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DE EERSTE

Claes Erlang, Deense varkenshouder in 2014

1300  zeugen – 3 man personeel

18.4 levend geboren / worp

9.0% sterfte in de kraamstal

16.74 gespeende biggen / worp

2.40 worpen / jaar

40.17 gespeende biggen 

per zeug per jaar

Resultaat = 30% genetica + 70% management





Patterson et al., 2015



MEER BIGGEN DAN TEPELS

̶ Danbred 2013-2015, op 1 bedrijf
Gem 16.96 LG 

80% grote tomen



DE GENETISCHE BASIS

̶ Geen grotere tomen door grotere zeugen

Nielsen et al., 2018

13.6 LG 18.0 LG



DE GENETISCHE BASIS

̶ Toomgrootte en geboortegewicht

̶ Grote ovulatie (patterson et al., 2008)

̶ Placentale ontwikkeling

̶ Energiemetabolisme in dracht en lactatie



̶ Te veel embryo's/foetussen in de baarmoeder 

̶ Vanaf d30 is de placentaontwikkeling limiterend

INTRAUTERINE CROWDING



HERSENONTWIKKELING BLIJFT GESPAARD

Smit et al., 2012



̶ Niet alle kleine biggen vertonen IUGR (IntraUterine Growth Restriction)

IUGR VERSUS LAAG GEBOORTEGEWICHT

Edwards et al., 2016



̶ Biggen kunnen ook gewoon klein zijn voor de drachtduur

̶ IUGR komt ook voor bij ‘hogere’ geboortegewichten

IUGR VERSUS LAAG GEBOORTEGEWICHT

Edwards et al., 2016



SPIERONTWIKKELING WORDT BEÏNVLOED 

Bérard et al., 2010

̶ Aantal myofibrillen daalt bij grote tomen, onafh. v. geboortegewicht

̶ Aantal myofibrillen bepalend voor spiergroei

̶ Groei en efficiëntie negatief beïnvloed bij grote tomen, bij de 

volledige toom, niet alleen kleine biggen?



SPEENLEEFTIJD EN GEBOORTEGEWICHT

1,37 ± 0,18 kg

± 330 g/d

LANUPRO



SPEENLEEFTIJD EN GEBOORTEGEWICHT

0,84 ± 0,09 kg 1,37 ± 0,18 kg

± 330 g/d

± 240 g/d

LANUPRO



GEWICHTSVERLIES TIJDEN DE LACTATIE

̶ >13% gewichtsverlies is schadelijk voor volgende dracht

̶ Lager drachtigheids%

̶ Kleinere toomgrootte (Hoving et al., 2012)

̶ Grotere variatie in geboortegewicht (Wientjes et al., 2013)

Wientjes et al., 2013



DRENCHEN EN GAVAGE
NIEUWE TECHNIEK VOOR KLEINE BIGGEN



WELKE BIGGEN STERVEN?

̶ 70% van de uitval vindt plaats de eerste 5 dagen

̶ 52% tot 85% van de biggen <1kg sterven in de kraamstal

̶ Biggen <1kg, geboren als nummer 1 tot 7  sterfte van 8%

̶ Biggen <1kg, geboren als nummer 8 of meer  sterfte tot 75%

̶ Biggen >1kg het sterftepercentage verschilt nauwelijks i.f.v. de 

geboorterangorde  respectievelijk 3% en 8%

Laatst geboren kleine biggen ondervinden meer last van het 

werpproces en concurrentie voor biest



THERMOREGULATIE IS DE MOORDENAAR

̶ “Doodliggen” is daarbij vaak slechts 

een moordwapen

Henk Riswick, boederij, 2018

Vasdal et al., 2011



BESCHIKBAAR AANTAL TEPELS

20 

Vasdal et al., 2011



GEBRUIK VAN COLOSTRUMVERVANGERS

̶ 2 x 5 mL binnen de 12h na de partus voor alle kleine biggen

̶ Gebruik enkel colostrumvervangers (rundercolostrum)

Lianol colostro, Ardol



GAVAGE BIJ PASGEBORENEN?

