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1 Inleiding 
 

1.1 Doelstelling 
Het objectief van het voorgestelde onderzoek was het ontwikkelen van een 
praktische meetmethode die het mogelijk maakt om op een praktijkbedrijf zo 
eenvoudig, snel en goedkoop mogelijk een nauwkeurige en volledige 
inschatting te geven van het welzijn van de aanwezige vleeskuikens, en de 
afzonderlijke welzijnsindicatoren te integreren tot een algemene 
welzijnsbeoordeling. 

Twee monitoring protocols voor het evalueren van het welzijn van vleeskippen 
zijn ontwikkeld; één voor gebruik op het veehouderijbedrijf zelf (‘on-farm’) en 
één voor gebruik aan de slachtlijn (‘at slaughter’). Nadruk lag op protocols die 
logistiek eenvoudig te hanteren en te implementeren zijn, die wetenschappelijk 
onderbouwd zijn met inbegrip van fysiologische stresscriteria die de 
verschillende dimensies van het begrip dierenwelzijn dekken, en waarvoor er 
een maatschappelijk draagvlak is.  

In het bijzonder werd de kwaliteit van het bewegingsapparaat nagegaan. 
Concreet moet de evaluatietool toelaten om relevante bewegingskenmerken van 
vleeskippen on-line en automatisch (met behulp van 
beeldverwerkingstechnieken) te bepalen.  

In dit project werden ook predisponerende factoren (bezettingsdichtheid, 
lichtsysteem, genotype) zowel afzonderlijk als hun onderlinge interacties in 
semi-praktijkomstandigheden, onderzocht die geassocieerd zijn met een 
verminderde kwaliteit van het bewegingsapparaat en met het welzijn in het 
algemeen van vleeskuikens. Op basis van deze bevindingen worden 
remediërende maatregelen voorgesteld.  

 

1.2 Samenvatting van het project  
Dit project bestaat uit vier werkpakketten (WP). In WP1 werden monitoring 
protocols ontwikkeld voor het evalueren van de algemene (geïntegreerde) staat 
van welzijn van vleeskippen in praktijkbedrijven: één waarbij de gegevens op 
het pluimveebedrijf werden verzameld (‘on-farm’), en één waarbij gegevens aan 
de slachtlijn werden verzameld (‘at-slaughter’). De protocols zijn gebaseerd op 
de 12 dimensies van het begrip dierenwelzijn opgesteld door het EU Welfare 
Quality® project. In kleine groepen kippen werden veelbelovende, innovatieve 
welzijnsindicatoren ontwikkeld en getest. In WP2 werden geautomatiseerde 
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methoden voor het beoordelen van zowel het bewegingsapparaat van 
individuele kippen, als van de activiteit en bezettingsgraad van een groep 
kippen, ontwikkeld. In WP3 werden fysiologische parameters voor specifieke 
en algemene welzijnstoestanden geëvalueerd. Op basis van WP 1-3 werden 
prototype monitoring protocols opgesteld die dan in WP4 in semi-
praktijkomstandigheden werden toegepast om het effect te evalueren van 
huisvesting- en managementfactoren (bezettingsdichtheid, genotype, 
lichtsysteem) op het welzijn van vleeskippen. Door in een serie van drie 
proevenreeksen verschillende factoren in eenzelfde proefopzet te nesten, werden 
niet alleen de factoren afzonderlijk geëvalueerd maar ook hun interacties. 
Volgens vooropgestelde criteria en gebaseerd op de statistische correlaties die 
tussen de verschillende indicatoren werden gevonden en op de mate dat de 
indicatoren toelaten de behandelingen te onderscheiden, werden de uitgebreide 
prototypes afgeslankt tot de uiteindelijke monitoring protocols.  
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2 WP 1: Ontwikkeling van een protocol voor het evalueren 
van het welzijn van vleeskippen: toepassing op 
praktijkbedrijven en aan de slachtlijn. 

 

2.1 Doelstelling 
 

Werkpakket 1 richt zich op het ontwikkelen van een welzijnsprotocol voor 

vleeskippen. Dit werkpakket is opgedeeld in drie fases: 

 

Fase 1: Identificeren van mogelijkheden tot verbetering/verfijning van het 

Welfare Quality® protocol. 

