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grotere tomen > groter aandeel kleine biggen

> lager gemiddeld geboortegewicht

GROTE TOMEN GROTE ZORGEN

Quiniou et al. (2002)



INTERVENTIES BIJ HET WERPEN
̶ biggen drogen/onder warmtelamp plaatsen

̶ onderzoek van Vasdal et al., 2011: biggen drogen en bij de uier plaatsen kan tot minder 

biggensterfte leiden
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Christison et al., 1997 



DRENCHEN

̶ CONTROL: geen supplement

̶ COLO: 2 x 5 ml ColoBoost big  1.35 kg 

̶ EN: 2 x 1 ml Lianol colostro big  1.35 kg

 drenchen beperkt sterfte bij lichte biggen
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Lianol colostro, Ardol

Muns et al., 2017



DRENCHEN
̶ VLBW: BW < 1.00 kg

̶ LBW: 1.00 kg  BW  1.20 kg

̶ NBW: BW > 1.20 kg

̶ treatment: 2 x 3 g Vigorol (0 % CP, 67 % CF; 2718 kJ/100 g; hoofdbestanddelen: soja- en 

kokosnootolie) VLBW en LBW 

̶ control: geen supplement
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Declerck et al., 2016



energiereserves   

lichaamsoppervlak / lichaamsvolume

tijd om de uier te bereiken

tepel bemachtigen

zoogkracht

=> BIEST OPNEMEN => ONDERKOELEN
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ALTERNEREND ZOGEN



7

Biest opname is 

bepalend 

voor 

overleving van

kleine biggen!

Ferrari et al. (2014)
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Muns et al., 2015

“Biest supplementatie was wellicht meer efficiënt dan energie supplementatie wanneer men de 

groei van biggen met een laag geboortegewicht wil stimuleren in eerste levensdag, dankzij de 

mogelijk betere absorptie ter hoogte van de dunne darm (als resultaat van zijn natuurlijke 

samenstelling) en ook dankzij de aanwezige antistoffen (Ig’s).”

=> Biest is door zijn natuurlijke samenstelling een uniek product. 



ALTERNEREND ZOGEN

̶ Toepassing in Vlaanderen?

enquête Vandenberghe (2012): 19% van de zeugenhouders

Provoost (2015): 26% van de zeugenhouders

D’Hondt (2018): 36% van de zeugenhouders
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̶ Alterneringswijze?

Wie? Wanneer? Wat? Hoe? … 

Welke alterneringswijze is het meest doeltreffend?

Relatie met arbeid?  



ALTERNEREND ZOGEN
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Proef 1 & 2:

≥ 14 levend geborenen

Start = 3 uur na einde werpen

Tomen opgedeeld in 2 groepen

10 - 12 biggen continu bij de zeug

(=> bezetting uier = 70-75%)

Geïsoleerde biggen

- groot geboortegewicht

- volle buik

In bodemloze ventilatiekoker in kraamhok,

op vloerverwarming, onder IR-lamp

GEEN lichte of zwakke biggen isoleren



PROEF 1: DUUR VAN ALTERNEREND ZOGEN: 
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CON Controle: GEEN alternerend zogen 

ALT-3u Alternerend zogen gedurende één periode van 3 uren 

ALT-6u Alternerend zogen gedurende één periode van 6 uren 

ALT-9u Alternerend zogen gedurende één periode van 9 uren 

ALT-12u Alternerend zogen gedurende één periode van 12 uren

114 ‘Piétrain x Topigs 20’ tomen > 4 werpgroepen = 1 949 biggen



BIESTOPNAME

- Geen effect voor biestopname, met uitzondering afwijkende resultaat in ALT-6u. 

(biestopname wordt geschat & geen onderscheid tussen kleine en grote biggen binnen de toom)



KWARTIELEN?

13

BINNEN iedere toom:

klassificatie big in kwartielen op basis van geboortegewicht

0% 25% 50% 75% 100%

Kwartiel 1 Kwartiel 2 Kwartiel 3 Kwartiel 4



GROEI T0-T24 PER KWARTIEL

- Alternerend zogen beïnvloedt de gewichtstoename op T24, dus de biestopname van kleine biggen.

- Gewichtstoename op T24 is duidelijk benadeeld wanneer te lang geïsoleerd werd (kwartiel 4).



GROEI T0-T72 PER KWARTIEL

- Kleine biggen groeien beter wanneer er werd gealterneerd.

