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INLEIDING      
 

Het produceren van gezonde biggen is de sleutel voor het succesvolle management van elke 
varkenshouderij. Biggen met een goed geboortegewicht enerzijds en attentie voor groei tot spenen 
anderzijds zijn hiervoor essentieel. Alles wat er namelijk in deze eerste levensweken gebeurt, heeft een 
directe correlatie met de toekomstige productiecapaciteiten van het dier.1 

Biggen ondergaan vaak tegenslagen voor het spenen ten gevolge van een laag geboorte gewicht, infecties, 
trauma en slechte voeding. Deze uiten zich voornamelijk in hogere mortaliteit of morbiditeit, vertraagde 
groei en verminderde voederefficiëntie. Deze problemen dragen bij aan een zwaardere economische 
belasting van de varkenshouderij. Om optimaal varkens te kunnen produceren zou de varkenshouder 
extra aandacht moet verzorgen aan enkele sleutelmomenten. 

Om het genetische potentieel van elk afzonderlijk dier te optimaliseren, is een innovatief concept 
ontworpen. Het 5 STEP PIG CONCEPT richt zich op het produceren van gezonde, stevige speenbiggen. Het 
zorgt voor de spijsvertering en darmgezondheid van deze biggen. Hierdoor verhoogt het de 
overlevingskansen en groei van elk dier. 

Dit alomvattende nutritionele programma is toepasbaar vanaf het moment van inseminatie van de zeug 
tot en met het spenen van haar biggen. Het spitst zich toe op de 4 sleutelmomenten in de productiecyclus 
van de varkenshouderij. Deze zijn het insemineren, het werpen van de zeug, de pasgeboren big en het 
spenen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 N.Quiniou 2002 

PRODUCTIE CYCLUS 
IV: SPENEN 

I: INSEMINATIE 

III: PASGEBOREN BIG 
II: WERPEN 



  5 STEP PIG CONCEPT 
 

4 

   

WAT IS HET 5 STEP PIG CONCEPT EN HOE WERKT HET 
 

Het 5 STEP PIG CONCEPT is een 100% natuurlijk programma van voedingssupplementen en aanvullende 
voeders voor zeugen en biggen. Het uiteindelijke doel is om vitale en robuuste biggen te produceren die 
soepel kunnen worden gespeend. De eerste stap richt zich op het eigenlijke moment van conceptie van 
de big; de inseminatie. Op dit moment wordt het genetisch potentieel van elk individu gedefinieerd en dit 
moment is dan ook de basis voor alle verdere prestaties. De tweede en derde stap zijn gericht op het 
werpen en de feitelijke geboorte van de big. Voor de zeug is het doel een optimale uitwisseling van 
voedingsstoffen in de placenta en een goede melkproductie. Dit zal meer homogene en / of zwaardere 
biggen opleveren. Voor de big ligt de focus op een uitstekende immuniteit en energiestatus. Gedurende 
de verdere kraamstalperiode en tijdens het spenen ondersteunen we in stap vier en vijf de te spenen big 
zo goed als mogelijk. We helpen de big om de best mogelijke start te verkrijgen en een goede 
darmgezondheid en darmflora te ontwikkelen. 

 

LIANOL 
 

Bio activiteit van Lianol®: een drieledig werkingsmechanisme 
 

Lianol is een innovatief aanvullend diervoeder, ontwikkeld om de prestaties van dieren in de intensieve 
veehouderij te optimaliseren, en tegelijkertijd het wijdverspreide, onnodige gebruik van antibiotica te 
verminderen. 

Lianol wordt geproduceerd via een bacterieel fermentatieproces van aardappeleiwit, waarbij een grote 
hoeveelheid van een specifieke bacteriële metaboliet wordt gevormd. In celcultuur experimenten werd 
aangetoond dat deze metaboliet een agonist is van de aryl hydrocarbon receptor (AhR), een 
cytoplasmatische transcriptiefactor die zowel xenobiotica als kleine liganden uit het dieet kan detecteren 
en binden. Na binding van zulke liganden migreert AhR naar de celkern en start daar de transcriptie van 
bepaalde genen, afhankelijk van de chemische structuur van de ligand, het weefsel en de diersoort waarin 
de interactie plaatsvindt (zie Figuur 1). 

AhR wordt traditioneel gedefinieerd als een chemische sensor die een biologische reactie op 
omgevingspolluenten of - invloeden teweegbrengt. Tegenwoordig echter stapelt het bewijs zich op dat 
AhR activatie nodig is voor het correct functioneren van belangrijke biologische processen zoals de 
normale cel ontwikkeling, organogenese, reproductie, immuun regulatie en de mucosale barrière. AhR 
komt veelvuldig tot expressie in verschillende organen en weefsels, en speelt ook een rol in bv. de 
hepatische en cardiovasculaire systemen. Daarom wordt AhR nu algemeen gezien als een sensor voor 
fysiologische liganden die geproduceerd worden door ofwel de gastheercel, het dieet of door de 
microbiota. Op die manier verbindt AhR uitwendige omgevingssignalen met inwendige cellulaire 
processen. De volgende mechanismen zijn reeds geïdentificeerd: 

 

• In de mucosa (slijmlaag) van de barrière-organen (het spijsverteringskanaal, longen, ogen, 
voorplantingsorganen) reguleert AhR de ontwikkeling van de aangeboren lymfoïde cellen, 
die essentieel zijn voor de beschermende immuniteit en de regulatie van de gastheer-
microbe homeostase. 

• AhR is betrokken bij de rijping  van B cellen en houdt de inflammatoire en regulatoire T cell 
populaties en cytokineproductie in evenwicht. 
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• AhR activatie resulteert in “down”regulatie van pro-inflammatoire cytokinen en enzymen, 
hetgeen leidt tot een immunosuppressieve staat die essentieel is voor de tolerantie van het 
immuunsysteem. 

• AhR activatie kan leiden tot de expressie van groeifactoren, of kan hun signaal-
transductieketens beïnvloeden, van bv. insulin-like growth factor 1 (IGF-1), dat een 
essentieel hormoon is voor spiergroei en voortplanting, en van myoD, dat de differentiatie 
van spierweefsel initieert (myogenese). 

• De modulatie van groeifactoren of hun signaalwegen kunnen ook het resultaat zijn van de 
epigenetische activatie van bepaalde genen door AhR, waarvan het bekend is dat het een 
aanzienlijke invloed kan uitoefenen op de pre- en postnatale ontwikkeling en groei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Schematisch overzicht van de transcriptionele activatie van de aryl hydrocarbon receptor door de bacteriële 
metabolieten in Lianol. IGF-1: insulin-like growth factor 1. 

 

Naast hun functie als AhR agonisten is aangetoond dat de bacteriële metabolieten in Lianol ook fungeren 
als signaalmoleculen tussen goedaardige darmbacteriën, die de proliferatie en het behoud van een 
gezond microbioom stimuleren, terwijl ze de productie van virulentiefactoren en de epitheliale 
aanhechting van pathogene bacteriën verminderen. Tegelijkertijd verhogen ze de weerstand van de tight 
junctions in het darmepitheel, hetgeen het lekken van inflammatoire antigenen in de onderliggende 
weefsels tegengaat. 