Fase 2:  Testen van de aanpassingen en verbeteringen. 

Fase 3: Toepassing semipraktijk: evaluatie predisponerende factoren.  

 

2.2 Inleiding 
 
Het protocol is gebaseerd op de 12 dimensies van dierenwelzijn, zoals ze 
gedefinieerd werden binnen het Welfare Quality® (WQ) project 
(http://www.welfarequality.net/everyone). Hierin wordt dierenwelzijn 
opgedeeld in vier principes: goede voeding, goede huisvesting, goede 
gezondheid en gepast gedrag. De vier principes worden verder onderverdeeld in 
12 criteria (Tabel 2.1). Deze welzijnscriteria weerspiegelen wat betekenisvol is 
voor dieren, rekening houdend met zowel het fysieke als het mentale aspect van 
het multidimensioneel concept “dierenwelzijn”.  
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Tabel 2.1 De 4 principes, 12 dimensies en de welzijnsindicatoren van het welzijn van 
vleeskuikens gedefiniëerd volgens het WQ® project 
(http://www.welfarequality.net/everyone) 

Principe  Welzijnscriteria  Indicatoren (vleeskuiken)  

Goede 
voeding  

1.  Afwezigheid langdurige honger  Aantal uitgemergelde 
karkassen 

2.  Afwezigheid langdurige dorst  Aantal drinkers per kip 

Goede 
huisvesting  

3.  Comfort tijdens rusten  Borstbevuiling*, 
strooiselkwaliteit*, stof* 

4.  Thermisch comfort  Hijgen*, samen kruipen* 

5.  Bewegingsvrijheid  Bezettingsdichtheid  

Goede 
gezondheid  

6.  Afwezigheid van verwonding  Kreupelheid*, voetzool* en 
hak* dermatitis, borstblaren 

7.  Afwezigheid van ziekte  Ziekte rapport slachthuis, 
verwijderde kippen, DOA’s 

8.  Afwezigheid pijn door 
management procedures  

- 

Gepast 
gedrag 

9.  Vertonen van sociaal gedrag  - 

10.  Vertonen van ander normaal 
gedrag  

% kippen buiten 

11.  Goede mens-dier interactie  Touch test 

12.  Positieve emotionele status  QBA 

* indicatoren die in het huidige Welfare Quality® protocol voor vleeskippen discreet gescoord 
worden 

 

In WP1 van het WELBROIL-Project heeft het ILVO zich gericht op het 
ontwikkelen van nieuwe veelbelovende parameters voor dierwelzijn, die het 
protocol kunnen aanvullen waar dat nodig is. 
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2.3 Identificeren mogelijkheden tot verbetering/verfijning van 
het Welfare Quality® protocol 

 

2.3.1 Vervanging omgevingsgebonden indicatoren door 
diergebonden indicatoren  

In de eerste fase werden die welzijnscriteria voor vleeskippen waarvoor nog 
steeds een hoge nood is aan betere indicatoren geïdentificeerd. Als eerste 
hebben we het criterium ‘afwezigheid van langdurige dorst’ gekozen omdat dat 
een belangrijk aspect is voor dierenwelzijn en omdat in het huidige protocol van 
Welfare Quality® de enige indicator voor dit criterium een beschrijving is van 
het aantal dieren aanwezig per type drinker in de stal. Dit is een management 
parameter terwijl er een groeiende voorkeur is – ook binnen het Welfare 
Quality® consortium – voor diergebonden indicatoren (Sevi, 2009). Inderdaad  
diergebonden indicatoren zijn meer direct gerelateerd aan het welzijn van de 
dieren dan omgevingsgebonden indicatoren. Hetzelfde geldt voor het criterium 
‘bewegingsvrijheid’ waarbij in het huidige protocol van Welfare Quality® de 
enige indicator opnieuw een omgevingsgebonden indicator is, namelijk de 
bezettingsdichtheid. Dat beide welzijnscriteria (dorst en bewegingsvrijheid) als 
heel belangrijk aanzien worden voor dierenwelzijn, wordt gestaafd door 
Tuyttens et al. (2009) waarin gevraagd werd aan Vlaamse boeren en burgers 
naar hun perceptie van het relatieve belang van de 12 WQ criteria volgens hen 
(Tabel 2.2). Let wel, dit is een bevraging die zich niet specifiek richtte op 
vleeskuikens, maar op de landbouwhuisdieren in het algemeen. 

