leiden voor de varkenshouder tot economisch verlies.
Maar hoe kan je deze problemen herkennen en wat zijn
– Ruben Decaluwé, UGent –
een hoger vet-, lactose- en asgehalte. Het
grootste verschil is de spectaculaire daling
van eiwit bij de overgang van colostrum
naar melk, vooral door een sterke daling
in de antistoffen. Gedurende de eerste 24
tot 36 uur kan een specifiek type antistoffen opgenomen worden in het bloed van
de big. Daardoor verkrijgen de biggen
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De samenstelling van zeugenmelk verandert voortdurend gedurende de lactatie. De grootste wijziging vindt plaats
tijdens de eerste dagen na het werpen.
De eerste melk krijgt daarom een speciale naam: colostrum of biest. Colostrum
wordt gekenmerkt door een hoger drogestof- en eiwitgehalte. Melk heeft dan weer

en

de risicofactoren?

nd

Zeugen die problemen hebben met het geven van melk

bo

Belang en voorkomen van PHS
Opname van voldoende biest en melk bij
biggen is essentieel. Biggen worden met
zeer beperkte energiereserves geboren.
Minder dan de helft van de energie die
nodig is tijdens de eerste levensdag kan
uit de lichaamsreserves gehaald worden.
Of een big overleeft, hangt dus sterk af
van de aanvoer van energie via het colostrum en de melk. Dit moet gepaard gaan
met een goede verwarming voor de biggen, zodat ze zo weinig mogelijk energie
verspillen om hun lichaamstemperatuur op peil te houden. Voorts is er bij de
geboorte van een big onvoldoende afweer
aanwezig. Vooral via het colostrum, maar
ook via de melk, geeft de zeug immuniteit
aan haar biggen. Op die manier wordt een
overgangsperiode gevormd waarin biggen beschermd zijn tegen bepaalde ziektes, terwijl hun eigen immuunstelsel zich
verder ontwikkelt. Het is dus uitermate
belangrijk dat een big voldoende biest en
melk bij de zeug kan drinken.
Naast de invloed op de overleving en
prestaties van biggen in de kraamstal,
beïnvloedt dit eveneens de problematiek
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Problemen met de
melkgift bij zeugen

immuniteit die hen gedurende een aantal weken tegen ziektes beschermt. Tegen
welke ziektes er bescherming is, hangt af
van de antistoffen die in het colostrum
aanwezig zijn. In de melkfase worden
andere types antistoffen belangrijker die
bescherming bieden ter hoogte van de
darm. Op het principe van de antistoffen
in het colostrum en de melk rust ook de
vaccinatie van de zeugen voor bijvoorbeeld
neonatale coli-diarree en snuffelziekte.
De zeug wordt een aantal weken voor het
werpen gevaccineerd, zodat de antistoffen
die beschermen tegen deze ziektes in een
hogere concentratie aanwezig zijn. Colostrum en melk verschillen nog op talrijke
andere punten van elkaar. Zo bevat colostrum verschillende stoffen die een belangrijke invloed hebben op de ontwikkeling
van het verteringsstelsel van de big.
De lactatieperiode van de zeug bestaat
dus uit een colostrum- en een melkfase
die elk hun eigen samenstelling en functie hebben. Tussen zeugen onderling
kan deze samenstelling verschillen door
onder meer rasinvloed, voederstrategie,
lichaamsconditie en gezondheidsstatus.
Niet alleen de samenstelling van het
colostrum en de melk is belangrijk, ook
de hoeveelheid die de biggen opnemen is
van belang. Problemen met onvoldoende
melkgift kunnen ernstige gevolgen hebben, zelfs al is de melk van uitstekende
kwaliteit. Melkgiftproblemen bij de zeug
kan je samenvatten onder de term periparturient hypogalactiesyndroom, ofwel
phs. De vroeger gebruikte term mastitismetritis-agalactie (mma) wordt beter niet
meer gebruikt. Deze beschrijft namelijk
slechts 1 bepaalde vorm van het phs.
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Problemen met de melkgift kan je niet
aan 1 oorzaak toeschrijven. phs is een
multifactorieel probleem. Wanneer alle
factoren slecht zijn, is de kans op problemen veel groter dan wanneer slechts 1
factor slecht is. Er is steeds een wisselwerking tussen zeug-, kiem- en omgevingsen managementfactoren. We maken ook
een onderscheid tussen infectieuze en
niet-infectieuze oorzaken.
Niet-infectieuze oorzaken Niet-uitgestulpte tepels kunnen aan de basis liggen.
De biggen kunnen hier niet van drinken.
De zeug produceert voldoende melk, maar
deze is niet beschikbaar voor de biggen.
Het voorkomen van dergelijke tepels blijkt
genetisch bepaald te zijn, dus kan er bij
selectie rekening mee gehouden worden.
Voorts kunnen nerveuze, voornamelijk
eersteworpszeugen, hun biggen verhinderen om te zuigen door vaak op de uier
te liggen, voortdurend opstaan en neerliggen. Een andere niet-infectieuze oorzaak is dat het uierweefsel rond de partus
gaat zwellen waardoor de afvoerkanalen
samengedrukt worden. Dit bemoeilijkt het
zuigen door de biggen.
Infectieuze oorzaken Verschillende kiemen kunnen phs veroorzaken. Meestal
liggen coliformen, en dan vooral Escheri
chia coli, aan de basis. Deze laatste bacterie is een normale darmbewoner. Hygiëne
in het kraamhok is dus van zeer groot
belang.
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Hieronder wordt enkel de melkfase
besproken. Voor biest gelden op sommige
gebieden andere regels. Er zijn 2 belangrijke spelers die de geproduceerde melk-