- Zware biggen herstellen in de tweede en derde levensdag van hun isolatieperiode in eerste 

levensdag. 



BIGGENSTERFTE T0-T72 PER KWARTIEL

- Overlevingskansen van kleine biggen in de eerste drie levensdagen zijn hoger 

wanneer alternerend zogen werd toegepast. Dit komt vooral tot uiting in ALT-3u. 



BIGGENSTERFTE TOT SPENEN

- Er werd geen effect in sterfte vastgesteld tussen behandelingen, mogelijk te verklaren door de 

proefopzet. In behandeling ALT-3u is er numeriek minder sterfte, vooral in eerste 72 uren (-4%). 



STERFTE TOT SPENEN VOOR BIGGEN MET 
GEBOORTEGEWICHT ≤ 1 KG

- Biggen met een geboortegewicht ≤ 1 kg hebben betere overlevingskansen door alterneren. 

- Sterfte bij biggen ≤ 1 kg is hoger in CON dan in ALT-3u.



PROEF 1: DUUR VAN ALTERNEREND ZOGEN 

Conclusie

̶ Alternerend zogen verbetert biestopname en groei in de eerste levensdagen
alsook overlevingskansen van biggen met laag geboortegewicht.

̶ 3 uren alternerend zogen kan al effectief zijn.

̶ De isolatieduur beïnvloedt gewichtstoename en dus biestopname van 
geïsoleerde biggen.

̶ Zware biggen herstellen in tweede en derde levensdag van hun isolatie.



PROEF 2: INTENSITEIT ALTERNEREND ZOGEN: 
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CON Controle: GEEN alternerend zogen 

ALT-3u Alternerend zogen gedurende één periode van 3 uren 

ALT-6u Alternerend zogen gedurende één periode van 6 uren 

ALT-2x3u Alternerend zogen: 

3 uur isoleren, 3 uur terug bij de zeug, 3 uur isoleren

77 tomen > 4 werpgroepen = 1 295 biggen



GROEI T3-T24 PER KWARTIEL

- Groei van lichte biggen (kwartiel 1 & 2) is gestimuleerd in gealterneerde behandelingen.

- Isoleren gedurende een volledige periode van 3 of 6 uur heeft geen negatief effect op groei.



GROEI T0-T72 PER KWARTIEL

- Behandeling ALT-2x3u vertoont afwijkende resultaten.

- Groei werd niet negatief beïnvloed door isoleren.



STERFTE T0-T72 PER KWARTIEL

- Neonatale sterfte van lichte biggen is gereduceerd door alternerend zogen.
- Isoleren tast de overlevingskansen van zware biggen niet aan. 
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- Sterfte is numeriek lager in gealterneerde behandelingen op T72 en bij spenen. 

- Er werd Glässer vastgesteld in een toom van ALT-6u, waarschijnlijk de verklaring van hogere sterfte 

na T72.

BIGGENSTERFTE TOT SPENEN



PROEF 2: INTENSITEIT VAN ALTERNEREND ZOGEN
Conclusie

̶ Alternerend zogen verbetert biestopname, groei in de eerste levensdagen & 

overlevingskansen van biggen met laag geboortegewicht. 

̶ 3 uur alternerend zogen is al effectief.

̶ 6 uur isolatie heeft geen negatieve impact op de groei (dus biestopname) in de eerste 

levensdag.

̶ Frequent isoleren gedurende korte periodes biedt weinig meerwaarde vergeleken met andere 

gealterneerde behandelingen: ALT-3u & ALT-6u.



CONCLUSIES TOT NU

1. Alternerend zogen gedurende minstens 3 uur is al effectief.

2. Alternerend zogen reduceert sterfte.

3. Zware biggen ervaren tijdelijke gereduceerde groei door isoleren, maar geen negatieve 

effecten op de langere termijn. 

4. Intensief alternerend zogen zoals ALT-2x3u biedt enkel een beperkte meerwaarde.



VERLEGGEN
enkele sleutelfactoren

(1) laat biggen gedurende 12 uur na het 

werpen bij moederzeug

(2) stimuleer colostrumopname bij lichte, 

kleine biggen door management-

technieken zoals alternerend biest 

zogen toe te passen

(3) aantal biggen bij zeug  aantal 

functionele tepels van zeug
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Alexopoulos et al., 2018; Vasdal et al., 2011



VERLEGGEN

(4) maximaal aantal biggen in 

functie van het aantal 

functionele tepels bij 

eersteworpszeugen

(5) verleggen na 24u na het 

werpen wordt best beperkt
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Alexopoulos et al., 2018; Zhang et al., 2016



