PASGEBOREN BIGGEN EN
DARMGEZONDHEID
WAT KUN JE ALS VARKENSHOUDER BIJDRAGEN?
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Het belang van een goede darmgezondheid bij jonge biggen wordt algemeen
onderkend. Maar wat houdt ‘darmgezondheid’ eigenlijk in, en hoe kan je als
varkenshouder al zo vroeg mogelijk, bij voorkeur al bij het pasgeboren big, bijdragen
aan een goede darmgezondheid? Darmgezondheid wordt door een groot aantal
factoren bepaald, wat het nemen van de juiste beslissingen ingewikkeld maakt. Dit
whitepaper geeft een overzicht van de belangrijkste randvoorwaarden.

Optimale gezondheidsstatus zeug
Een goede darmgezondheid van het big begint al bij
de gezondheidsstatus van de zeug in de dracht. Een
optimale gezondheid van de zeug, ondersteund door
gerichte vaccinatie en verzorging, is van essentieel
belang, omdat o.a. de kwaliteit en de productie van
de biest van de zeug hierdoor mede worden bepaald.

Voeding zeug
Naast de gezondheidsstatus en conditie van de
zeug heeft de voeding van de zeug in de dracht
en kort voorafgaand aan het afbiggen invloed op
de weerbaarheid en vitaliteit van de biggen bij
de geboorte. Er zijn aanwijzingen uit onderzoek
dat het vermogen van de biggen om in de eerste
12 levensuren effectief bepaalde vitaminen en
mineralen uit de biest op te nemen, positief wordt
beïnvloed via de voorziening daarvan aan de zeug

in de periode kort vóór het afbiggen. Gerichte
aanvulling van vitaminen en mineralen via een
supplement dat wordt verstrekt aan de zeug in
de laatste 5 dagen vóór afbiggen heeft daarom
een ondersteunende functie bij de vitaliteit en de
ontwikkeling van pasgeboren biggen. In de praktijk
blijkt hiermee ook de biggensterfte bij de geboorte
te kunnen worden verlaagd.

Biestopname
Goed biestmanagement is een verdere absolute
vereiste, omdat via de opname van antistoffen
uit de biest indirect de invloed van ziektekiemen
op het pasgeboren big aanzienlijk wordt beperkt.
Biggen worden direct bij de geboorte blootgesteld
aan een groot aantal factoren vanuit de omgeving,
die invloed hebben op de handhaving van een
goede darmgezondheid. Het darmstelsel van het
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GRAFIEK 1 | CORRELATIE TUSSEN BIESTOPNAME EN GROEI
8000
7526

Speengewichten (g)

7500
7000
6750
6500
6138
6000

5826

5500
<200

201-250

251-250

>350

Biestopname 24 h (g)
Bron: Hasan et al. (2018) and COLPIMO project, University of Helsinki, Finland

big wordt al in de eerste 24 uur na geboorte sterk
in opbouw gestimuleerd en doorontwikkeld. In de
eerste plaats speelt biestopname een grote rol bij
de ontwikkeling van het darmweefsel, en bij het
opbouwen van afdoende weerstand in de darm tegen
ziekten. Antistoffen, immuuncellen en bioactieve
componenten die via de biest worden opgenomen
zijn hiervoor onmisbaar. Groeifactoren en natuurlijke
hormonale stoffen in de biest en in de zeugenmelk
ondersteunen de vitaliteit en sturen de verdere
opbouw en ontwikkeling van gezond en functioneel
darmweefsel in de eerste 2 levensweken van het big.

