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Uitval zeugen door
maagdarmproblemen

We ontvangen de laatste tijd aan de Veekijkertelefoon wat
meer vragen dan in voorgaande periodes over verhoogde uitval bij zeugen. Deze vragen komen van dierenartsen, veehouders en (voer)voorlichters. Dat wil nog niet zeggen dat
‘verhoogde uitval’ ook een groot gezondheidsprobleem is,
maar het vraagt wel om nadere analyse. We kijken daarvoor
naar data uit de Online Monitor en naar informatie van onze
afdeling pathologie. Wat valt op en wat kunnen we leren van
de data?
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Het aantal meldingen in de Online Monitor van verhoogde uitval
als gezondheidsklacht bij zeugen vertoont een stijgende trend
sinds begin 2019. Het loopt geleidelijk op van 2 naar rond de 8
procent van alle gemelde gezondheidsklachten bij zeugen. Dat
lijkt een forse stijging, maar bij zeugen worden relatief weinig
gezondheidsklachten gemeld. Analyse van de diagnoses van
ingezonden gestorven zeugen voor sectie-onderzoek leert dat
een derde van de oorzaken van uitval gerelateerd is aan nietinfectieuze problemen van het maagdarmkanaal (zie tabel). Dat
zijn vaak draaiingen van maag, darm, lever of milt of de gevolgen van maagzweren. Wederom geen grote aantallen, maar wel
een langzaam stijgende lijn.
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Andere bekende oorzaken van zeugenuitval zijn ernstige beenwerkproblemen, acute sterfte door een hartstilstand en bloedvergiftiging. Infectieziekten spelen bij zeugen geen grote rol
als oorzaak van uitval.
Maagdraaiing
De ophanging van de maag in de buikholte is bij het varken
niet bijzonder stabiel. Het draaien van de maag treedt daardoor
relatief makkelijk op, enigszins vergelijkbaar met de situatie bij
bepaalde grote hondenrassen. Als de maag erg beweeglijk is of
snel wordt gevuld, doordat de zeugen schrokkerig eten, is de
kans op een maagdraaiing verhoogd. Als de maag is gedraaid, is
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Tabel: Diagnoses gesteld bij sectie-onderzoek van gestorven
zeugen (2021)
Diagnose pathologie

het lastig om gevormde gassen uit de maag af te voeren.
Gassen hopen zich op in de maag en de maag zet sterk uit
waardoor cruciale bloedvaten kunnen worden dichtgedrukt en
de toestand snel levensbedreigend wordt. Gelukkig kan de maag
ook vaak weer terugdraaien.
Een bekend klassiek voorbeeld van verhoogde uitval door maagdraaiingen is het geval waarbij zeugen op zondag op een later
tijdstip en in een andere volgorde werden gevoerd dan op weekdagen. In de groep die gewend was om als eerste te worden
gevoerd, kwamen veel maagdraaiingen voor. Dat zou kunnen
komen door stress, verhoogde beweeglijkheid van de lege maag
of door het extra gulzig opnemen van het voer. Daardoor was bij
het bedrijf de uitval vooral op zondag verhoogd.
Miltdraaiing en miltatrofie
De milt ligt strak tegen de maag aan. Als de maag draait, draait
de milt doorgaans mee. De bloedvaten van en naar de milt kunnen daardoor worden afgeklemd. Als bloed de milt alleen nog
instroomt en niet meer naar buiten stroomt, kan de milt sterk
opzwellen en uiteindelijk scheuren. Daardoor kan een zeug
inwendig verbloeden. Als er alleen nog bloed de milt uit kan en
niet erin, dan kan de milt na enige tijd verschrompelen (‘miltatrofie’) en zijn functie verliezen. Volwassen dieren kunnen zonder milt overleven. Omdat dit orgaan onder andere belangrijk is
voor de afweer tegen bacteriële infecties, kan de zeug daarvoor
gevoeliger worden. Dergelijke infecties kunnen in sommige
gevallen noodlottige gevolgen hebben, bijvoorbeeld als het uitdraait op een bloedvergiftiging.
Uit een recente pilotstudie van GD is gebleken dat miltatrofie
voorkomt bij 8,4 procent van de gestorven zeugen die voor sectie-onderzoek naar ons worden gestuurd. Dat is significant meer
dan bij zeugen aan de slachtlijn (3,6 procent).
Leverlobdraaiing
De laatste jaren komt een draaiing van de lever steeds vaker
voor bij zeugen, niet alleen in Nederland maar ook in
Vlaanderen. De lever is opgebouwd uit een aantal lobben en het
is steevast de linker leverlob die gaat draaien. Dit probleem
ontstaat naar alle waarschijnlijkheid als volgt: als de maag vaak
verwijdt en weer verkleint, verslapt op den duur de ophangband
van het linkerdeel van de lever. Deze ophangband ligt vlakbij de
maag. Daardoor blijft de linker leverlob minder goed op zijn
plek zitten en ontstaat de kans op een draaiing. Als gevolg van
deze draaiing wordt vaak de afvoerende leverader afgeklemd,
en dan zwelt dit deel van de lever sterk op en kan scheuren.