 

Tabel 2.2 Relatief belang van de 12 welzijnscriteria zoals bepaald binnen het WQ® project 
en zoals gepercipieerd door Vlaamse burgers en boeren (op een schaal van 1 tot 10) 

Principe  Welzijnscriteria  WQ* Vlaamse 
burger 

Vlaamse 
boer 

Goede 
voeding  

Afwezigheid langdurige honger  0.41 8.5 8.0 

Afwezigheid langdurige dorst  0.59 9.0 8.6 

Goede 
huisvesting  

Comfort tijdens rusten  0.34 7.8 7.4 

Thermisch comfort  0.31 7.3 6.8 

Bewegingsvrijheid  0.35 8.1 7.2 
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Goede 
gezondheid  

Afwezigheid van verwonding  0.32 8.8 8.0 

Afwezigheid van ziekte  0.39 9.0 8.6 

Afwezigheid pijn door 
management procedures  

0.29 9.0 8.3 

Gepast 
gedrag 

Vertonen van sociaal gedrag  0.26 7.7 6.7 

Vertonen van ander normaal 
gedrag  

0.22 7.2 6.3 

Goede mens-dier interactie  0.23 7.7 7.1 

Positieve emotionele status  0.29 8.4 7.5 

* gemiddeld gewicht voor de verschillende diercategorieën zoals gerapporteerd in Botreau et al., 
2008. 

 

2.3.2 Vervanging categorische schalen door continue schalen voor 
het scoren van indicatoren 

In het huidige Welfare Quality® protocol wordt er voor verschillende criteria 
gebruik gemaakt van een indicator die volgens een categorische schaal 
gequoteerd wordt. Onderzoek uitgevoerd door Tuyttens et al. (2009) toonde aan 
dat de betrouwbaarheid tussen observatoren voor het scoren van kreupelheid 
van melkvee groter was indien een continue Visual Analogue Scale met 
ankerpunten gebruikt werd in de plaats van een categorische 3-punten schaal. 
Het scoren met een continue schaal met ijkpunten zou ook andere voordelen 
hebben, met name op het gebied van gebruiksvriendelijkheid en sensitiviteit. 
Daarom werd beslist dat een tweede piste voor het verfijnen van het huidige 
Welfare Quality® vleeskippen protocol bestaat uit het evalueren van het effect 
van het vervangen van categorische schalen door continue schalen met 
ankerpunten. In Tabel 2.1, staan alle indicatoren die in het huidige Welfare 
Quality® protocol voor vleeskippen discreet gescoord worden aangeduid met 
een asterix. Deze indicatoren zitten verspreid over de volgende drie criteria: 
Comfort tijdens rusten, Thermisch comfort, Afwezigheid van verwonding. 
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2.3.3 Automatiseren van het scoren van pootproblemen 

In de originele FOD oproep lag de focus ook op het automatiseren van het 
scoren van pootproblemen. Aan deze vraag werd tegemoet gekomen enerzijds 
in WP2, en anderzijds binnen WP1 waarbij het reeds bestaande systeem van 
MEYN (Nederland) voor het automatisch scoren van voetzool dermatitis aan de 
slachtlijn geëvalueerd werd. Dit was in samenwerking met MEYN – Food 
Processing Technology B.V. en Flandrex. 

 

2.4 Testen van de aanpassingen en verbeteringen 
 

Alle dierproeven binnen het WELBROIL-project werden uitgevoerd met de 
goedkeuring van de ethische commissie. 