Wat veroorzaakt PHS?

en

Wat bepaalt de hoeveelheid melk?

melkproductie ten goede komt. Een zwaardere big zal meer melk uit de tepel kunnen
zuigen. Bij niet-zuigen, valt de productie
van een melkklier na 24 uur terug en na
72 uur zelfs onherroepelijk stil.
De genetische capaciteit met betrekking tot melkproductie bij de zeug speelt
ook een rol. Het belang hiervan is echter
moeilijk aan te tonen omdat het effectief
meten van de hoeveelheid melk bij zeugen
zeer moeilijk is. Er wordt voornamelijk
onrechtstreeks gemeten via de opname
door de biggen. Biggen kunnen hierbij
een beperkende factor zijn (door bijvoorbeeld onvoldoende drinkcapaciteit) waardoor de genetische capaciteit van de zeug
niet volledig tot uiting komt. Selectie op
melkproductie is dus moeilijk.
Een andere belangrijke factor is de
voederopname van de zeug tijdens de
lactatie. Een zeug kan niet genoeg voeder opnemen om de lactatie volledig te
ondersteunen. Om die reden wendt ze
haar lichaamsreserves aan. De melkpro-

Foto: Fr ancine Ver sluys

na spenen. Biggen die een hoge hoeveelheid antistoffen opnemen via het colostrum hebben ook een hoger gehalte aan
antistoffen bij spenen. Dit zou er op kunnen wijzen dat de opname van voldoende
biest een extra stimulatie is voor de ontwikkeling van het immuunstelsel van de
big. Problemen met phs op een bedrijf
kunnen dus ernstige gevolgen hebben.
Recent onderzoek toonde aan dat 34%
van de Belgische varkensbedrijven in
meer of mindere mate te kampen heeft
met phs. Dit betekent echter niet dat een
derde van de zeugenstapel phs vertoont.
Ook bedrijven die slechts een beperkt aantal zeugen met phs hadden, werden als
positief aangerekend. Toch toont dit cijfer
aan dat er wel degelijk een probleem is.

hoeveelheid bepalen: de big en de zeug.
Een grotere worp leidt tot een hogere
melkgift. Per extra big mag men rekenen
op 0,6 kg extra zeugenmelk. Ondanks een
stijging van de totale hoeveelheid melk
daalt de hoeveelheid melk per big. Een
sterke zuigstimulus bevordert de ontwikkeling van een melkklierpakket, wat de
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ductie heeft een hoge prioriteit waardoor
er al heel wat moet gebeuren voordat deze
stilvalt door energietekort. Toch is het
belangrijk dat de zeug tijdens de lactatie
zo veel mogelijk voeder opneemt. Een te
sterke vermagering kan immers negatieve
invloeden hebben op de productieresultaten in de volgende cycli.

