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Vind de oorzaak voor de doodgeboren big
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Doodgeboorte willen we te allen tijde voorkomen, maar maakt wel deel uit van de dagelijkse praktijk. Sommige oorzaken van
doodgeboorte laten zich niet sturen, zoals het geslacht. Maar op heel veel oorzaken kunnen we wel invloed uitoefenen.
Voordat we verder op deze materie ingaan, is het misschien goed eerst
vast te stellen wat we onder doodgeboren biggen verstaan. Zijn de
betreffende biggen vóór, tijdens of ná het werpen overleden?
Het mag duidelijk zijn dat biggen die overlijden na de geboorte niet
onder deze definitie vallen. Soms is dat meteen duidelijk omdat de big
niet meer achter de zeug ligt, maar zich na de geboorte nog verplaatst
heeft. Ligt de big echter direct achter de zeug, dan kan het toch lastiger
zijn om vast te stellen dat het een doodgeboren big betreft. Bij sectie is
in zo’n geval duidelijk te zien dat de longen luchthoudend zijn en dus ook
zullen drijven in water, terwijl die van een doodgeboren big geen lucht
bevatten en dus zullen zinken.
De longen van een doodgeboren big hebben een donkere pruimkleur
terwijl die van een big die nog heeft geleefd na de geboorte roze van
kleur zijn en sponzig aanvoelen. Als de big sterft voor het werpen, zal
deze – afhankelijk van hoe lang deze dood in de baarmoeder zat – in
verschillende mate degeneratieve veranderingen vertonen, waaronder
verkleuring van de huid en vochtverlies. Als de dood in een vroeger
stadium van de dracht optreedt, wordt een gemummificeerde bruingrijze
vrucht gezien. Uw dierenarts kan u vast de verschillen laten zien. We
hebben het in dit artikel dus over de biggen die kort voor of tijdens het
werpproces zijn overleden.
De best presterende bedrijven scoren minder dan 1 doodgeboren big per
worp, terwijl het op sommige bedrijven soms ook wel eens boven de 2
uit wil komen. Het Nederlands gemiddeld ligt op circa 1,6, maar eigenlijk
is het beter om het percentage doodgeboren biggen aan te houden,
want met het stijgen van de productiviteit van de zeug neemt ook het
aantal doodgeboren biggen toe. Dan hebben we het dus over ongeveer
6-8 procent doodgeboorte. Als het niveau echter duidelijk boven de
8 procent uitkomt, loont het de moeite om verder onderzoek te doen
naar de achterliggende oorzaak.

Oorzaken

De leeftijd en pariteit van de zeug spelen een rol. Met het toenemen van
de leeftijd en boven de vijfde worp moet er rekening gehouden worden
met een hoger percentage doodgeboren biggen. Dat kan oplopen tot wel
20 procent. De individuele zeug met een hoog doodgeboren percentage
blijkt daarbij vaak een historie van een hoger doodgeboren te hebben.
Dit vind je terug op de individuele zeugenkaart.
Grote tomen zorgen eveneens voor meer doodgeboren biggen. Als we
ons realiseren dat we eind jaren tachtig van de vorige eeuw nog op zo’n
10,5 levend geboren biggen zaten in Nederland en we inmiddels ruim
4 biggen daarboven zitten, dan is dat een enorme stijging.
Een andere factor die meespeelt bij het doodgeboren worden van
biggen, is de genetica. Die speelt natuurlijk al een rol wanneer we een
ras kiezen dat veel biggen produceert zoals hiervoor al aangeduid. Maar
fokbeleid heeft eveneens een invloed. We maken in de fokkerij dankbaar
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Doodgeboren biggen horen er helaas bij.
gebruik van het zogenaamde heterosis-effect. We kruisen daarvoor twee
zuiverelijns dieren van verschillende genetica omdat we weten dat de
nakomelingen uit zo’n kruising veel sterkere eigenschappen zullen
hebben. Het tegenovergestelde effect bereiken we als we inteelt plegen.
De nakomelingen daarvan zijn in de regel zwakker. Zuiverelijns-dieren
zullen dus gemiddeld genomen ook meer doodgeboren biggen hebben
dan deze F1’s.

op dag 113 aan de gang spuiten (wat 25 jaar geleden niet ongebruikelijk
was) dan worden deze biggen dus tot wel 4 dagen te vroeg geboren. De
kans dat ze dat niet overleven neemt daardoor sterk toe.
Niet alleen te vroeg werpen kan voor problemen zorgen. Te laat werpen
– wat we gelukkig niet al te vaak meemaken – heeft ook een desastreus
effect op de overlevingskansen van een ongeboren big.