2.4.1 Diergebonden indicatoren van langdurige dorst 

Het objectief van dit project is om het welzijn van een groep vleeskippen zo 
compleet en betrouwbaar mogelijk vast te stellen. Vrijheid van honger en dorst 
wordt beschouwd als een van de belangrijkste aspecten van welzijn waaraan 
voldaan moet zijn. Tot nu toe is er geen diergebonden parameter voor handen 
om dorst bij vleeskippen te kunnen meten. Momenteel wordt deze dimensie 
binnen WQ gedekt met “resource based” indicatoren. Op een bedrijf wordt de 
drinker/kip ratio bepaald, aan de slachtlijn de totale transport- en wachttijden op 
het slachthuis om dehydratie voor het slachten vast te stellen. Mogelijks zeggen 
deze indicatoren genoeg over de werkelijke mate van dorst onder de dieren, 
maar zolang we niet aan de dieren zelf kunnen meten of ze al of niet dorstig 
zijn, weten we dit niet zeker. Er zijn immers enkele risicofactoren aan te wijzen 
die tot dorst kunnen lijden, zowel op het bedrijf als tijdens transport naar het 
slachthuis.  

Kippen prefereren open drinkers ten opzichte van hoge drinknippels (Houldcroft 
et al 2008). Een van de nadelen van open drinkers ten opzichte van drinknippels 
is echter dat er veel water wordt gemorst en het strooisel natter wordt. Nat 
strooisel kan contact dermatitis van voetzolen, hakken en borst veroorzaken. De 
meeste commerciële vleeskippenhouderijen hebben daarom drinknippels 
geïnstalleerd (May et al, 1997). De drinklijn wordt met de leeftijd van de kippen 
verhoogd, zodat de gemiddelde kip zijn nek moet uitrekken om bij de nippel te 
komen. Dit is een onnatuurlijke drinkbeweging voor een kip (Houldcroft et al., 
2008) en kippen drinken ook minder van nippel drinkers dan van open of bell 
drinkers (May et al., 1997). Het is mogelijk dat sommige dieren niet aan hun 
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waterbehoefte kunnen voldoen door inefficiënt gebruik van de nippels 
(SCHAWA, 2000).  

Andere factoren die tot dorst kunnen leiden op het bedrijf zijn pootproblemen, 
hoge bezettingsdichtheid en ziektes. De hoge incidentie van pootafwijkingen en 
loopproblemen is een groot probleem in de vleeskuikenhouderij. Dieren die veel 
moeite hebben met lopen kunnen minder makkelijk bij de drinkers raken en 
lijden daardoor wellicht aan dorst (SCHAWA, 2000). In een case studie van 
Butterworth (2006) werd gevonden dat dieren met hele hoge kreupelheid scores 
niet meer bij de drinkers konden geraken en ernstig uitgedroogd waren. Ook kan 
gedacht worden aan achterblijvers of verzwakte dieren die niet meer bij de 
drinkers kunnen komen. Een hoge bezettingsdichtheid, zoals algemeen is 
toegepast in gangbare houderij systemen, vergroot mogelijks de moeite die 
kippen moeten doen om tot bij drinkers te geraken, al zijn ook gevallen bekend 
waarin hele kleine kippen op de rug van een groter dier gaan staan om toch te 
kunnen drinken (Sue Haslam, 2007, mondelinge communicatie). 

Het risico van dehydratie vlak voor het slachten hangt af van de duur van het 
transport naar de slachthuizen en van de wachttijden aan het slachthuis. Vlak 
voor het vangen van de kippen worden de drinkers omhoog gehaald; vanaf dat 
moment hebben de kippen geen water meer tot hun beschikking.  

 

Vier experimenten werden uitgevoerd om diergebonden indicatoren voor dorst 
te ontwikkelen en evalueren: een indicator die gebruik maakt van de 
wateropname van de kip en bruikbaar is op het bedrijf, een indicator voor dorst 
die terug te vinden is in het bloed van de vleeskippen en een zoektocht naar een 
andere snelle en betrouwbare indicator die zowel op bedrijfs- als slachtniveau 
gemeten kan worden. 