Samengevat heeft Lianol een bewezen drievoudig werkingsmechanisme: 

 

• Specifieke stimulatie en onderhoud van een gezond microbioom en epitheel in de darm, via 
directe interacties met bacteriën, tight junctions en het mucosale immuunsysteem. 

• Algemeen onderhoud van de integriteit van de barrière-organen, de eerste verdedigingslijn 
tegen pathogenen, via immunomodulatie van cytokinen, enzymen, en B en T lymfocyten. 

• Systemische stimulatie van groei en reproductie via activatie van groeifactoren zoals IGF-1 
en hun signaalwegen door AhR activatie. 

 

De combinatie van deze biologische werkingsmechanismen in één enkel product resulteert in een krachtig 
hulpmiddel voor de optimalisatie van de dierproductie. Voor varkens heeft Ardol het Lianol 
fermentatieproduct ontwikkeld in verschillende formulaties die specifiek dienen voor de moeilijke 
momenten tijdens hun levenscyclus. Voor zeugen zijn deze: bronst, inseminatie, dracht en werpen. Voor 
biggen zijn deze: geboorte, zogen en spenen. 
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BASDIAR 
 
BASDIAR is een innovatief, antibiotica-vrij, aanvullend voeder op de zeugenmelk. Het wordt aangeboden 
aan biggen vanaf de eerste dag dat ze geboren worden tot 7 dagen oud. De specifieke samenstelling van 
BASDIAR maakt het een uitstekend en smaakvol voer voor pasgeboren biggen. Het bevat specifieke 
geselecteerde algen, gist, kleimineralen (bentoniet, montmorilloniet E558 en clinoptiloliet E368) en 
boterzuur. Deze ingrediënten zijn zorgvuldig geselecteerd omwille van hun wetenschappelijk bewezen 
voordeel voor de darmgezondheid en microflora. Toedienen van BASDIAR vanaf de dag van de geboorte 
komt een snelle ontwikkeling van een gezonde microflora en een uitstekende darmgezondheid ten goede. 
Dit helpt op zijn beurt bij een optimale vertering van de zeugenmelk, wat leidt tot betere prestaties. 
 

 
Algen 
 

 
Belangrijke onderdelen van algen zijn alginaten (alginezuur) en mariene gesulfateerde polysachariden 
(MSP) zoals fucoidans en laminarin. De alginaten hebben de neiging om water te binden, wat resulteert 
in stevigere ontlasting. 

Er is bewezen dat Mariene polysachariden een gunstig effect hebben op de darmgezondheid en 
verteerbaarheid van de voedingsstoffen. Dit effect wordt verkregen door een verbeterde gastro-
intestinale structuur en een groter aantal nutriëntentransporteurs. Onderzoek toont aan dat laminarin 
supplementatie de expressie verhoogt van GLUT in het ileum (SGLT1, GLUT1 en GLUT2). Deze 
nutriëntentransporteurs zijn verantwoordelijk voor het transport van glucose uit het darmlumen naar de 
enterocyt (darmmucosacel) en vervolgens naar de bloedstroom.2 

Er is ook aangetoond dat Laminarin toevoeging de uitscheiding van pro-inflammatoire cytokines, 
geïnduceerd door bacteriële metabolieten in het colon van het varken, onderdrukt.3 4 5 Eerder werd al 
bewezen dat Laminarin prebiotische eigenschappen vertoont door de vergroting van populaties van 
Bifidobacterium en Lactobacillus spp. in de dikke darm.6 Als derde effect remt laminarin de bacteriële 
groei van Staphylcoccus aureus, Listeria monocytogenes, Escherichia coli en Salmonella typhimurium. 

 

Kleimineralen 

 
Proeven met toevoeging van kleisoorten aan het voeder hebben aangetoond dat de groei en 
voederconversie van varkens verbetert. Een van de meest plausibele verklaringen is dat kleimineralen de 
verteerbaarheid van de voedingstoffen verbetert. Kleimineralen vertragen namelijk de passagesnelheid 
van voedsel door het spijsverteringskanaal wat de eigenlijke vertering meer tijd geeft. Toevoeging van 
kleimineralen veroorzaakt ook morfologische veranderingen in de intestinale mucosa, zoals een toename 
van villushoogte en een toename van de verhouding tussen villushoogte en crypt diepte. Deze 
veranderingen vergroten het contactoppervlak van het maagdarmkanaal met het voedsel en aldus de 
verteerbaarheid ervan. Verschillende studies hebben aangetoond dat het voeren van klei het voorkomen, 
de ernst en de duur van diarree bij varkens vermindert. Dit komt waarschijnlijk door een stijging van het 
aantal Bifidobacteria en Lactobacillus en een daling in Clostridia en E. coli in de dunne darm van met klei 

                                                             
2 Heim et al 2013 
3 Bahar et al 2012  
4 Walsh et al 2013 
5 Sweeney  et al 2012 
6 Jaskari et al 1998 
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gevoerde varkens. Verschillende studies hebben aangetoond dat klei de effecten van mycotoxinen kan 
helpen verzachten.7 

 
Gist 

 

Voederstrategieën, zoals toevoeging van probiotica, worden gebruikt voor het verbeteren van de 
intestinale ontwikkeling en de immuun functie bij biggen.8 Gist is een van de meest gebruikte probiotica 
in de varkenshouderij. Er is bewezen dat sommige stammen en componenten van gist groei en immuun 
functie bij biggen kunnen verbeteren.9 Supplementatie van levende gisten had een positief effect op de 
prestaties en de gezondheid van biggen veroorzaakt door stimulatie van het immuunsysteem en het 
behoud van een gunstige darmmilieu.10 Toediening van de levende gist Saccharomyces cerevisiae 
verhoogde significant de darmvilli en de IgA niveaus in het ileum11 en verbeterde sommige 
immunologische indices in het serum van biggen12. Zo hielp het diarree, veroorzaakt door een 
enterotoxigene E. coli-infectie, te verminderen. Toediening met gist verbeterde de voederconversie en de 
dunne darm ontwikkeling bij biggen en bevorderde de immuunrespons.13 

 
Beschermde veresterde SCFA-MMCFA 

 
De hoofdactiviteit van organische zuren is geassocieerd met een vermindering van de gastrische pH. Dit 
zet het inactieve pepsinogeen om in actief pepsine voor een effectieve eiwithydrolyse. Organische zuren 
zijn zowel bacteriostatisch als bactericide. Kortketenige vetzuren zoals azijnzuur, propionzuur en n-
boterzuur geproduceerd door microbiële fermentatie van voedingsvezels in de dikke darm, kunnen de 
proliferatie van epitheelcellen verhogen en hebben een stimulerende effect op zowel endocriene als 
exocriene alvleesklier secreties bij varkens. Organische zuren verbeteren ook duidelijk de totale 
verteerbaarheid en groei. Geconcludeerd wordt dat organische zuren en hun zouten de eiwitbenutting 
verhogen en productie indices verbeteren.14 

 

 

2WEAN CONCENTRAAT 
 
 
2Wean is de laatste stap in het 5 STEP PIG CONCEPT en is een concentraat - topdressing op basis van de 
Lianol Basdiar. Het kan aan een startvoeder worden toegevoegd in een verhouding van 2-3%. De enige 
voorwaarde is dat dit startvoer een nutriëntensamenstelling heeft in vooraf gedefinieeerd en algemeen 
aanvaard bereik. 