Multifactorieel probleem
Zoals eerder vermeld is phs een multifactorieel probleem waarin omgevings- en
managementfactoren een belangrijke rol
spelen. Hieronder worden de belangrijkste besproken.
Rol voeding en voederschema Enkele
dagen voor de partus wordt bij zeugen de
voederhoeveelheid geleidelijk afgebouwd.
Dit zou de kans op het voorkomen van
phs en de ernst van eventuele symptomen
verminderen. Kort na de partus ad libitum
voederen, verhoogt de kans op phs. Het
voeder in de periode vlak voor de partus is
meestal energierijk en vezelarm. Dit laatste is een belangrijke oorzaak van drogere,
hardere mest wat tot constipatie kan leiden. Constipatie leidt op zijn beurt tot een
verhoogde productie van gifstoffen door
bacteriën in de darm, waardoor de kans
op phs stijgt. Te vloeibare mest zorgt dan
weer voor een hoge hokbesmetting, wat
ook weer leidt tot een hogere kans op phs.
Ook de exacte samenstelling van het
voeder kan een rol spelen. Het type vet
zou een invloed hebben. Te lage gehalten
vitamine E en de aanwezigheid van mycotoxines kunnen de kans op phs verhogen.
Voor probiotica zijn er dan weer aanwijzingen dat ze de kans op phs verlagen.
De conditie van de zeug rond de partus
speelt ook een rol. Te vette zeugen hebben
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t Algemene symptomen: koorts, uitputting, anorexie
t Lokale symptomen: uierontsteking met onvoldoende melkgift, vaginale uitvloeiing

Biggen
t < 1 week oud: verhoogde sterfte, diarree, verhoogde variatie in biggewicht
t > 1 week oud: verhoogde variatie in biggewicht, laag gewicht bij spenen

Bedrijfsniveau

Periparturient hypogalactiesyndroom,
of phs, komt nog steeds voor en is een
belangrijke verliespost. Het is een multifactorieel probleem. Vraag steeds het
advies van je dierenarts wanneer je problemen met de melkgift vermoedt. Preventie
is belangrijk. Optimaliseer daarom het
management. r

en

Er zijn verschillende manieren waarop
phs tot uiting komt. De grootste problemen zijn die als gevolg van te weinig
melkgift. Dit heeft een invloed op de
productieresultaten. De symptomen bij
de zeug hangen sterk af van de oorzaak
van phs. phs als oorzaak van problemen
aanduiden is dus niet eenvoudig. Grondig onderzoek door de dierenarts van de
dieren, de omgeving en het management
is nodig. In het kaderstuk kan je zien dat
phs-problemen op 3 niveaus gedetecteerd
kunnen worden.

Besluit

bo

Hoe problemen met PHS
herkennen?

nd

t Verlaagd productiegetal door een verhoogde sterfte in de kraamstal
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Zeug (deze zijn meestal afwezig! = subklinisch)
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Detectie van PHS-problemen
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meer kans op de ontwikkeling van phs.
Voederschema, voedersamenstelling als
de conditie van de zeugen rond het werpen kan dus een invloed hebben op het
voorkomen van phs. De kennis is echter
zeer beperkt om goede adviezen te kunnen
geven. Te vette zeugen, plots ad libitum
voederen na de partus en een afwijkende
mestconsistentie worden best vermeden.
Huisvesting en management Huisvesting en management zijn, zoals bij elk
aspect van de intensieve varkenshouderij,
een belangrijke factor in het voorkomen
van phs. Hierna geven we enkele voorbeelden: zeugen die 4 dagen voor de verwachte
worpdatum naar de kraamstal verplaatst
worden hebben 6 maal meer kans op
phs dan zeugen die 7 dagen op voorhand
verplaatst werden; oververhitting van de
melkklier door een slechte plaatsing van de
lampen kan een verlaagde melkgift geven;
een hoge omgevingstemperatuur doet
de melkgift dalen; partusinductie is ook
geïdentificeerd als een risicofactor voor
phs; hygiënemaatregelen zoals het wassen
van de zeug en het gebruik van desinfectantia voor het reinigen van de kraamstal
verlagen het voorkomen van phs.
Als er problemen zijn met phs is het dus
belangrijk te beseffen dat er tal van oorzaken zijn en dat deze elkaar beïnvloeden.
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