SNOEPVOEDER
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Solà-Oriol and Gasa, 2017

̶ groeipotentieel van 

biggen is gelimiteerd 

door melkproductie 

van zeug



SNOEPVOEDER
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̶ positie biggen aan uier zeug kan snoepvoederopname beïnvloeden

Solà-Oriol and Gasa, 2017



SNOEPVOEDER
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Sulabo et al., 2010

̶ langtijdig snoepvoeder aanbieden 

doet meer biggen eten



SNOEPVOEDER

̶ DD: snoepvoeder A en B (verschil in 

productiemethode, grootte, smaak, 

ingrediëntsamenstelling, geur, textuur 

en kleur)

̶ FN: snoepvoeder A met toevoeging van 

smaakstof (in totaal 4 verschillende 

smaakstoffen gedurende d6-22)

 diversiteit in snoepvoeder kan 

snoepvoederopname stimuleren
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Middelkoop et al., 2018



SNOEPVOEDER
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Heo et al., 2018



SNOEPVOEDER

34

Heo et al., 2018

̶ bij spenen is vertrouwdheid 

met snoepvoeder 

belangrijker dan hoeveelheid 

opgenomen snoepvoeder



SNOEPVOEDER
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Solà-Oriol and Gasa, 2017



GROEPSOPFOK VAN BIGGEN IN DE 
KRAAMSTAL

een managementstrategie waarbij 2 of meer niet-

familiaire tomen gedurende de kraamperiode met 

elkaar kunnen interageren, met de intentie dat 

biggen op latere leeftijd beter met sociale en niet-

sociale uitdagingen zouden kunnen omgaan
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Kanaan et al., 2012



GROEPSOPFOK VAN BIGGEN IN DE 
KRAAMSTAL
̶ spenen = kritieke, stressvolle periode

 zeug wegnemen van de biggen

 biggen van de kraamafdeling naar de biggenstal 

overbrengen

 van melk naar vast voeder

 mengen, groeperen van biggen uit verschillende 

tomen

 een nieuwe omgeving (kraamafdeling vs. biggenstal)
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Campbell et al., 2013



GROEPSOPFOK VAN BIGGEN IN DE 
KRAAMSTAL
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Camerlink et al., 2018 Klein et al., 2016



GROEPSOPFOK VAN BIGGEN IN DE 
KRAAMSTAL
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 2015 U.S. Pork Center of Excellence Wageningen University & Research Cambridge Core 2016



GROEPSOPFOK VAN BIGGEN IN DE 
KRAAMSTAL
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GROEPSOPFOK VAN BIGGEN IN DE 
KRAAMSTAL
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GROEPSOPFOK VAN BIGGEN IN DE 
KRAAMSTAL

̶ (A) conventionele opfok

̶ (B) groepsopfok van 2-3 tomen vanaf dag 5 voor 

spenen

 groepsopfok van biggen in de kraamstal speelt in op 

de sociale vaardigheden van biggen voor spenen
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Parratt et al., 2006



GROEPSOPFOK VAN BIGGEN IN DE 
KRAAMSTAL
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Parratt et al., 2006

̶ groepsopfok van 

biggen in de 

kraamstal 

resulteert in 

minder agressie 

na spenen



GROEPSOPFOK VAN BIGGEN IN DE 
KRAAMSTAL

̶ control: conventionele opfok

̶ experimental: groepsopfok van 3 

tomen in conventioneel kraam-

systeem vanaf dag 12 postpartum 
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Hessel et al., 2006



GROEPSOPFOK VAN BIGGEN IN DE 
KRAAMSTAL
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Hessel et al., 2006

̶ weinig tot geen effect op de groei van biggen voor spenen, maar groepsopfok kan de groei en 
voederopname na spenen positief beïnvloeden



GROEPSOPFOK VAN BIGGEN IN DE 
KRAAMSTAL

̶ SL: conventionele opfok

̶ ML: groepskraamsysteem bestaande uit 5 

zeugen en tomen met start groepsopfok

jongste toom 6 dagen oud  
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van Nieuwamerongen et al., 2015



GROEPSOPFOK VAN BIGGEN IN DE 
KRAAMSTAL

̶ control: conventionele opfok

̶ treatment 1: groepsopfok van 3 tomen in 

conventioneel kraamsysteem vanaf dag 11 

postpartum 
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Wattanakul et al., 1997
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