                                                             
7 Mohana et al 2015 
8 Lessard et al 2008 
9 White et al 2002 
10 Van Heugten et al 2003 
11 Wu GC et al 2012 
12 White et al 2002 
13 Zongyong Jiang et al 2015 
14 Mocherla et al 2015 
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Op deze manier kan men vanaf dag 8 in de kraamstal tot dag 10 na het spenen biggen met hetzelfde voer 
voeren. Het is een strategie die al over de hele wereld wordt toegepast om speenproblemen tot een 
minimum te beperken, maar met het 2 wean-concept gaan we nog een stap verder. 

Omdat dit concentraat - topdressing sterk gebaseerd is op Lianol Basdiar heeft het alle voordelen voor de 
darmgezondheid en de darmflora van het dier, zoals hierboven uitgelegd. Dit zorgt voor een soepel 
speenmoment. Ten tweede zal men zijn dieren ongeveer een maand lang met hetzelfde voer kunnen 
voeden, waarbij conventionele voersystemen één of twee keer van voedingspatroon moeten veranderen. 
Dit zorgt ervoor dat de dieren voldoende tijd hebben om zich aan te passen aan vast voer en leren eten 
en verteren. Ten derde, omdat dit concentraat veel op Lianol Basdiar lijkt, zullen de biggen de geur van 
het startvoer herkennen en zullen ze eerder vaste voeding in de kraamstal gaan eten. 
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FASE 1: INSEMINATIE PERIODE 
 

 

 

Huidige situatie in de varkenshouderij 

 
Aangezien falen in reproductie een van de belangrijkste redenen is voor het ruimen bij jonge zeugen 15, 
zou het verbeteren van de reproductieve prestaties in de volgende pariteit, de levensduur verhogen en 
zodoende de kosten van vervanging verlagen. Suboptimale toomgrootte of worpindex in de komende 
pariteit zijn vaak gerelateerd aan overmatig gewichtsverlies tijdens de voorgaande lactatie.16 Aangezien 
“de toomgrootte" en "aantal biggen gespeend" steeds zijn toegenomen in de afgelopen tien jaar, zijn de 
metabole eisen aan de zeugen ook toegenomen, terwijl de voeropname redelijk constant bleef. 

Zogende zeugen kunnen niet voldoende energie opnemen om de grote hoeveelheden melk te produceren 
waartoe ze in staat zijn17. Daarom gebruiken zeugen een aanzienlijke hoeveelheid lichaamsreserves om 
hun melkproductie te behouden. Toevoeging van vet aan het dieet wordt vaak gebruikt als energie boost 
tijdens lactatie. Echter, vet kan latere reproductie op verschillende manieren beïnvloeden. Vetrijke 
voeders verhogen namelijk melkvet output. Daarbij doen ze het effect van een hogere energie-inname 
teniet. Maar, wat nog belangrijker is, Dit onderdrukt ook de secretie van insuline en IGF-1. Deze hormonen 
beïnvloeden direct of indirect LH, oestradiol en progesteron secretie en follikelontwikkeling van de 
volgende ovulatiecyclus.18 Zie later. 

Eveneens is de door de jaren heen doorgedreven selectie op een kort “spenen tot bronst interval” (WOI) 
erg succesvol geweest en de meeste zeugen komen dan ook in oestrus 4-5 dagen na het spenen. De duur 
van deze periode zou echter niet voldoende zijn voor de zeugen om te herstellen van hoge 
gewichtsverliezen tijdens lactatie. Zowel het hogere gewichtsverlies en kortere WOI kunnen een 
negatieve invloed hebben op de follikel en eicelontwikkeling en op de embryonale overleving. Dit geeft 
meer risico’s op kleinere tomen of lagere worpindexen bij die zeugen in de volgende pariteit. 

Tot het midden van de jaren negentig werden de negatieve gevolgen van een ernstige voeder en 
eiwitdeficiëntie tijdens de lactatie, vooral door de zeugen uitgedrukt in een verlengde WOI. Recentere 
studies laten echter vooral negatieve effecten op de ovulatiesnelheid en embryonale overleving zien. 
Deze verschuiving van een verlengde WOI naar een verminderde "embryonale overleving" en 
"ovulatiesnelheid" wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de genetische selectie voor een kortere WOI.19 
Bij zeugen met gewichtsverlies tijdens de lactatie, die kort na spenen terug in oestrus komen, kan de 
follikel en eicelkwaliteit in het gedrang komen. Deze follikels ontwikkelen zich namelijk tijdens een periode 
van negatieve energiebalans 20en zullen onmiddellijk worden gebruikt na het spenen. 
Gecompromitteerde follikelontwikkeling kan leiden tot een lagere kwaliteit van eicellen en minder 
ontwikkelde corpora lutea, waardoor er meer embryonale verliezen optreden.21 

                                                             
15 Lucia et al 2000 
16 Schenkel et al 2010 
17 Bergsma 2011 
18 Van den Brand 2006 
19 Quesnel 2009 
20 Quesnel 2009 
21 Zak et al 1997 
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Ongeveer 50% van de 2de pariteits zeugen vertonen kleinere tomen ten opzichte van hun 1ste pariteit. De 
verminderde vruchtbaarheid vermindert hun reproductieve efficiëntie en kan ook leiden tot vroegtijdige 
vervanging.22 Analyse van het verband tussen 2de pariteits toomgroottes en latere 
vruchtbaarheidsprestaties, toonde aan dat zeugen met kleinere tomen in hun 2de pariteit ook kleinere 
tomen kregen in pariteit 3 en volgende, in vergelijking met zeugen met een gemiddelde of grote 
toomgroottes in de 2de pariteit. Deze gegevens tonen aan dat er van een groot deel van de zeugen met 
slechte vruchtbaarheidsresultaten in de 2de pariteit kan verwacht worden dat zij deze negatieve trend 
zullen verder zetten in de daaropvolgende pariteiten. Dit heeft dan ook zijn invloed op het percentage 
dieren dat vervangen dient te worden. 

Biggensterfte voor spenen is grotendeels toe te schrijven aan een laag geboortegewicht en een variatie 
in geboortegewicht binnen de toom. Hierdoor zijn strategieën, met doel de uniformiteit van de 
geboortegewichten in de toom te verhogen, erg belangrijk. De belangrijkste strategie om dit doel te 
bereiken was het dieet van de zeug vóór inseminatie te veranderen naar een koolhydraatrijk dieet. Maar 
de literatuur en in het bijzonder de wereldwijde ervaringen van de afgelopen tien jaar tonen aan dat deze 
strategie misschien niet voldoende is. 

 

Literaire stellingen over de voorbereiding van de zeug voor inseminatie door middel 
van dieetveranderingen. 