Percentage

Maagdraaiing

5%

Miltdraaiing/ruptuur

9%

Draaiing leverkwab/ruptuur

5%

Darmdraaiing

2%

Darmperforatie/invaginatie

5%

Maagzweer/maagperforatie/vernauwing
maagingang/verbloeding door maagzweer

7%

Totaal NIET-INFECTIEUZE maagdarmklachten in samenhang met uitval

33%

Uitval door beenwerkproblemen
(osteochondrose, gewrichtsontstekingen)

22%

Hartproblemen, shock, stress

16%

Algemene infectieziekten,
bijvoorbeeld bloedvergiftiging

8%

Longontsteking

8%

Baarmoederontsteking, prolapsen

4%

Maagdarminfectie (PIA)

2%

Overige oorzaken van zeugenuitval
Geen diagnose

60%
7%

Door de inwendige bloeding die ontstaat, ziet men bij sectie
een grote hoeveelheid bloederig vocht in de buikholte.
Dit probleem is gekoppeld aan het regelmatig sterk verwijden
van de maag. Dat komt vooral voor bij zeugen die erg snel eten
en bij het verstrekken van grote hoeveelheden (brij)voer in één
voerbeurt. Als het brijvoer bovendien de belangrijkste vochtvoorziening is van de zeugen neemt het risico toe in warme
perioden, als de zeugen meer dorst hebben. Het eenmaal daags
voeren van (brij)voer vergroot sterk de kans op maagverwijding
en uiteindelijk op leverlobdraaiingen.
Darmdraaiing
Draaiingen van het darmkanaal zijn vooral gerelateerd aan gasvorming. Door gas in het darmkanaal, kunnen darmdelen zich verplaatsen in de buikholte. Als het daarbij tot een draaiing komt,
kunnen darmdelen afgekneld raken waardoor het gas niet meer
weg kan en het probleem snel escaleert. Gasvorming in de darm
kan het gevolg zijn van bepaalde voersamenstellingen. Hierbij
valt te denken aan makkelijk verteerbare koolhydraten
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waardoor de darmflora verstoord raakt, of het aanbieden van veel
onverteerbaar eiwit. Ook bedorven of verontreinigd voer (schimmels en gisten) kan zorgen voor te veel gasvorming.
Darminvaginatie (-perforatie)
Als gevolg van darmdraaiingen of van verhoogde beweeglijkheid
van het darmkanaal, kunnen invaginaties ontstaan. Daarbij
schuift een deel van de darm als het ware in zichzelf.
Vervolgens kan een zeer ernstige verstopping ontstaan, maar
kan ook darmweefsel afsterven. Als dat gebeurt, kan darminhoud gaan lekken naar de buikholte (‘perforatie’) met een ernstige acute buikvliesontsteking tot gevolg.
Maagzweer
De maagwand van zeugen is lang niet altijd een perfect glad
slijmvlies. Anderzijds komen echte ernstige maagzweren weinig
voor. Maagwandbeschadigingen en maagzweren zijn het gevolg
van de overmatige inwerking van maagzuur op het maagslijmvlies, vooral bij de ingang van de maag. Dat treedt vooral op bij
een lege maag dus als het voer snel de maag passeert (zoals bij
hoge maalfijnheid), bij zieke dieren en bij een slechte eetlust.
Bij wilde zwijnen komen maagwandbeschadigingen en maagzweren nauwelijks voor, omdat die vrijwel de hele dag scharrelen en zelden een lege maag hebben.
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Als door een ernstige maagzweer lekkage van de zure maaginhoud naar de buikholte ontstaat, kan een buikvliesontsteking
het gevolg zijn. Bij een bloedende maagzweer kan een dier
inwendig verbloeden. Bij een maagbloeding valt op dat de mest
vaak zwart kleurt door de aanwezigheid van bloedkleurstof. Dit
beeld kan sterk lijken op acute PIA (Lawsonia-infectie). Het is
belangrijk om dat onderscheid te maken, want de aanpak van
bloedende maagzweren is uiteraard anders dan van PIA.
Maagzweren kunnen herstellen. Maar daarbij ontstaat soms een
vernauwing (strictuur) van de maagingang. Die kan zo ernstig
zijn dat er nauwelijks voer kan passeren. Dergelijke varkens zullen wegkwijnen en soms ziet men zelfs braken, wat bij varkens
een zeldzaam verschijnsel is. Bij sectie-onderzoek ziet men dan
vaak een ernstig verwijde slokdarm.
Bedrijfsprobleem
Vaak beschouwt men in de praktijk verhoogde uitval door nietinfectieuze maagdarmproblemen als een incidentele kwestie of
een toevallige bevinding. Er kan echter wel degelijk sprake zijn
van een bedrijfsprobleem. Uit het bovenstaande is af te leiden
dat uiteenlopende aspecten van de voeding en voerstrategie
hieraan ten grondslag kunnen liggen. Goed om eens onder de
loep te nemen, mocht u problemen ervaren.