̶ Grotere hoeveelheden (2 x 15 mL)

̶ Vlot uitvoerbaar na training door vakbekwame

̶ Bioactieve stoffen vereist!
BioFibre Damino

StrØy et al., 2016



ALTERNEREND ZOGEN
EEN MUST BIJ GROTE TOMEN



BUIKGEVOEL

̶ Biggen afzonderen met voldoende 

biestopname

̶ Veel vragen over de manier waarop:

̶ Timing en intensiteit

̶ Hoeveel biggen afzonderen en hoe lang

̶ Bij welke toomgrootte en pariteit

̶ Biggen die worden afgezonderd thermoneutraal houden

Hennie Korten, ForFarmers



DUUR ZAL BEPALEND ZIJN

̶ Weinig effecten bij 1x 2h (Donovan en dritz, 2000; Muns et al., 2015; Huser et al., 2015)

̶ Weinig effecten bij 3 x 40 min (Alonso et al., 2012; Huser et al., 2015)

̶ 2 x 4h afzonderen van de 6 eerstgeboren biggen: 

 4% minder sterfte in eerste 3d en meer colostrum opname

LANUPRO



DUUR ZAL BEPALEND ZIJN

̶ Negatieve invloed op afgezonderde biggen

LANUPRO



NURSERY
EEN MUST BIJ GROTE TOMEN



VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN

PROVIMI WEDA

BIG DUTCHMAN STARTIX



VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN

PORCIPULSATOR FÖRSTER

SCHAUER WEDA



̶ Doelstelling is om sterfte te reduceren

̶ Handel zo snel mogelijk

̶ 1e geworpen zeugen worden pleegzeug

̶ Eventueel zeugen 3d voordien dekken

PROTOCOL



̶ Start op 5 dagen leeftijd

̶ Neem enkel biggen zwaarder dan 2 kg

̶ Hou tomen samen

̶ Zorg voor kleine groepen (8 tot 12 biggen)

̶ Neem geen biggen van gelten

̶ 3 tot 6 cups per big

̶ Voeder minstens 15 dagen melk

̶ Start op d5 ook met bijvoederen van vast voeder 

PROTOCOL

Denkavit



̶ Behoefte hoger dan biggen bij de zeug, min 30°C

̶ Ook haalbaar bij leegstand en bij minimumventilatie

̶ Temperatuur 2°C verhogen bij diarree

TEMPERATUUR

LANUPRO



̶ Biggen moeten vocht kunnen verdampen, 

̶ RV max 60%

̶ Capaciteit ventilatie 10 m³ per big moet mogelijk zijn

̶ IR lampen gedurende de ganse periode

VOCHTIGHEID 

Oorzaak: Reinigen van circuit en cups, aanmaak 

verse melk, biggen die massaal starten met verse 

melk te drinken

LANUPRO



WELKE BIGGEN SELECTEREN

̶ Vooral leeftijd bepaalt de overlevingskansen

LANUPRO



WELKE BIGGEN SELECTEREN

̶ Jonge biggen groeien significant beter 

LANUPRO



̶ Groot aanbod

̶ Grote variatie in 

grondstoffen– en

nutriëntensamenstelling

̶ 2000 à 2500 €/ton

WELKE MELKVERVANGER



̶ Melkproducten (magere melkpoeder, weipoeder, wei eiwit concentraat, wei permeaat,…)

̶ Plantaardige vetten (palm en kokos)

̶ Bijproducten van granen (gekookte/ontsloten granen)

̶ Bloedplasma (varken, rund, ei)

̶ Aminozuren en mineralen

̶ Organische zuren

̶ Probiotica

̶ Smaakstoffen

̶ Emulgatoren

̶ Antiklontermiddel

In opvolgmelken vaak al sojaproducten verwerkt

INGREDIËNTEN



SPECS [/kgDS] 1 2 3 4 5 6

RUW EIWIT [%] 28.0 20.5 20.1 20.0 24.0 22.0 17.0

RUW VET [%] 38.0 9.0 12.0 12.0 18.0 20.0 24.0

RUWE CELSTOF [%] - 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0

RUWE AS [%] 0.1 7.4 5.9 6.0 6.5 7.0 7.0

Lys [%] 2.0 1.6 1.7 1.9 2.1 1.8 1.7

ZEUGENMELK
MELKVERVANGER

NUTRIËNTEN

̶ Hoog eiwit, goed verteerbaar: LYS 1.96 % -> SIDlys 1.82% 

̶ Hoog lactose: (40-50%)