 
Het is nu algemeen aanvaard dat wijzigingen in voederopname veranderingen in concentraties van zowel 
metabolische hormonen (glucose, insuline, leptine en IGF-1) als geslachtshormonen bevorderen. Deze 
hormonen beïnvloeden de ontwikkelende ovariële follikel en / of de samenstelling van afscheidingen van 
het voortplantingskanaal die vroege embryo’s nodig hebben voor hun voeding. 

Dextrose toevoegen aan het zeugendieet in het WOI (spenen tot inseminatie interval) is gebruikelijk dezer 
dagen om ze voor te bereiden op een optimale inseminatie periode. Het wordt algemeen aangenomen 
door kwekers dat het de worpgrootte, het geboortegewicht en de uniformiteit van de aankomende toom 
zal verhogen. Dit door een gunstige invloed op het insulinegehalte van de zeug dat de ontwikkeling van 
de follikels ten goede zou komen. 

De literatuur is echter niet zo eensgezind hierover als men zou denken. Aan de ene kant23 wordt er 
geconcludeerd dat de toevoeging van dextrose tijdens het spenen tot bronst interval de worpgrootte niet 
deed toenemen, maar had het wel een invloed op de uniformiteit in geboortegewicht van de toom. In 
2009 24werd er vastgesteld dat de combinatie van dextrose en lactose tijdens het WOI de lijkt worpgrootte 
leek te verbeteren van zeugen met kleine worpen in de vorige pariteit. Het leek ook een positieve invloed 
te hebben op de variatie van geboortegewicht in een toom. 

Anderzijds25 verklaart de literatuur dat toediening van dextrose voor inseminatie geen invloed heeft op 
het aantal geboren biggen. Bovendien vonden zij dat supplementatie met L-arginine van het drachtvoeder 
in het laatste trimester van de dracht de variatie in geboortegewicht van een toom verminderde. De 
combinatie van een L-arginine dieet met dextrose vóór de inseminatie had dan weer geen extra effect. 

                                                             
22 Hoving et al 2011 
23 H. Van de Brand et al 2005 
24 H. Van de Brand et al 2009 
25 Quesnel et al 2014 
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Deze onenigheid betekent niet dat er geen waarheid schuilt in het toedienen van dextrose om de volgende 
toom te bevoordelen. Het toont enkel aan dat het maar een deel van het verhaal is. Om het volledige 
verhaal te begrijpen, is het belangrijk om de fysiologie van de oestrus van de zeug te kennen. 

 
Insuline, groeihormoon en insuline-like groeifactor I (IGF-1) concentraties en hun rol 
tijdens lactatie. 

 
Groeihormoon (GH) en insulin-like growth factor-I (IGF-I) controleren de groei en lactatie bij varkens via 
de somatotrope as. Insuline neemt ook deel aan de endocrinologie van de groei en lactatie daar insuline 
en GH antagonisten zijn in hun respectievelijke acties. 

Fig. 2: somatotrope as 

 

Groeihormoon (GH) wordt aangemaakt in de hypofyse en regelt o.a. de groei en lactatie. Als GH op zijn 
receptoren van de lever bindt, komt er als reactie IGF-1 vrij en dit regelt eveneens groei en lactatie.26 IGF-
1 is eigenlijk een mediator van GH. Naast het veroorzaken van IGF-1 productie, antagoneert GH ook de 
werking van insuline.27 Het tegenwerken van de insulinewerking heeft een herverdeling van de nutriënten 
als gevolg waardoor de ontwikkeling van spierweefsel en de melkproductie worden begunstigd. Insuline 
veroorzaakt de verschuiving van glucose uit de bloedbaan naar de lichaamscellen. GH gaat dit effect tegen 
en zorgt ervoor dat glucose in het bloed blijft en kan zodoende worden aangewend in de melkklier voor 
de melkproductie. 

Tijdens de lactatie zijn zowel GH als IGF-1 concentraties verhoogd in zeugen (vergeleken met melkkoeien). 
Toch zullen de zeugen die in een katabole toestand geraken (negatieve energiebalans) op het einde van 
de lactatie hun IGF-1-concentraties zien verminderen. Dit onevenwicht zal ontstaan wanneer de 
voeropname niet kan voldoen in de energiebehoefte die nodig is voor het basaalmetabolisme en de 
melkproductie. Dit zal leiden tot een langer spenen tot dekken interval en vervolgens een mogelijke 
vertraging van het berig worden, een verlaagde vruchtbaarheid en een daling van de reproductieve 
prestaties. Zeugen die last hebben van een negatieve energiebalans in de laatste week van de lactatie 
hebben verlaagde concentraties van insuline en IGF-1 in het bloed. Dit vermindert theoretisch de ovariële 
respons op LH en FSH. 

Hoewel zeugen worden geïnsemineerd na het spenen, lijkt er een carry-over effect te zijn van de vorige 
lactatie op de ovariële folliculaire populatie die zich ontwikkelen nadat de zeug gespeend is. Inzicht in het 
mechanisme hoe metabole hormonen de ovariële functie controleren, kan leiden tot een beter 
reproductief management bij zeugen28. Dit mechanisme wordt behandelt in het volgende hoofdstuk. 

                                                             
26 Renaville et al 2002 
27 Etherton an Bauman 1998 
28 MC lucy 2008 
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Obesitas bij zeugen creëert problemen in de stofwisseling, rond het werpen, en bij postpartum 
melkproductie. Zeugen worden daarom een onderhoudsrantsoen gevoederd tijdens de dracht en hun 
lichamelijke conditie wordt zorgvuldig gemonitord.29 Na het werpen en tijdens de lactatie wordt er ad 
libitum gevoederd. Melkproductie van de zeug is het laagst onmiddellijk na het werpen30 terwijl de 
hoogste productie wordt gehaald rond de tijd van spenen. 

Na het werpen is er een toename van GH concentraties in het bloed.31 Dit gaat geassocieerd met een 
toename van vrije vetzuren concentraties tijdens lactatie. Dit toont aan dat GH bemiddelt in het lipide 
katabolisme tijdens de lactatie. Dit wordt veroorzaakt doordat lichaamscellen een andere energiebron 
dan glucose dienen te vinden. De stijging van het GH tijdens de lactatie wordt mede veroorzaakt door de 
zuigstimulus van de biggen.32 De door het zuigen geïnduceerde GH vrijstelling verklaart waarom een 
relatief hoge GH concentratie doorheen de lactatie wordt gehandhaafd, zelfs in goed gevoederde zeugen. 
Dadelijk na het werpen hebben zeugen verhoogde IGF-1 waardes33 en dit suggereert dat de toename van 
het GH na het werpen de lever kan stimuleren om IGF-1 te produceren en vrij te stellen. (Dit is in 
tegenstelling met postpartum melkkoeien) 

Wat de insuline concentraties in lacterende zeugen betreft, zijn er enkele onenigheden. Sommige studies 
maken melding van grotere insulineconcentraties34 terwijl andere lagere concentraties rapporteren.35 
Zeugen kunnen ook insuline-resistent worden tijdens de lactatie.36 Zeugen die energierijk worden 
gevoederd, hebben hogere IGF-1 waarden na het werpen37. De toename van IGF-1 na het werpen kan 
gedeeltelijk worden verklaard door het feit dat drachtige zeugen een onderhoudsrantsoen krijgen in de 
late dracht. In deze drachtige zeugen, kan het voederniveau dus de IGF-1 productie door de lever 
beperken. 

