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Partusinductie leidt niet tot meer doodgeboren biggen, maar redt wel biggen omdat er meer aandacht is tijdens de worp. Wel is 
het van belang dat op het juiste moment geïnduceerd wordt, want bij te vroege inductie leidt tot minder vitale biggen.

Het inleiden (of induceren) van het werpproces van zeugen wordt op 
een groot aantal vermeerderingsbedrijven toegepast. Inleiden van een 
geboorte houdt in dat men een bepaald preparaat aan hoogdragende 
zeugen toedient dat via hormonale regulatie het werpproces in gang zet 
waarbij na 24-36 uur de biggen geboren worden. Redenen voor inzet van 
een dergelijk middel zijn vaak gerelateerd aan efficiëntie en werkgemak. 
Zo is het mogelijk zeugen in een bepaald tijdsbestek te laten werpen 
zodat de werkindeling beter ingepland kan worden en er intensievere 
opvolging van de worpen kan zijn, met als doel zo min mogelijk dood-
geboren biggen.  

Biologische mechanismen
Varkens zijn de laatste eeuwen flink gedomesticeerd en men heeft 
getracht een systeem te ontwikkelen waarin het dier zijn normale 
gedrag, gebaseerd op natuurlijke onderliggende processen, tot uiting 
kan brengen. Ook partusinductie is één van deze natuurlijke processen. 
Hiervoor heeft de zeug echter helemaal geen injectiepreparaat van de 
veehouder nodig. 
Dit proces wordt automatisch in gang gezet als de zeug en haar onge-

boren biggen daar klaar voor zijn. Op het moment dat de biggen dermate 
ontwikkeld zijn en er een gebrek aan nutriënten en ruimte begint te 
ontstaan in de baarmoeder, gaan de biggen een veelvoud aan cortico-
steroïden produceren. Deze afgifte van deze hormonen zet een proces 
in gang waarbij hoge waardes aan progesteron worden omgezet in hoge 
waardes aan oestrogenen. Progesteron is een hormoon dat de dracht in 
stand houdt. Oestrogeen is een hormoon dat juist het werpproces start. 
De daling aan progesteron en de stijging aan oestrogenen zetten het 
geboorteproces in gang zodat er biggen geboren worden die daar op dat 
moment klaar voor zijn. 
Een injectie met een preparaat door de veehouder zorgt ook voor een 
daling in progesteron en een stijging in oestrogenen zodat de hormonale 
regulatie van de zeug denkt dat de biggen het signaal gegeven hebben, 
en het werpproces in gang wordt gezet.

Situatie in de praktijk
Op een bedrijf waar zeugen niet worden ingeleid, is te zien dat de dracht-
lengte varieert van grofweg 112 tot 118 dagen. Hier kan een natuurlijke 
variatie inzitten van een week, ondanks gelijktijdige inseminatie. Op het 
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moment dat zeugen worden ingeleid om op dag 115 of 116 te werpen, 
bestaat de mogelijkheid dat een aantal tomen eigenlijk pas 1 of enkele 
dagen later geboren zouden worden als deze zeugen niet ingeleid zouden 
worden. Maakt dit eigenlijk uit? Zijn de resultaten in de kraamstal nu 
beter als hoogdragende zeugen wél of níet geïnduceerd worden? 
Als dierenartsen op een bedrijf zo’n vraag krijgen, kunnen ze niet altijd 
meteen een alomvattend antwoord geven. Immers, wat wordt precies 
bedoeld met resultaten in de kraamstal? Er zijn meerdere factoren die 
samen leiden tot het beeld dat we in de kraamstal zien. Zo moeten we 
bijvoorbeeld denken aan bigvitaliteit, biestverdeling en doodgeboorten. 
Om de oorspronkelijke vraag te beantwoorden, moeten we zo nu en dan 
een duik nemen in de bronnen van de wetenschap. 

