkse groei tot spenen. 
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