De combinatie van enerzijds verhoogde GH concentraties en anderzijds ad libitum voederen na het 
werpen stimuleert de somatotrope as en verhoogt de lever IGF-1 productie. Tijdens de lactatie kan de 
IGF-1-concentratie hoog blijven in goed gevoederde zeugen maar kan ook afnemen in de tijd.38 Dit is dus 
de rede dat in ondervoede zeugen tijdens lactatie de IGF-1 concentraties verlagen omdat de somatotrope 
as ontkoppeld wordt (De lever wordt ongevoelig voor de grote hoeveelheden GH en stopt met IGF-1 te 
produceren). Dit kan zich voordoen in de tweede en derde week van de lactatie wanneer consumptie van 
melk door de toom en melkproductie groter zijn en er risico bestaat voor een negatieve energiebalans bij 
de zeug. 

Spenen wordt geassocieerd met veranderingen in GH, insuline, glucose en IGF-1 maar deze veranderingen 
kunnen worden verstoord door de lagere voederniveaus na spenen en andere managementproblemen. 
Het spenen is een stressvol moment voor zeugen en de combinatie van stress met het ongemak van een 
volledig gezwollen melkklier kan de eetlust onderdrukken. Verlies van eetlust en een verminderde 
voeropname verlagen de insuline en IGF-1 concentraties. Groeihormoon concentraties dalen meestal ook 
na het spenen,  omdat de zuigstimulus de GH39 vrijstelling in varkens stimuleert. 

 

                                                             
29 Aherne and Williams 1992 
30 Noblet and Etienne 1989 
31 Schams et al 1994; Govoni et al 2007 
32 Rushen et al 1993 
33 Schams et al 1994; Govoni et al 2007 
34 Guedes et al 2001 
35 Revell et al 1998 
36 Quesnel et al 2007 
37  Van den Brand et al 2001 
38  Van den Brand et al 2001 
39 Mejia-Guadarrama et 2002; Govoni et al 2007 
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Insuline, Groei hormoon en Insulin-like growth factor I (IGF-1) concentraties en hun 
rol in reproductie 
 

Alvorens te worden geboren, bevatten de eierstokken van de vrouwelijke biggen reeds een pool van 
primordiale follikels. Deze ondergaan doorlopend een ontwikkelingsproces tot een antrale follikel. Deze 
ontwikkeling duurt 80-100 dagen en resulteert in een antrale follikel pool met follikels van 2 tot 5 mm. 
Antrale follikels die niet de juiste hormonale stimuli ontvangen zullen degenereren.40 

 

 

Fig. 3: folliculaire groei 

 

Folliculaire ontwikkeling wordt geregeld door een combinatie van LH (luteïniserend hormoon) en FSH 
(follikel stimulerend hormoon), beide hormonen wordt aangemaakt door de hypofyse in de hersenen. De 
remming op de LH-uitscheiding, veroorzaakt door de Negatieve Energie Balans van de zeug en de zogende 
stimulans van de biggen, voorkomt preovulatoire follikel ontwikkeling bij zeugen in lactatie.41 Bij zeugen, 
remt de zuigstimulus de pulsgewijze vrijstelling van LH en het gebrek aan LH pulsatiliteit leidt tot 
anoestrus.42 Dit is de reden dat zeugen niet in oestrus komen tijdens de lactatie (in tegenstelling tot 
melkkoeien). Zeugen die ondervoed zijn tijdens de laatste week van de lactatie hebben een lage bloed 
IGF-1-concentratie. De stress van het spenen kan ondervoeding in de hand werken en kan bijgevolg IGF-
1 verder onderdrukken. Dit brengt de folliculaire ontwikkeling in gevaar(verlengde WOI en verminderde 
ovulatie snelheid) en vermindert de embryonale overleving.43 

Na spenen stijgt de GnRH secretie en de basale LH concentraties en het aantal LH pieken verhoogt. Er is 
ook een verhoging van FSH concentratie in het bloed dat leidt tot de ontwikkeling van een antrale follikel 
in een Graafse follikel. Deze follikels gaan oestrogeen en inhibine produceren, waardoor een daling van 
GnRH productie optreedt. Dit is de reden waarom slechts enkele antrale follikels ontwikkelen tot een 
Graafse follikel. Deze dominante follikels hebben ook meer LH receptoren op hun oppervlak, zodat ze hun 
ontwikkeling voort kunnen zetten, ondanks een vermindering in GnRH productie. Dit mechanisme 
voorkomt een superovulatie, om zeker te zijn dat het aantal embryo’s dat zal rijpen niet groter is dan de 
capaciteit van de baarmoeder of de metabole toestand van de zeug. Door de continue ontwikkeling van 
follikels, zal de oestrogeen concentratie blijven stijgen. 

                                                             
40 Knox  2005 
41 Varley en Foxcroft 1990 
42 William en Griffith 1995 
43 Zac et al 1997 



  5 STEP PIG CONCEPT 
 

14 

   

 

 
Fig. 4: cyclus van de reproductie 

 

Eveneens volgens de GH hypotheses, hebben nutritioneel geïnduceerde veranderingen in de lever IGF-1 
uitscheiding een direct effect op de eierstokken door endocriene werkingen van IGF-1. Zeugen in een 
negatieve energie balans hebben lage concentraties van insuline en IGF-1 in het bloed. In het varken, 
hebben granulosacellen en theca cellen van de follikel zowel insuline als IGF-1 receptoren. Follikelgroei 
bij zeugen hangt af van LH en FSH, insuline en IGF-1. 

Insuline en IGF-1 kunnen inwerken op het niveau van de hypothalamus door secretie te stimuleren van 
het gonadotrofine releasing hormoon en daardoor controleren ze de afgifte van LH en FSH.44 De duo-
lokalisatie van IGF en gonadotropine receptor genen suggereert een coördinatie van gonadotropine op 
de IGF-actie binnenin de eierstok. Het synergisme wordt veroorzaakt door het vermogen van IGF en 
insuline om gonadotropine receptor aantallen te verhogen en zodoende de activiteit van gonadotropine 
receptor second messenger systemen. Tegelijkertijd, gonadotropines verhogen IGF-1 receptor expressie  

Fig. 5: follikel met oocyt van het varken 

 

en kunnen IGF-1 synthese in granulosacellen van de follikel verhogen. Zodoende kunnen insuline en IGF 

                                                             
44 Lucy 2003; Daftary and Gore 2005 
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-1 direct inwerken op eicellen bij het varken. Lagere concentraties verlagen ovariële respons op FSH en 
LH. Tegelijkertijd hebben gespeende zeugen reeds lage concentraties LH.  

