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In de praktijk loop je weleens tegen situaties aan die afwijken van het gangbare. Door verschillende omstandigheden kan de 
speenstrategie van een bedrijf veranderen, en het blijkt dat dat vanuit diergezondheidsperspectief niet altijd slechter uitpakt.

Bij het maken van de diergezondheidsplannen, bij het beoordelen van de 
dierdagdoseringen over de verschillende diercategorieën, bij de discus-
sies in de stal bij de bedrijfsbezoeken: heel vaak zijn de speenbiggen, de 
grondhokken, de batterijen, een onderwerp van gesprek.

Zo wordt er enkele dagen na het spenen te vaak dunne mest gevonden. 
Aan de biggen merk je dan misschien nog weinig, maar het laat wel 
zien dat er iets is met de vertering. Door welke oorzaak dan ook. Of 
een stapje erger: je hebt gewoonweg diarree, de biggen worden smal, 
je krijgt scherpere ruggen, biggen worden slomer. Er ontstaat uitval. Er 
moet  ingegrepen worden met antibiotica om het acute probleem in te 
dammen. Het probleem is voor even opgelost. Vaak komt dan twee weken 
later nog weer een extra probleem naar boven, zoals streptokokken-
klachten. En bij een volgend bezoek, of alweer eerder, loopt het op de 
batterij nog steeds niet.

Checklist
Bij te vaak terugkomen van deze problemen of bij het erger worden van 
de problemen ga je meer zaken beoordelen. Wij gebruiken dan de ‘AdVee 
– speendiarree – checklist’ waar de meest voorkomende zaken worden 
doorgenomen. Heel veel facetten hebben invloed op het gehele speen-
proces. Hier een opsomming van veel voorkomende zaken. Een lijst die 
overigens zeker niet volledig is.

• Met welke kruising heb je te maken?
• Hoeveel biggen worden geboren?
• Wat is het geboortegewicht?
• Wordt de biest goed verdeeld?
• Hoeveel voer eet een big in de zoogperiode?
• Hoe wordt er gevoerd in de kraamstal en op de batterij? Droogvoer? 

Brijvoer? Meel? Kruimel of korrel? Nutrix, cupsysteem, papje?

Als we nou eens later gaan spenen?
Tekst: Otto Schreurs - AdVee dierenartsen
Beeld: Twan Wiermans

w  P R A K T I J K D I E R E N A R T S

Later spenen dan de gebruikelijke leeftijd kan een oplossing zijn voor speendiarreeproblematiek.
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• Wat is het gemiddelde speengewicht?
• Wat is het gewicht van de kleinste 10-20 procent van de speenbiggen?
• Op hoeveel dagen wordt er gespeend?
• Wat is de lengte van de berekende en de échte zoogperiode?
• Worden er veel pleegtomen gemaakt?
• Worden er veel biggen eerder gespeend?
• Hoe worden de biggen gespeend?
• Worden de biggen per toom gespeend of loopt alles door elkaar naar 

de batterij?
• Wordt alles gesorteerd in beren, borgen en gelten?
• Wordt alles op gewicht gesorteerd?
• Is het klimaat goed?
• Is het voldoende warm in de hokken? Tocht het niet?
• Kunnen de biggen makkelijk over voer beschikken?
• Wordt er in de eerste paar dagen bijgevoerd in ronde kommen?

Dit is slechts een greep uit de factoren die allemaal invloed hebben op 
het speenproces en op het prestatievermogen van een speenbig. Het 
multifactoriale karakter van speendiarree maakt dat het zeker niet altijd 
lukt om een speenprobleem helemaal goed op te lossen. Elke factor 
kan de mate van stress voor een speenbig en voor een koppel biggen 
 verhogen of verlagen.

Tot een oplossing kom je vooral door goed te kijken naar de dieren, 
goed op te letten in de stal, de dieren te beoordelen op verschillende 
dagen en tijden, goed uit te vragen hoe processen gaan, onze eigen 
gemaakte checklist af te lopen, overleggen met de veehouder of 
 verzorger en te overleggen met de voeradviseur of voerfirma. Heel vaak 
komt zo’n oplossing niet op korte termijn, maar komt resultaat pas na 
1 of 2 maanden.

Later spenen
Ondanks dat iedereen het probleem probeert op te lossen, zijn er nog 
steeds bedrijven waar het gewoonweg niet lukt. Daar is van alles gepro-
beerd en van alles onderzocht. Een tijdlang gevaccineerd, te vaak, te veel 
moeten medicineren, de uitval nog steeds niet naar tevredenheid omlaag 
gebracht. De kwaliteit van de te verkopen big is nog steeds niet goed 
genoeg. Waarom krijgen we dat niet goed genoeg opgelost?