Wat kan de wetenschap ons vertellen?
Wat betreft doodgeboorte, de factor waar door veehouders in eerste 
instantie naar gekeken wordt, zijn er verschillende resultaten. Het inleiden 
van zeugen op zich heeft geen voordelig of nadelig effect op het percen-
tage doodgeboren biggen per toom. Wat wél effect heeft is de aandacht 
eromheen. Op bedrijven waar geïnduceerd wordt, werpen de meeste 
zeugen na 1 of 2 dagen. Hierdoor kan de veehouder zijn aandacht gedu-
rende deze dagen meer op de werpende zeugen richten. Als de veehouder 
rondom het werpproces alerter is in de kraamstal, kan hij betere zorg 
bieden aan zeugen met een vertraagd werpproces, waardoor het percen-
tage doodgeboren biggen wel degelijk naar beneden gebracht wordt. Ook 
kan hij ervoor zorgen dat biggen na de geboorte snel opdrogen en niet 
te veel afkoelen zodat ze zo spoedig mogelijk biest op kunnen nemen. 
Een ander voordeel van synchronisatie van het werpen, is dat er meer 
mogelijkheid is tot het overleggen van biggen, mocht dit nodig zijn. Dit 
kan weer ten goede komen aan de overlevingskans van de big. 
Het is dan wellicht ook interessant om te weten hoe het met de vitaliteit 
van de geboren biggen is gesteld. De vitaliteit van een big hangt voor 
een groot deel af van zijn of haar geboortegewicht. Biggen met een laag 
geboortegewicht hebben een kleinere kans op overleving. De laatste 
dagen van de dracht groeien de biggen nog flink. Een paar dagen eerder 
geboren worden dan door moeder natuur gepland, scheelt dan ook gauw 
tientallen grammen geboortegewicht. Worden de zeugen op het juiste 
moment geïnduceerd, dat wil zeggen 2 dagen voor het natuurlijke werp-
moment, dan is er dus geen nadelig effect.
Worden de zeugen te vroeg geïnduceerd, dan loopt men het risico dat er 
te lichte biggen geboren worden met verminderde vitaliteit én er is een 
verhoogde kans op biggen met splayleg. Om het optimale moment te 
bepalen van inductie van de zeugen dient men op het bedrijf te  analyseren 
wat de gemiddelde drachtlengte van de zeugen is, eventueel uitgesplitst 
in 1e worps en oudere worps dieren. 

Stel dat de zeugen op een bedrijf een gemiddelde drachtlengte hebben 
van 116 dagen, dan kan men de dieren 24-36 uur van tevoren induceren, 
dus op dag 114-115. Bij oudere worps dieren kan ook gekeken worden 
naar hun vorige drachtlengtes. Soms wijken individuele dieren namelijk 
 consequent af van het bedrijfsgemiddelde. Deze dieren kunnen dan extra 
gericht geïnduceerd worden, of er kan voor gekozen worden deze dieren 
juist niet te induceren omdat ze toch al buiten het stramien vallen. 

Het is niet helemaal duidelijk of het inleiden van zeugen direct een effect 
heeft op de hoeveelheid en de kwaliteit van de biest. Het is wel bekend 
dat de biest van zeugen op hun eigenlijke werpdag de beste kwaliteit 
heeft. 
Ook wordt gesuggereerd dat biggen van ingeleide zeugen in de kraamstal 
vaker een medicamenteuze behandeling nodig hebben. Dit kan komen 
door toch een verminderde biestkwaliteit, maar ook doordat biggen 
van ingeleide zeugen vaker prematuur zijn, een lager geboortegewicht 
hebben en een verminderde immuniteit hebben. Hoe kan dit? Tijdens 
de uitscheiding van corticosteroïden door de biggen aan het eind van de 
dracht in de baarmoeder worden de biggen voorbereid op het leven buiten 
de baarmoeder. Zo zijn de corticosteroïden belangrijk voor de rijping van 
onder andere de darmen, longen en lever van de big. Ook zorgt het voor 
een efficiënte opbouw van glycogeen, de belangrijkste voedingsbron van 
pasgeboren biggen. Biggen van te vroeg ingeleide zeugen missen deze 
piek in de uitscheiding van corticosteroïden en daarmee een stukje rijping. 

Hoe passen we dit toe op het bedrijf?
De bron van de wetenschap was rijkelijk gevuld met informatie, maar hoe 
past men dit toe op het bedrijf? Het induceren van zeugen kan voordelen 
hebben voor het bedrijf. Zo kan men de arbeid efficiënter inplannen en 
kan men meer aandacht geven in de kraamstal rondom het werpen, 
zodat het percentage doodgeboren biggen omlaag kan, men de biggen 
sneller naar het uier krijgt, en men beter biggen kan overleggen als dit 
nodig is. Als dieren te vroeg geïnduceerd worden, kan het juist nadelige 
gevolgen hebben voor de biggen. Probeer op het bedrijf te achterhalen 
wat de gemiddelde drachtlengte is zodat hier het partusinductiebeleid 
op afgestemd kan worden. Induceer dieren 1-2 dagen voor de verwachte 
werpdatum op basis van het gemiddelde. Men kan eventueel ook nog 
rekening houden met individuele dieren die een gemiddelde dracht-
lengte hebben die afwijkt van het bedrijfsgemiddelde. 
Het inleiden van zeugen is een bruikbaar hulpmiddel om de resultaten in 
de kraamstal te verbeteren. Blijf hierbij wel goed kijken naar het gedrag 
en de reactie van de dieren. Want onthoud: de varkens hebben altijd 
gelijk! <
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