Het overwinnen van een beperking (bijvoorbeeld insuline door toediening dextrose) zal daarom niet 
noodzakelijkerwijs de ovariële functie herstellen. Reacties op metabole hormonen en gonadotrofinen 
volgen meestal een plateau model waarbij een verbetering van de reproductieve functie niet wordt 
opgemerkt, tenzij een kritische drempel van hormoonconcentraties wordt bereikt. 

 

 
Fig. 6: Hormonen nodig voor de reproductieve cyclus 

 

Het is bewezen dat GH en IGF-1 een positieve invloed hebben op de proliferatie van varkens 
granulosacellen en hun steroïdogenese.45 GH stimuleert ook de folliculaire ontwikkeling door middel van 
FSH en LH. Ook is aangetoond dat IGF-1, onafhankelijk van GH, de proliferatie van thecacellen stimuleert.46 
GH stimuleert anderzijds de secretie van oestrogenen door deze thecacellen. Adashi et al toonde aan dat 
IGF-1 het aantal LH receptoren op de granulosacellen significant verhoogt.47 

De ontwikkeling van het embryo voor implantatie in de baarmoeder wordt ook beïnvloed door IGF-1 
concentraties. In vitro proeven bleek de celdeling in embryo’s te versnellen door het toedienen van 
exogeen IGF-1.48 49  Een verhoogde IGF-1 concentratie bij zeugen leidt tot een betere ontwikkeling van de 
placenta en verbeterde intra uteriene voeding van het embryo. Dit kan een invloed hebben op het 
geboortegewicht van de biggen.5051(Zie hoofdstuk: Literaire stellingen over intra-uteriene groeivertraging 
(IUGS), foetale groei en IGF-1) 

                                                             
45 Barano et al 1984 
46 Kolodziejczyk et al 2003 
47 Adashi et al 1985 
48 Xia et al 1994 
49 Ferguson et al 2006 
50 Doberenz et al 2006 
51 Birkenfeld et al 2006 
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Als besluit kunnen we stellen dat zeugen ongeveer 1 week vóór de inseminatie gespeend worden. Spenen 
heeft een enorm effect op het metabolisme van de zeug en haar serumconcentraties van insuline en IGF-
1. De zeug verkeert in een negatieve energiebalans en heeft een gecompromitteerde follikelontwikkeling. 
Deze ontwikkelde zich reeds tijdens de vorige lactatie en kan mogelijk een invloed hebben op de 
folliculaire groei en op de oestrus na het spenen.52 

Adaptieve voeding verhoogt de respons van de eierstok op LH en verbetert de kwaliteit van het embryo 
door zijn effect op insuline en IGF-1. IGF-1 productie door de levercellen van de zeug wordt niet alleen 
beïnvloed door een Negatieve Energie Balans maar ook door andere factoren. Activering van het 
immuunsysteem door infecties, ontstekingen, virussen en hittestress worden ook beschreven als 
oorzaken die de GH receptor gevoeligheid verlagen en leiden tot een vermindering van IGF-1. 

Al deze gegevens suggereren dat IGF-1 een belangrijke rol speelt bij de vruchtbaarheid en voortplanting. 
Toediening van Lianol rondom spenen begeleidt de zogende zeug naar een anabole toestand door het 
verhogen van het serum IGF-1 door dieet gerelateerde AhR-activatie. (Zie hoofdstuk: Wat is Lianol en hoe 
werkt het) 

 

De juiste additieven voor uw zeugen na spenen 
  
Test 1: Waals landbouwkundig onderzoekscentrum 
 

Het gebruik van 10 gram Lianol Ferti® bolus per dag per zeug gedurende vijf dagen in de periode rond het 
spenen verhoogt de IGF-1 niveaus en de worpgrootte. 
 
Materiaal & Methode: 

 
- Dertig F 1 zeugen (Belgisch Landras x Franse Landras) x Pietrain zwijn, gelijk verdeeld over de controle en de Lianol 
Ferti groep. 
- De pariteit was 3,5 voor de controle en 3,7 voor de Lianol Ferti groep. 
- De Lianol Ferti® groep kreeg 10 gram Lianol Ferti per zeug per dag, gedurende vijf dagen (vanaf maandag voor het 
spenen tot en met vrijdag na het spenen, spenen stond op donderdag). De controlegroep had geen behandeling. 
- IGF-1 serumniveaus werden gemeten op maandag bij het begin van de behandeling en de volgende maandag, bij 
inseminatie. 
- Aantal biggen geboren en gespeend in de komende nesten, werden geregistreerd. 

 
Resultaten: 
 

IGF-1 levels  

 

Controle groep Lianol groep 
- Maandag voor spenen: 53,3 ng / ml 
- Maandag na spenen: 57,7 ng / ml 
- Toename: 4,4 ng/ml 
- Toename in %: 8,25  % 

 

- Maandag voor spenen: 46,3  ng / ml 
- Maandag na spenen: 60,3  ng / ml 
- Toename: 14  ng/ml 
- Toename in %: 30,2  % 
 

 

                                                             
52 Lucy et al 2001 
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Toomgrootte:  

Controle groep Lianol groep 
- Levend geboren: 11,36 per toom 
- Aantal gespeend: 9,95 
- % sterfte: 12,55 % 

 

- Levend geboren: 12,02 per toom 
- Aantal gespeend 10,80 
- % sterfte: 10,1 % 
 

  

 

 

   

Conclusie:  

Het gebruik van 10 gram Lianol Ferti® per dag per zeug gedurende vijf dagen in de periode rond spenen verhoogt de IGF-1 
concentratie en de toomgrootte. Lianol Ferti geeft 0.66 big meer bij geboorte en 0.85 big meer bij spenen.  
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Test 2: Universiteit van Leuven 

Masters thesis – effecten op de fertiliteit van zeugen na stimulatie van de somatotropische as met Lianol 
Ferti. 

 

Materiaal & Methode:  

- 896 gelten en 896 primi - en multipare zeugen. Beide groepen bevatte 2 genetische lijnen; (Topigs-20 x 
York) x (Hongaarse landras x Pietrain). 

- Gedurende 5 dagen 10 gram Lianol Ferti® van 3 dagen voor het spenen tot 1 dag na spenen. 
- IGF-1 Serum niveaus werden gemeten. 
- Aantal biggen geboren en gespeend in de komende nesten, werden geregistreerd  

Resultaten:  
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Conclusie:  

Het gebruik van Lianol Ferti® in mulitpare zeugen geeft een significante verhoging met 1.9 big in het totaal aantal geboren 
biggen per toom(P<0.05). In primipare zeugen geeft het een significante verhoging met 1.2 big in het totaal aantal geboren 
biggen per toom (P<0.05). 
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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 
59 A.P. Machado et al 2016 
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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FASE 3: DE PASGEBORENE 
 

 

 

 