En soms heb je in de praktijk dan toch nog eens lichtpuntjes! Die hoeven 
zeker niet zaligmakend te zijn, maar geven wel goede hoop dat dit 
 probleem is op te lossen.

Een van de bedrijven waar ik geregeld kom, heeft kraamopfokhokken. Na 
25-27 dagen gaat de zeug naar de dekstal, en blijven de biggen op de eigen 
plek liggen. Zeer zeker was het al een uitdaging een goed gecombineerd 
kraamhok - speenbiggenhok te ontwikkelen. Meteen na het spenen moet 
de ruimtetemperatuur snel omhoog om het voor de speenbiggen goed 
comfortabel te krijgen. Zelfs onder deze omstandigheden wordt er wel 
eens dunne mest gezien, maar je ziet dat het gemiddeld genomen zonder 
medicijnen kan.

Ook op ditzelfde bedrijf zijn er al een paar keer ‘proefjes’ gedaan. Geen 
wetenschap, maar gewoon in de stal. Praktisch. De zeugen die anders 
naar het slachthuis uitgeselecteerd zouden worden, lieten we 1 of 
2 weken langer in het kraamhok liggen met haar eigen, bijbehorende 
biggen. Bijna al die biggen waren eerder verkoopwaardig dan de 
afdelings genoten die op de gewone leeftijd gespeend moesten worden. 
Deze biggen waren meestal 1 tot 1,5 kg zwaarder in dezelfde periode.

Druk vanuit de dekstal
Een ander lichtpuntje komt (noodgedwongen) de laatste weken ook 
weer op mijn pad. Zeker twee bedrijven die nu meedoen aan de huidige 
opkoopregeling, hebben niet meer de grote druk vanuit de dragende stal 
dat de zeugen en biggen gespeend moéten worden. En dus verblijven 
diverse keren de zeugen en de biggen 3-4 dagen langer bij elkaar en 
worden de biggen pas op 29-32 dagen gespeend. En zie, de batterijfase 
verloopt veel makkelijker. Je ziet dat vooral het ondereind van de speen-
week, de lichtere biggen, de jongere biggen, veel beter meekunnen in 
de batterijfase.

Op weer een ander bedrijf wordt de speenleeftijd eigenlijk bepaald door 
de druk vanuit de dragende stal. Dus je ziet door de tijd heen steeds 
fluctuaties in de speenleeftijd, lopend van 22 dagen tot ongeveer 
28-29 dagen. Omdat het een gesloten zeugenbedrijf is – tomen worden 
één-op-één gespeen en blijven zelf op de mesterij bij elkaar – kunnen we 
de biggen goed volgen. En je komt er steeds weer achter dat later spenen 
(28 dagen) steeds een beter eindresultaat oplevert, dan jonger spenen 
(22 dagen). Op de batterij zijn er dan minder problemen, oorpuntjes 
blijven beter en er is minder strepto-achtige uitval. Dunnere mest zie je 
dan eigenlijk nooit.

Ik denk dat deze voorbeelden laten zien dat een iets oudere big bij spenen 
iets beter ontwikkeld is en ook wat zwaarder omdat de big enkele dagen 
langer gecombineerd melk en vast voer heeft kunnen opnemen. De big is 
beter bestand tegen de stress die door en na het spenen ontstaat. En dat 
geldt vooral voor de onderkant van de batch biggen die elke keer gespeend 
wordt.

Ik denk dat deze positieve zaken voldoende zijn om binnen bedrijven te 
kijken wat er gewonnen kan worden aan de zoogperiodelengte, aan de 
speenleeftijd. Wellicht scherper spelen met inlegtijdstip in de kraamstal, 
eventueel alternerend spenen. En misschien nog beter ‘gewoon’ één week 
later gaan spenen. Natuurlijk zijn er beren op de weg zoals het huisvesten 
van de extra kraamweek, wat gepaard gaat met verbouwingen of minder 
zeugen houden. Andere aandachtspunten zijn conditiebehoud van de 
kraamstalzeugen en afname van de worpindex. Het biedt echter ook 
weer kansen, zoals makkelijker schakelen in speen- en biggenvoeders, 
 makkelijker verlopende batterijfase, en bovenal een betere big op de 
verkoop- of oplegleeftijd.

Het economische laat ik even over aan de rekenwonders onder ons. <
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