Ziekteverwekkers
De darm van het big wordt bij de geboorte
direct gekoloniseerd door kiemen uit de
omgeving. Dit blijft helaas niet alleen beperkt
tot nuttige of onschadelijke darmbewoners. Ook
ziekteverwekkende varianten van bijvoorbeeld
E. coli, Clostridium, en Rotavirus kunnen vanuit
de omgeving worden opgenomen. Hygiëne is
daarom een eerste vereiste. Biggen worden in de
eerste levensweek blootgesteld aan een reeks aan
ziektekiemen, die vooral wanneer ze onvoldoende

Biestopname speelt
een grote rol bij de
ontwikkeling van het
darmweefsel en bij
het opbouwen van
voldoende weerstand
in de darm tegen
ziekten. Daarnaast
is uit onderzoek
gebleken dat er ook
een positieve relatie
is tussen biestopname
en biggengewicht
bij spenen. In
grafiek 1 is te zien
dat biggen die meer
dan 350 gram biest
opgenomen hebben
in de eerste 24 uur
ook duidelijk hogere
speengewichten
hebben.

biest opnemen, een grote aanslag kunnen doen
op de darmgezondheid. Het slijmvlies van de darm
wordt beschadigd, waardoor voedingsstoffen niet
meer efficiënt kunnen worden opgenomen. Verder
kan aanzienlijk vochtverlies en diarree worden
veroorzaakt door gifstoffen die door sommige
ziektekiemen in de darm worden gevormd.

Rol van voeding(supplementen)
Gerichte diergeneeskundige behandeling en
preventie tegen ziekteverwekkers en daardoor
veroorzaakte ziekteverschijnselen is van
belang. Daarnaast kan via de voeding van het
big ondersteuning worden gegeven bij het
voorkómen en bestrijden van deze verschijnselen.
Het belangrijkste is daarbij de verstrekking van
vocht, energie, mineralen en componenten die de
darmwand beschermen en de vitaliteit van het big
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zeug
Juiste voeding van de
zeug in de dracht en kort
voorafgaand aan het
biggen
Goed biestmanagement
Keuze voor biggenvoeding

bevorderen. Op bedrijven die kampen met hoge
infectiedruk kunnen de biggen in de kwetsbare
periode van 2 - 8 dagen leeftijd worden ondersteund
door de verstrekking van een product met een
voor biggen door o.a. de toevoeging van algen
aantrekkelijke smaak. Naast de remmende werking
van algen op ontstekingsreacties, is de verdere
selectie van specifieke ingrediënten gericht op
binding van eventuele gifstoffen, stimuleren van de
immuunfunctie, versterken van het ondersteunende
darmweefsel, afschermen van het darmslijmvlies,
verminderen van vochtverlies en verbeteren van
de vochtopname uit de darm, en het aanvullen van
energie- en mineralenreserves.

Goede darmgezondheid; hoe zie je dat?
Het op peil brengen en houden van de gezondheid
van de darm is bepalend voor het vermogen om
effectief voedingsstoffen uit de darm op te kunnen
nemen, en deze probleemloos te kunnen verteren.
Een goede darmgezondheid uit zich in een levendig
big, dat vlot voer opneemt, een constante, goede
consistentie van de mest heeft, en een goede groei
laat zien.
Een goede darmgezondheid bij jonge biggen is
afhankelijk van meerdere factoren en begint al

bij de voeding en gezondheidsstatus van de zeug.
Opname van voldoende biest en zeugenmelk spelen
een grote rol bij de darmontwikkeling van biggen.
De Denkacare lijn van Denkavit biedt verschillende
producten die via de voeding van zeug en big een
aanvullende ondersteunende bijdrage kunnen
leveren aan een goede darmgezondheid van biggen.
producten die via de voeding van zeug en big een
ondersteunende bijdrage kunnen leveren aan een
goede darmgezondheid van biggen.

CONCLUSIE/SAMENVATTING
Een goede darmgezondheid bij jonge
biggen is afhankelijk van meerdere
factoren en begint al bij de voeding en
gezondheidsstatus van de zeug. Opname
van voldoende biest en zeugenmelk spelen
een grote rol bij de darmontwikkeling van
biggen. De Denkacare lijn van Denkavit
biedt verschillende producten die via de
voeding van zeug en big een aanvullende
ondersteunende bijdrage kunnen leveren
aan een goede darmgezondheid van biggen.