̶ Laag zetmeel

̶ Grote verschillen in vetgehalte tussen fabrikanten 

̶ Vooral MCFA en C18:1



̶ Duidelijk aangegeven geschikt voor 

̶ moederloze opfok

̶ Cups systemen

̶ Botervorming of sedimentatie in automatische systemen

TECHNISCHE KWALITEIT



̶ De voederopname bepaalt het succes in de nursery

KIES VOOR DE HOOGSTE OPNAME

160 g/d 

LANUPRO



̶ Snelle groei betekent ook een betere voederconversie

KIES VOOR DE HOOGSTE OPNAME

LANUPRO



̶ Weegschaal is noodzakelijk in de nursery!

̶ Noteer dagelijks het verbruik

̶ Verzamel dagelijks de melkrest

̶ Hou sterfte dagelijks bij

̶ Hou bij hoe lang er toegang was

̶ Drogestof opname / big /dag

=
𝑀𝑒𝑙𝑘 𝑎𝑎𝑛𝑔𝑒𝑚𝑎𝑎𝑘𝑡 𝑘𝑔 –𝑚𝑒𝑙𝑘𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑘𝑔 𝑥 𝑑𝑟𝑜𝑔𝑒𝑠𝑡𝑜𝑓𝑔𝑒ℎ𝑎𝑙𝑡𝑒𝑚𝑒𝑙𝑘 𝑘𝑔

𝐷𝑆
𝑘𝑔

𝑚𝑒𝑙𝑘 𝑥 24 [ℎ ]

𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑎𝑛𝑤𝑒𝑧𝑖𝑔𝑒 𝑏𝑖𝑔𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑒 𝑑𝑎𝑔 𝑛 𝑥 𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑢𝑟 𝑡𝑜𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑒 𝑑𝑎𝑔 [ℎ]

BEREKEN DAGELIJKS DE OPNAME



̶ Bloedplasma nog altijd koning in de nursery

̶ 50g/kg bloedplasma (varken) in de formulatie

̶ Meerkost gemiddeld 400-500 euro per ton melkpoeder

KIES VOOR DE HOOGSTE OPNAME

107 g/d

171 g/d

169 g/d

228 g/d

LANUPRO



• Staalname van patogenen in 

dunne darm

• Immuuncellen specifiek

tegen de patogeen

• Migratie via bloed naar rest 

dunne darm + uier

Janeway’s immunobiology, 2011

Homing 

process

LACTOGENE IMMUNITEIT



• Speciale structuur van IgA

i. Wordt moeilijk verteerd

ii. Bindt aan de slijmlaag in de darm

• Blijven actief na orale opname

• Worden niet opgenomen door de darmwand

• Locale bescherming van de darm

IMMUNOGLOBULINES

Sigma Aldrich technical documents

sIgAIgG



VOEDERCURVE MELKVERVANGER

2.5 kg LG

5-6d leeftijd

7.50 kg LG

6.14 kg LG

4.53 kg LG

LANUPRO



CUMULATIEVE OPNAME MELKVERVANGER

2.5 kg LG

5-6d leeftijd

7.50 kg LG

6.14 kg LG

4.53 kg LG

LANUPRO



KOSTENVOORBEELD

̶ 500 zeugen

̶ 4w systeem

̶ 250 nurseryplaatsen

Aantal gespeende biggen 

verhogen met 2.5 

(van 12.5  naar 15)



̶ Wat is de huidige kostprijs van een speenbig?

“De varkenshouders roepen nu spontaan hun kostprijs voor een speenbig

om in de zaal”

̶ Wat is de kostprijs van de alternatieven?

