
Uitval van zeugen 

Inleiding 

Als we spreken over het percentage uitval van zeugen op een vermeerderingsbedrijf dan is dat niet 

hetzelfde als het vervangingspercentage. Met uitval bedoelen we een abrupt einde van het productieve 

leven van de zeug, dit kan door plotse sterfte of door een zodanig ernstig letsel (bv. botbreuk of 

baarmoederprolaps) dat de zeug ter plekke afgemaakt moet worden. Deze zeugen moeten dus 

gedwongen vervangen worden om de grootte van de zeugenstapel in stand te houden. Los daarvan zal 

de varkenshouder ook zelf de keuze maken om een aantal zeugen te vervangen, zoals oudere zeugen en 

zeugen met slechte vruchtbaarheidsresultaten of pootproblemen. Het vervangingspercentage van de 

zeugen, dat op jaarbasis normaal rond de 40% schommelt, neemt deze afgevoerde zeugen ook in 

rekening. 

Het is niet uitzonderlijk dat op jaarbasis 3 tot 10% van de aanwezige zeugen op het bedrijf sterft. Voor 

een gemiddeld bedrijf dient men als streefdoel een bovengrens van 5% aan te houden. Uit onderzoek op 

Vlaamse varkensbedrijven (De Letter, 2001) kwam een gemiddelde van 3,6% naar voren. De spreiding 

tussen bedrijven was echter groot, van 1,9 tot 9,7%. Internationale gegevens laten zien dat de 

gemiddelde zeugensterfte de laatste jaren stijgt. Dit wordt toegeschreven aan de toename in 

bedrijfsgrootte en de verhoogde lichamelijke belasting van zeugen.  

Factoren van invloed op het uitvalspercentage 

Het risico op plotse sterfte van zeugen varieert naargelang het cyclusstadium. Het risico is het hoogst 

rondom het werpen en in de eerste weken van de lactatie. Het probleem doet zich meer voor bij oudere 

zeugen. Verder ziet men opvallend hogere uitval tijdens de zomer. Dit wordt in verband gebracht met de 

hittestress die zeugen ondervinden tijdens de warmste dagen van het jaar. Variaties tussen bedrijven 

kunnen toegeschreven worden aan factoren zoals bedrijfsgrootte, voeding, huisvesting en het 

management waaronder ook het afvoerbeleid. Hoe groter het bedrijf, hoe hoger de jaarlijkse uitval 

meestal is. Magere zeugen hebben in het algemeen een minder goede weerstand, anderzijds komt 

bijvoorbeeld hartfalen meer bij vettere zeugen voor. Groepshuisvesting scoort wat ongunstiger dan 

individuele boxen (meer stress door vechten, vooral indien het kleinere groepen betreft). Stress door 

ruw hanteren en het opjagen van zeugen tijdens verplaatsen moet zoveel mogelijk vermeden worden 

door rustig en correct met de dieren om te gaan. En hoe heeft het afvoerbeleid een invloed op de uitval 

van zeugen? Als de varkenshouder bij problemen in een vroeg stadium kiest voor afvoer naar het 

slachthuis zal het percentage uitval afnemen, maar het vervangingspercentage blijft wel even hoog.  

Belangrijkste oorzaken van uitval 

Het achterhalen van de primaire oorzaak van uitval is niet eenvoudig. Achtereenvolgende gevallen op 

hetzelfde bedrijf zijn niet noodzakelijk te wijten aan hetzelfde probleem! En naast infectieuze oorzaken 

zijn er niet-infectieuze oorzaken zoals voeding, huisvesting en management. Er wordt niet altijd een 

lijkschouwing verricht om de oorzaak van sterfte te achterhalen. Pas als de uitval abnormaal hoog is, 



gaan alarmbellen rinkelen... En dan kost het tijd om een aantal gevallen grondig te onderzoeken en tot 

een bedrijfsdiagnose te komen.  

Als belangrijkste oorzaken van zeugensterfte worden genoemd: draaiingen van buikorganen (maag, 

darm, milt, lever), hartfalen en nieraandoeningen. Het relatief voorkomen van deze oorzaken is tijd- en 

plaatsgebonden. Pootproblemen en vruchtbaarheidsstoornissen zijn veel voorkomende redenen voor 

afvoer, maar niet dikwijls de primaire oorzaak van plotse sterfte. Momenteel wordt er in België 

onderzoek gedaan naar de oorzaken van zeugensterfte. 