Conditie van de zeug is belangrijk voor het werpproces
Er ligt ook een duidelijke relatie tussen het werpproces en het aantal
doodgeboren biggen, en dan met name een te lang werpproces. Aan dit
trage werpen kunnen diverse oorzaken ten grondslag liggen. Dat begint
al bij de conditie van de zeug. Zowel een te vette zeug als een te magere
zeug zullen gemiddeld genomen trager werpen en daardoor voor meer
doodgeboren biggen zorgen.
Niet alleen de conditie tijdens het werpen speelt een rol. Ook de voeropname gedurende de laatste dagen voor het werpen heeft daarop
invloed. Uit een onderzoek uit 2018 bleek dat de werpduur sterk toenam
naarmate het langer geleden was dat een zeug had gegeten. Zo lag het
percentage doodgeboren in dit onderzoek bij zeugen die minder dan
6 uur voor het eind van het werpproces nog hadden gegeten onder de
4 procent terwijl het bij zeugen waarbij dit meer dan 12 uur geleden was
al was opgelopen naar 8 procent. Een significante verdubbeling van het
percentage doodgeboren biggen omdat de zeugen te lang niet gegeten
hadden.
Ook het verkeerde gebruik van prostaglandines en oxytocine om het
werpproces op gang te brengen en te versnellen, kan aanleiding geven
tot een hoger percentage doodgeboren. In het geval van oxytocine moet
je dan met name denken aan te hoge dosering. Bij de inzet van prostaglandines gaat het vooral om het moment van toediening in verhouding
tot de lengte van de dracht. Nu de gemiddelde drachtlengte heel langzaam toeneemt, komt het vaker voor dat een zeug normaal gesproken
zonder inductie pas op dag 116 tot 118 gaat werpen. Als we deze zeug al

We weten namelijk dat een
beerbig meer kans heeft
om doodgeboren te worden
dan een geltbig. Het moge
in deze duidelijk zijn wie
het sterke geslacht is…

Het zal niemand verbazen dat ook de omgevingstemperatuur invloed
heeft op het aantal doodgeboren biggen. Ook afgelopen zomer zagen
we het gemiddelde aantal doodgeboren biggen toenemen. Bedrijven
die in staat waren om de temperatuur in de kraamstal minder hard te
laten oplopen, hadden van dit effect ook minder last. Bedenk dat dit
effect al merkbaar wordt bij een omgevingstemperatuur boven de 24 °C.
Een zeug zal dan sneller vermoeid raken en daardoor trager werpen. De
zogenaamde thermo neutrale zone (de zone waarbij de zeug geen stress
ervaart als gevolg van een te hoge temperatuur), houdt namelijk op bij
ongeveer 22 °C.

Minder voor de hand liggende oorzaken

Een in Nederland minder vaak voorkomend probleem zijn slecht functionerende kachels die veel koolmonoxide produceren. Koolmonoxide,
dat ontstaat bij slechte verbranding, belemmert het zuurstoftransport
in het bloed waardoor dieren uiteindelijk bedwelmd raken en in ernstige
gevallen zelfs kunnen komen te overlijden.
Wat ook een probleem kan zijn, is onvoldoende beschikbaar calcium
in het bloed. Bekend bij de meesten is de koe met kalfziekte. Deze koe
heeft onvoldoende calcium in haar bloed. Calcium is onontbeerlijk bij
het samentrekken van spieren en dus kan deze koe niet overeind komen.
Spieren zorgen ook voor een belangrijk deel voor de warmteproductie
en dus voelen deze koeien koud aan. Ook bij het varken zal een tekort
ervoor zorgen dat de baarmoeder, die ook voor een belangrijk deel uit
spierweefsel bestaat, niet goed kan samentrekken waardoor het werpproces wordt vertraagd. Soms is dit te ondervangen door tijdens het
werpproces extra calcium toe te dienen. Beter is om na te gaan of er met
dieetmaatregelen structureel wat aan gedaan kan worden. Dat gaat wat
verder dan meer calcium in het voer stoppen. Het heeft namelijk ook
te maken met zaken als vitaminering, drinkwaterkwaliteit, de inzet van
zuren en andere voedingsaspecten.

Ziektes niet vergeten

U ziet, we zijn al voorbij een flink aantal oorzaken van doodgeboren
biggen gekomen en nog steeds heb ik geen ziekten genoemd die een rol
kunnen spelen bij het oplopen van het aantal doodgeboren biggen. Maar
natuurlijk kunnen ook die wel degelijk hun steentje bijdragen.
Wat dacht u van vlekziekte, parvo, circo, PRRS of leptospirose om er maar
eens een paar te noemen. Stuk voor stuk infectieuze aandoeningen die
op zichzelf voor een verhoging van doodgeboren kunnen zorgen en
het lijstje houdt daar nog niet op helaas. Ook uierontstekingen, koorts,
bloedvergiftiging en acute stress zijn aandoeningen die mee kunnen
spelen.
Waar de veehouder geen invloed op heeft, is het geslacht. We weten
namelijk dat een beerbig meer kans heeft om doodgeboren te worden
dan een geltbig. Het moge in deze duidelijk zijn wie het sterke geslacht
is… Het zou echt een wezenlijk verschil maken als we daar meer invloed
op zouden hebben.
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