“De varkenshouders antwoorden dat een pleegzeug goedkoper is dan 

een nursery”

IS HET FINANCIEEL INTERESSANT



PLEEGZEUGEN 
NIET DE OPLOSSING VOOR ALLES



̶ Kostprijs nog altijd de laagste

̶ Reforme zeugen

̶ Zeugen buiten de cyclus

̶ 100% bezetting van de kraamstal

MAAR

̶ Capaciteit beperkt tot beschikbare kraamhokken

vb: 250 extra biggen = ± 20 extra zeugen per 100 werpende zeugen

̶ Geen strategische oplossing voor grotere tomen

̶ Moeilijke arbeidsorganisatie

̶ Langere lactatieduur en meer niet-productieve dagen

PLEEGZEUG
 Alternatief tot een PG van 30-31

 Grootste succes wanneer binnen de 

24h na geboorte wordt gehandeld 



̶ Dataonderzoek bij 20 Deense zeugenhouders 

met meer dan 14,5 LG

 Pleegzeugen behoren tot de beste zeugen op het bedrijf

PLEEGZEUG

Bruun et al., 2016



INTENSIEF 
BIJVOEDEREN IN DE 
KRAAMSTAL
DE CAPACITEIT VAN DE ZEUG VERHOGEN



MELK BIJVOEDEREN VIA CUPS

̶ SG: 14 biggen per toom + melk bijvoederen (190g melk/big/d)

̶ CG: 13 biggen per toom

 Meer gespeende biggen zonder negatief effect op de zeug

Pustal et al., 2015



AUTOMATISCH BIJVOEDEREN

̶ CON: Handmatig droogvoeder

̶ NUT: Automatisch brij bijvoederen

 Hoger speengewicht ‘zonder’ negatief effecten op de zeug

LANUPRO

Luyssen desmet, nutrix+ WEDA



HANDMATIG MELK BIJVOEDEREN

 Minder sterfte ‘zonder’ negatief effecten op de zeug

Novotni-Dankó et al., 2015



GROEPSOPFOK IN DE 
KRAAMSTAL
GEWAAGD ALTERNATIEF



HOKAFSCHEIDINGEN WEG

LANUPRO

̶ Hokafscheiding weghalen

̶ +0.2 kg bij spenen, +1.5 kg 40d na spenen

̶ Combineren met intensief bijvoederen



2 ZEUGEN – 40 BIGGEN

John en Maarten Cillessen - Liprovit

̶ Hokafscheiding weghalen op 

d12 en een derde toom toevoegen

̶ Combineren met automatisch 

Bijvoederen van melk en prestarter

“Eén zak van 10 kilogram (37.5% DS) is ongeveer voldoende om tot 

de speenleeftijd van 26 dagen 40 biggen te voorzien.“



1 ZEUG – 30 BIGGEN

̶ Van werpen tot spenen (± 26d)

̶ Elke 12h wisselen van groep

̶ Verwarmd biggennest met melk in cups

Houben et al., 2017



ARBEID
DE BEPERKENDE FACTOR



EXTRA ZORG RED MEER DIEREN DAN HARD 
WERKEN

̶ Nederlandse kalversterfte (3d-3m) stijgt na quotumafschaffing

̶ Bedrijven met hoge melkproductie hebben lagere kalversterfte

̶ 44% van de bedrijven geen enkel gestorven kalf

GD, Data-analyse op basis van I&R- en Rendac-informatie, 2015



EXTRA ZORG SNELLER RENDABEL BIJ MEER 
WORPEN?

̶ Productiestijging nodig om de extra arbeid te betalen

Verondersteld: 1 uur arbeid = € 25 kost, speenbig = € 25 

̶ Eerste werknemer extra voordelig aannemen 

Vrijstelling van basisbijdragen RSZ

Jan Pijnenburg, DLV, Boerderij 2018



̶ MEER BIGGEN = MEER WERK
Taak van de varkenshouder moet meer gericht zijn 

op extra zorg in de kraamstal

̶ Maatregelen om sterfte te verminderen:
I. Individueel voederen van zeugen op basis van conditie

II. Drenchen van kleine biggen

III. Alternerend biest zogen

IV. Nursery

V. Intensief bijvoederen

‒ Doe wat moet gebeuren, wanneer het moet gebeuren, telkens het moet 

gebeuren

SAMENVATTING

Pig333.com
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