Draaiing van buikorganen 

Draaiing van buikorganen kunnen op lijkschouwing worden vastgesteld. Een maagdilatatie zonder 

draaiing kan op zichzelf ook fataal zijn. Het overmatig opnemen van voer of water op korte tijd is de 

meest voor de hand liggende oorzaak. Het voederschema speelt hierin een grote rol. Meerdere 

voederbeurten verspreid over de dag gaan het hongergevoel tegen en voorkomen dat de zeug snel een 

grote hoeveelheid zal opnemen. Het verzadigingsgevoel is verder afhankelijk van de 

voedersamenstelling: vooral ruwe celstofgehalte en partikelgrootte zijn van belang. Een hoog gehalte 

aan suikers geeft bij verstoring van de darmflora sneller aanleiding tot kiemgroei en gasontwikkeling, 

wat meer kans geeft op een darmverplaatsing of draaiing. De beschikbaarheid van stro heeft een 

beschermend effect: het zorgt voor een gevoel van verzadiging, gaat overmatig drinken uit verveling 

tegen (wel hogere wateropname na het eten van stro) en geeft meer rust in de stal. Stress door ruw 

hanteren, het opjagen van zeugen tijdens verplaatsen en agressie in de groep verhogen het risico op 

draaiing van buikorganen.  

Hartfalen 

Hartfalen wordt in de literatuur aangehaald als een veel voorkomende oorzaak van plotse sterfte. In 

tegenstelling tot draaiing van buikorganen is hartfalen niet eenvoudig vast te stellen op lijkschouwing. 

Aanwijzingen hiervoor zijn blauwverkleuring van de huid, vochtopstapeling in hartzakje, borst- en/of 

buikholte, uitzetting van het hart of afwijkingen aan de hartkleppen. Maar uitsluiting van andere 

oorzaken door verder onderzoek is noodzakelijk. Varkens hebben in verhouding tot de rest van hun 

lichaam maar een heel klein hart dat daarbij zeer gevoelig is aan zuurstoftekort. Zeugen hebben buiten 

de periode van groepshuisvesting nauwelijks bewegingsvrijheid en hun basisconditie is daardoor gering. 

Dit alles heeft tot gevolg dat er maar weinig reservecapaciteit is als de belasting van het hart en de 

circulatie verhoogt zoals bij overgewicht, een hoge omgevingstemperatuur, tijdens het werpen en 

tijdens transport. De uitval van zeugen is opvallend hoger tijdens de zomer. Controleer daarom op 

warme dagen de ventilatie, geef de zeugen vrije toegang tot fris water en verplaats de voederbeurten 

op warme dagen bij voorkeur naar de koelere momenten van de dag. Een vernevelinginstallatie kan 

voor extra afkoeling zorgen. 

Nieraandoeningen 

Urineweginfecties worden vaak veroorzaakt door bacteriën die tot de normale flora van de darm of de 

urinewegen behoren (Enterobacteriaceae zoals Escherichia coli, Streptokokken) en gaan niet altijd 



gepaard met ziektetekens. Als het gaat om de specifieke ziekteverwekker  Actinobaculum suis kunnen 

zeugen hier ernstig ziek van worden en zelfs acuut sterven. A. suis geeft een opklimmende infectie 

vanuit de blaas naar de nieren. Als een zeug minder vaak urineert, bv. omdat ze niet goed kan 

rechtstaan of omdat ze te weinig water opneemt (norm voor drachtige zeugen ligt op 10-15 L/d), dan 

hebben bacteriën langer de tijd om zich vast te hechten aan de blaaswand en een infectie te 

veroorzaken. Naast de hygiëne in de stal zijn daarom de watervoorziening en waterkwaliteit, de 

bewegingsruimte en de kwaliteit van de benen belangrijke factoren.  

Wat kunnen we er aan doen? 

Van iedere zeug wordt een topprestatie verlangd terwijl er veelal weinig aandacht is voor een 

individuele zeug. Bij plotse sterfte van een zeug ben je altijd te laat… Door een grondige inspectie tijdens 

de dagelijkse stalronde kunnen probleemzeugen vaak al vroeger aangeduid worden. Bij voorkeur is er 

aparte huisvesting voor zieke dieren (bv. zeugen met pootproblemen tijdelijk op stro). In overleg met de 

dierenarts kan een standaard behandelingsplan opgesteld worden om sneller te kunnen reageren indien 

een zeug ziek is. Noteer de omstandigheden waarin de zeug uitvalt en de bevindingen bij lijkschouwing. 

Deze informatie is belangrijk mocht het probleem zich uitbreiden. Samen met de dierenarts kan gekeken 

worden naar aanwezige risicofactoren. Uitval betekent een grote kost voor het bedrijf. Niet alleen de 

waarde van de zeug zelf, maar ook de verliesdagen (= het aantal dagen dat de zeug niet productief was), 

eventuele dierenartskosten bij behandeling of euthanasie, verlies van biggen (zeugensterfte treedt veel 

op kort na het werpen) en afvoerkosten moeten geteld worden. Een extra inspanning voor het beperken 

van de uitval van zeugen komt de rendabiliteit zeker ten goede! 
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