
In de Nederlandse reguliere varkenshouderij is door 
genetische selectie het aantal levend geboren biggen 
per worp de laatste jaren gestegen tot gemiddeld 13 
á 15 biggen. In de biologische varkenshouderij ligt 
het gemiddelde nog hoger. Het gevolg hiervan is dat 
het gemiddeld geboortegewicht is afgenomen en de 

spreiding in de geboorte- gewichten is 
toegenomen. Dit heeft er toe geleidt dat de uitval 
in het kraamhok is gestegen naar gemiddeld 15 
tot 20 %. Biggen met een laag geboortegewicht 
groeien minder hard dan hun zwaardere 
toomgenoten. Dit heeft te maken met het 
aantal spiervezels dat de biggen bij geboorte 
hebben. Hoe lichter het big hoe minder 
spiervezels deze heeft. Het is daarom wenselijk 
om de spiervezelaanzet te verhogen. Hoe een 
zeugenhouder dit kan doen staat in deze 
brochure centraal.
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Wat gebeurt er in de baarmoeder?

 Opfokgelten bij geboorte gaan beoordelen. Alleen 
de gelten met een geboortegewicht van meer dan 
1,5 kg inzetten voor eigen aanfok. 

 Extra evaluatie moment kort na de geboorte 
inlassen. Hierbij de zeug beoordelen op 
worpgrootte, gemiddeld geboortegewicht en 
spreiding in het geboortegewicht.  Deze scores 
vervolgens mee nemen in de selectie 
selectieprocedure voor vervanging van de 
zeugenstapel.

De conclusies

De aanbevelingen

Figuur 2: Tijdlijn van de drachtperiode. 

Groei

De verschillen in grootte van de biggen begint al voor de 
dracht. De eicellen die ovuleren zijn niet allemaal even 
groot. Hierdoor hebben de foetussen in de dracht al 
uiteenlopende gewichten. Doordat snel groeiende 
foetussen meer ruimte in de baarmoeder innemen hebben 
zij een beter ontwikkelde placenta en bloedtoevoer, 
waardoor zij meer nutriënten en zuurstof krijgen dan de 
kleinere foetussen. Grote foetussen hebben geen, of 
minder, last van groeivertraging. De kleinere foetussen 
hebben altijd te maken met een groeivertraging in de 
baarmoeder. De concurrentie met de andere foetussen is 
hoog en daardoor krijgen ze minder nutriënten en 
zuurstof. Wordt de groeivertraging te groot, dan sterven 
de kleine foetussen af. Dit gebeurd vooral tussen dag 30 en 
dag 50 van de dracht. 

Spiervezelaanzet

De spiervezelaanzet start rond dag 35 van de dracht (zie 
figuur 2).Tussen dag 35 en dag 55 worden de primaire 
spiervezels gevormd. Deze spiervezels zijn de basis voor de 
aanzet van de secundaire spiervezels, zoals in figuur 3 kan 
worden gezien. De secundaire spiervezels worden aangezet 
tussen dag 55 en dag 90.  Spieren bestaan dus uit clusters 
spiervezels bestaande uit 1 primaire spiervezel en gemiddeld 
23 secundaire spiervezels. Op dag 90 van de dracht is het 
totale aantal spiervezels aangezet. Er zullen dus geen 
spiervezels meer bijkomen. Ook niet na de geboorte. 

Verlaagde spiervezelaanzet 

Doordat de spiervezelaanzet negatief wordt beïnvloed door genetica 
en de groeiachterstand van de foetussen, zetten de grote foetussen 
meer spiervezels aan.  Door de groeiachterstand ontwikkelen zij 
gemiddeld 24 secundaire spiervezels per primaire spiervezel, terwijl 
dit er bij kleinere foetussen maar 21 stuks zijn. Het gevolg van deze 
verminderde spiervezelaanzet is dat het geboortegewicht daalt.

Spiervezelgroei

Na de geboorte heeft het geboortegewicht invloed op de groei. 
Spiergroei vindt plaatst door vergroting van de diameter van de 
aangezette spiervezels. Er komen dus geen nieuwe vezels bij, maar 
de bestaande spiervezels nemen in grootte toe. 

Biggen met een lager geboortegewicht  hebben een hogere kans op 
uitval. Verder resulteert een laag geboortegewicht in een lagere 
groei. Biggen met een laag geboortegewicht hebben gemiddeld 10 
dagen extra nodig om het geslachtgewicht te bereiken. 

Figuur 3: De opbouw van 
spieren met primaire (P) en 
secundaire (S) spiervezels

Wat gebeurt er wanneer de worpgrootte toeneemt?

Groeivertraging 

Wanneer er meer foetussen in de baarmoeder aanwezig zijn, neemt 
de concurrentie nog verder toe. Dit keer niet allen om nutriënten en 
zuurstof, maar ook om ruimte in de baarmoeder. Door overbezetting 
van de baarmoeder vermindert de ontwikkeling van de placenta en 
daardoor ook de bloedtoevoer van de foetussen. Hierdoor lopen alle 
foetussen een groeivertraging op. De groeivertraging bij de grote 
foetussen is echter minder groot dan die van de kleinere foetussen.

Wat gebeurt er na de geboorte?

Geconcludeerd kan worden dat de verschillen in geboorte-
gewicht het gevolg zijn van verschillen in de spiervezelaanzet. 
Deze wordt o.a. beïnvloed door genetica en het optreden van 
groeivertraging. Het optreden van groeivertraging van de 
foetussen in de baarmoeder is een direct gevolg van een te 
lage baarmoedercapaciteit. 

Slachtresultaten

In de laatste weken van de vleesvarkenperiode bereiken 
biggen met een laag geboortegewicht de maximale uitzetting 
van de spiervezels. Hierdoor stopt de spiergroei en wordt de 
energie uit het voer gebruikt voor de aanzet van spek. Op deze 
manier bereiken ook biggen met een laag geboortegewicht 
het slachtgewicht.

Figuur 4: De relatie 
tussen  een laag 
geboortegewicht 
en het levend 
slachtgewicht