 
Huidige situatie in het omgaan met pasgeboren biggen 

 
Het is duidelijk dat de toename in worpgrootte bij zeugen leidt tot een daling van het gemiddelde 
geboortegewicht en een daarmee gepaard gaand vergroot aandeel in lichte biggen. Hoewel de 
bloedaanvoer in de baarmoeder toeneemt wanneer de worpgrootte toeneemt, gebeurt dit echt echter in 
mindere en beperkte mate. Dit resulteert in een verminderde doorbloeding van de uterus gezien per 
foetus.73 Dit verminderd geboortegewicht is van groot belang met betrekking tot de gevolgen ervan op 
de levensvatbaarheid van de big. Biggen met een geboortegewicht van minder dan 1 kg hebben namelijk 
zeer weinig kans om te overleven tot spenen. Bovendien, als ze al overleven, zijn hun prestaties in de 
lactatieperiode lager dan de zwaardere biggen en daarnaast worden hun groeiprestaties na spenen ook 
beïnvloed.74 

Het bijkomend probleem van grotere tomen is dat tot 40% van de biggen onvoldoende biest ontvangen 
dadelijk na de geboorte.75 Zoals hierboven vermeld, worden biggen geboren zonder enige immuniteit en 
het duurt een paar weken voordat ze hun eigen actieve immuniteit kunnen opbouwen. De enige manier 
om hen te beschermen tijdens deze kritieke weken is door middel van passieve immuniteit aangeleverd 
door de biest van de zeug. In de veronderstelling dat de zeug voldoende biestproductie heeft, moet de 
big vitaal genoeg zijn om te kunnen zogen.  

Naast het verstrekken van immuniteit, fungeert biest ook als een energieverstrekker vanaf de eerste paar 
minuten en is het een belangrijke factor in het verstrekken van een betere start voor iedereen. De 
pasgeborene zit bij 38 C° in het geboortekanaal en als het geluk heeft, komt het terecht in een 30 C° 
omgeving na werpen. Maar zelfs bij deze temperatuur, brandt het snel de energie op waarmee het wordt 
geboren. Deze uitgeputte energie-status, hypoglycemie, is een belangrijke reden voor doodliggers. 

Vroege hoogwaardige voeding is belangrijk om biggen de beste start te geven. Grote hoeveelheden droge 
stof opname, terwijl de biggen nog zogen, ondersteunt de snelle ontwikkeling van het maag-darmkanaal. 
Gedurende de eerste levensdagen van de big, groeit het maagdarmstelsel zeer snel. Biest en vroege 
voeding zijn van essentieel belang bij het bevorderen van de vereiste intestinale ontwikkeling. Deze 
ontwikkeling wordt gemedieerd door IGF-1. Maar de concentratie van deze groeifactoren in de biest daalt 
snel gedurende de eerste 24 uur.76 

De meeste bedrijven met een laag sterfte % tot spenen beoefenen strikt de “all-out” productie in de 
kraamstal en plaatsen nooit oudere biggen terug in boxen met jongere biggen. Uitstekende reiniging, 
desinfectie en sanitaire knowhow in de kraamhokken zijn de sleutel tot succes. Het vermijden van 
partusinductie tot en met dag 116 van de dracht, verbetert het geboortegewicht omdat biggen in de 
laatste week van de dracht tussen de 45 en 90 g per big per dag kunnen groeien.77 Ten tweede zullen de 

                                                             
73 Pere et al 2000 
74 Quiniou et al 2002 
75 Kaat Goris provimi 
76 Monaco et al 2005 
77 Pinilla et al 2008 
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antilichamen in de biest toenemen als de drachtduur toeneemt van 113 dagen tot 116 dagen.78 Met het 
oog op een adequate inname van biest door alle biggen kan gescheiden zogen een goede hulp zijn.  

 

Literaire stellingen over het opkweken van pasgeborenen 

 
Om te overleven, kunnen pasgeboren biggen een beroep doen op drie verschillende energiebronnen 
namelijk glycogeen, biest en de eerste melk. Biggen worden geboren met een beperkte hoeveelheid 
energie gestockeerd in glycogeen depots in de lever en spieren. Deze depots zijn voldoende voor normale 
activiteit voor +/- 16 uren. Opname en oxidatie van vet en lactose uit biest moet een voldoende 
hoeveelheid energie aanleveren om ten minste nog eens 18 uren te overbruggen. Vanaf dan komt de 
transitie melk (melk van 34h na het werpen tot 4 dagen in de lactatie) beschikbaar zo rond +/- 34 uur na 
de eerste biggen geboren zijn. Vlak na de geboorte en voor ze voldoende kunnen zogen zijn pasgeboren 
biggen dus in negatieve energiebalans.79 

Biggen die niet in staat zijn om te zogen of die niet genoeg zogen zullen in deze negatieve energiebalans 
blijven. Een bijkomend probleem van een lager geboortegewicht is dat kleinere biggen in vergelijking met 
de zwaardere meer energie nodig hebben vanwege de hogere oppervlakte-volumeverhouding.80 De 
meerderheid van biggen die sterven, doen dit tijdens de eerste 3 dagen post partum en bijgevolg is de 
focus op korte termijn overleving veel relevanter dan lange termijn (tot spenen).81 

Biggen zijn voor hun voeding in de eerste twee weken na het werpen voornamelijk afhankelijk van de 
zeugenmelk, want ze nemen weinig of geen snoepvoeder op. 20 tot 30% van vroege biggenmortaliteit 
komt door een gebrek aan adequate voeding die kan worden veroorzaakt door onvoldoende 
melkproductie door de zeug. Daarom is een vroege en hoge inname van biest een belangrijke voorspeller 
van biggensterfte in de vroege zoogperiode.82 

 

 

Fig. 8: Invloed van geboortegewicht op de overleving 

De groei van 250 g per dag in het kraamhok is een benchmark deze dagen, maar is niet gemakkelijk te 
bereiken. Ander managementsystemen zoals pleegzeugen, nurseries of melk cups zijn opgezet om met te 
grootte tomen te kunnen omgaan. Deze systemen kunnen enkel financieel succesvol zijn als alle biggen 

                                                             
78 Farmer 2006 
79 Theil et al 2014   
80 Noblet et al 1987 
81 Tuchscherer et al 2000 
82 King’ori 2012 
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voldoende biest hebben gekregen. Maar de algemene conclusie in de literatuur is dat de grootste 
financiële voordelen bereikt worden als de biggen zoveel mogelijk bij de zeug worden gelaten.83 

De sleutel voor stevige biggen die gemakkelijk te spenen zijn is droge stof opname. Zeugenmelk 
bijvoorbeeld bestaat voor bijna 21% uit droge stof.84 Het is van het grootste belang om zo vroeg mogelijk 
te beginnen met snoepvoeder te verstrekken omdat biggen het snelst leren voordat ze 3 dagen oud zijn. 
Het is ook belangrijk om een onderscheid te maken tussen voedergebruik en de werkelijke voeropname 
in het kraamhok. Proeven toonden aan dat biggen die snoepvoeders kregen vanaf dag 1 in plaats van een 
paar dagen later minder voer verbruikten maar hogere speengewichten bereikten.85 Onderzoek toonde 
ook aan dat biggen die konden samen eten met de moederzeug en hun natuurlijk wroetgedrag konden 
toepassen later minder neiging tot staartbijten vertoonden.86   

Vandaag de dag is het algemene geloof dat het aanbieden van een melkvervanger naast zeugenmelk in 
de eerste twee weken na de geboorte en het investeren in een premium prestarter rond het spenen korte, 
middellange en lange termijn voordelen biedt. Ook wordt aangenomen dat het de licht gewicht biggen 
zijn die het meest profiteren van deze voedings-strategie en dat voeding in deze eerste levensfase de 
homogeniteit, de groei en de overleving in de kraamstal en de algemene prestaties in de toom kan 
verbeteren.  

Maar het verstrekken van aanvullende kunstmelk en snoepvoeders leidt niet noodzakelijk tot hogere 
speengewichten. De belangrijkste voordelen van snoepvoeders komen voort uit een betere ontwikkeling 
van de darm voor het spenen. Dit helpt de big beter om te gaan met het stressvolle speenmoment en 
vermindert de kans op speendiarree. Dit wordt bereikt door het stimuleren van de ontwikkeling van goede 
bacteriën in de darm en door de tijd van verminderde voederopname dadelijk na spenen te beperken. 

De darmflora bestaat uit meer dan 500 verschillende soorten, die in directe symbiose met de gastheer 
leven. Zij leveren energie aan de darmwand, voorkomen kolonisatie door pathogene bacteriën en helpen 
om het intestinale immuunsysteem te handhaven. Het is vaak aangetoond, dat de status van het 
immuunsysteem (mede) bepaald wordt door de aanwezigheid van en het type microflora in de darm. In 
de voorbije jaren is darmgezondheid erkend en aanvaard als een prestatiesverbeteraar, maar ook als een 
waardevol en essentieel onderdeel voor de vermindering van het antibioticagebruik in voeders. Dit 
bewijst dat voederadditieven een cruciale rol te spelen hebben bij het versterken van de darmgezondheid 
en het terugdringen van het antibiotica gebruik. 

Het hoge genetische potentieel van de hedendaagse productiedieren, gecombineerd met een duidelijke 
en onvermijdelijke tendens om het gebruik van antibiotica te verminderen, wat resulteert in een verhoogd 
risico van darmproblemen, is een complexe situatie om mee om te gaan. Maar de “één enkele molecuul 
benadering” kan uiteraard niet alle aspecten van de darmgezondheid beheren en zal nooit kunnen 
concurreren met het conventionele gebruik van antibiotica. 

Zoals de literatuur aantoont, is het noodzakelijk dat men zo vroeg als mogelijk met de preventie van 
mortaliteit voor spenen en met het presenteren snoepvoeders start. Om deze reden heeft Ardol 2 
producten ontwikkeld. Enerzijds biedt het Lianol Colostro aan voor een onmiddellijke energievoorziening 
na het werpen. De actieve component van Lianol heeft ook een immunomodulerend effect en stimuleert 
de groeifactor IGF-1. 

Aan de andere kant adviseert het BASDIAR; een 100% biologisch voeder naast de zeugenmelk vanaf de 
eerste dag. Dit is om de biggen zo snel mogelijk te leren eten en om een gezonde en stabiele darmflora te 
installeren die bestand is tegen de blootstelling aan eventuele ziekteverwekkers. 

                                                             
83 Kristien vanbelleghem 2015 
84 Tijl vanmeenen; Le Dividich and seve 2001 
85 Tijl vanmeenen 
86 Bolhuis  2005 
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De juiste additieven voor uw biggen dadelijk na de geboorte.  
 

Test 5: Commerciële tests in Italië, Rusland en Polen 

Het gebruik van 2ml Lianol Colostro® voor biggen dadelijk naar de geboorte om de biestopname te 
verhogen en zodoende hun mortaliteit voor spenen te verlagen en hun productiecapaciteiten voor spenen 
te verhogen. 

 

Materiaal & Methode:  

- Italië 806 biggen, Rusland 819 biggen en Polen 801 biggen, verdeeld over een controle groep en Lianol groep. 
- De Lianol groep ontving 2ml Lianol Colostro® per big dadelijk naar de geboorte. De controle groep had geen 

behandeling  
- Sterfte en GDG voor spenen warden gemonitord.  

 
 

Resultaten:  

 Italië Rusland Polen 

 Controle 
groep 

Lianol 
groep 

Controle 
groep 

Lianol 
groep 

Controle 
groep 

Lianol 
groep 

Aantal levend geboren biggen 413 393 423 396 390 345 

Speengewicht in kg x x 6.7 6.9 6.24 6.30 

Sterfte voor spenen 10.39% 7.98% 11.11% 8.08% 14.36 9.57 

GDG voor spenen g/dag x x 190 197 203 214 
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Conclusie:  

Het gebruik van 2ml Lianol Colostro® voor biggen dadelijk na de geboorte verminderde de sterfte voor spenen en verhoogde hun 
gemiddelde dagelijkse groei.  

 

 

Test 6: PVL Bocholt – Proef en vormingscentrum – commerciële bedrijven in Spanje 

Het gebruik van 100 gram BASDIAR® per toom per dag gedurende 7 dagen vanaf de geboorte installeert 
een gezonde en stabiele darmflora die de blootstelling aan pathogene kiemen weerstaat. Het staat de 
biggen toe de nutriënten van de zeugenmelk in een optimale manier te verteren en zo hun performantie 
stimuleert.  

Materiaal & Methode:  

- België 1044 biggen, Spanje 43137 biggen over 3 bedrijven, verdeeld over een controle en Lianol groep.  
- De Basdiar® groep ontving 100 gram BASDIAR opgelost in 1l water per dag gedurende 7 dagen vanaf de geboorte. 

De controle groep kreeg geen behandeling.  
- Sterfte en GDG (waar mogelijk ) werden gemonitord.  

 

Resultaten:  

 

 België Spanje 1 Spanje 2 Spanje 3 

 Controle 
groep 

BASDIAR 
groep 

Controle 
groep 

BASDIAR 
groep 

Controle 
groep 

BASDIAR 
groep 

Controle 
groep 

BASDIAR 
groep 

Aantal levend geboren 
biggen 

522 522 9307 31047 368 377 520 474 

Sterfte voor spenen(%) 23,1 15 12,4 9,5 16,58 14,06 11 8,6 

Gespeende biggen / zeug 11,33 12,58 10 10,6 10,3 10,8 11,1 11,7 
GDG voor spenen g/dag 213,6 223,7 x x x x x x 

Speengewicht in kg 7,06 7,25 x x x x x x 
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Conclusie:  

Het gebruik van BASDIAR® de eerste 7 dagen na geboorte vermindert de mortaliteit voor spenen en verhoogt de GDG voor spenen 
wat resulteert in zwaardere speenbiggen.  
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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 
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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 
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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, 
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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 
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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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Zeug Big 

Hoger afbigpercentage en uniforme biggen 

Vlotte geboorte van vitale, zwaardere biggen 

Energie en activatie van het 
immuunsysteem direct na geboorte 

Goede darmontwikkeling en vertering 
vanaf de eerste dag is belangrijk 

Bevordert de darmwerking rond spenen 

SPENEN 

INSEMINATIE 

GEBOORTE
RTH 

SPENEN 

INSEMINATIE 