 

De parameters die onderzocht werden in deze experimenten zijn geselecteerd op 
basis van een uit de literatuur gekende correlatie met dorst of dehydratatie. 
Daarnaast is ook rekening gehouden met de haalbaarheid van de parameters om 
deze te kunnen meten op een bedrijf of aan de slachtlijn. De gedragsparameters 
zijn waarschijnlijk beter geschikt voor on-farm metingen, omdat de kippen hier 
vrij rond lopen. De fysiologische parameters kunnen in principe zowel voor on-
farm (enkel die parameters waarbij het dier niet geslacht moet worden) als at-
slaughter metingen gebruikt worden.  
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a) Dorst-experiment 1: Waterconsumptie 

Dorst refereert aan een subjectieve perceptie die dieren motiveert om vloeistof 
op te nemen. Dorst is een van de regulatieve mechanismen die zorgt voor het 
constant houden van de waterbalans in het lichaam en is zeer belangrijk voor de 
overleving. Het kan gestuurd worden door verschillende factoren in het lichaam, 
zoals een verlaagd volume van vloeistoffen, de osmotische waarde van de 
extracellulaire vloeistof of de verhoogde concentraties van dipsinogene 
hormonen (McKinley et al., 2004).  

Een tekort aan vocht kan onder andere het resultaat zijn van bloedingen, 
verminderde nierwerking, of een te lage vochtopname. Tijdens dehydratatie 
wordt een aantal compenserende mechanismen in werking gesteld die de 
veranderingen in de waterhuishouding minimaliseren (vasopressine secretie, 
stimulatie van het renine-angiotensine-aldosteron systeem, activatie van het 
sympathische zenuwstelsel en een verlaagde wateruitscheiding), maar om de 
balans daadwerkelijk te herstellen is wateropname nodig (McKinley et al., 
2004).  

Omdat dieren zo lang mogelijk met behulp van bovengenoemde 
regelmechanismen de waterhuishouding constant proberen te houden, is het 
moeilijk om bij kortdurende/acute dehydratatie de effecten van watertekort in 
het bloed of de weefsels te meten. Een eerste en logische indicator is daarom de 
wateropname van de kip. Daarnaast kan ook het drinkgedrag, zoals 
drinkfrequentie, latentietijd tot drinken en totale drinkduur, waardevolle 
informatie geven over de behoefte van kippen om te drinken.  

 

Materialen en methode 

Vanaf dag 1 tot en met dag 33 werden vleeskuikens gehuisvest in single sex 
groepen van ongeveer 50 dieren in vier hokken van 2*1,5*0,5 m. met houten 
wanden. Dit kwam overeen met een oppervlakte van 16,7 kippen/m² of 33,3 
kg/m². Als strooisel werden houtkrullen gebruikt. Na vier weken werd er 
wekelijks bij gestrooid. Voer werd aangeboden in troggen van ongeveer 1 meter 
op 10 cm. In de eerste week werd water aangeboden in bell drinkers. Vanaf de 
tweede week werden nippellijnen gebruikt op een dichtheid van 7 
kippen/nippel. De eerste dagen werden extra broedlampen geplaatst voor de 
kuikens. Temperatuur was 29° bij aanvang en werd elke drie dagen met 1° 
teruggebracht tot een temperatuur van 21° bereikt werd. Het lichtregime was 
volgens 4D:20L met een lichtintensiteit van 30-40lux. Ventilatie per kg 
lichaamsgewicht was voorzien. Om te testen of dieren die vertrouwd zijn met de 



 22 

test drinker anders reageren op de test, werd in week 4 in de helft van de 
thuishokken de test drinker geplaatst.  

 

De experimentele opstelling bestond uit 16 hokjes van 1x1x0,5m., met houten 
wanden en houtkrullen op de vloer. Tijdens het experiment werden de kippen 
gehuisvest in groepjes van 4 kippen per hok. Voer werd ad libitum aangeboden 
tot twee uur voor de start van de test om te voorkomen dat verschillen in 
voeropname de wateropname zou beïnvloeden. Water werd ad libitum 
aangeboden tot aan de start van de deprivatieperiode. Licht, temperatuur en 
ventilatie bleven dezelfde als gegeven tijdens hun groepshuisvesting. 

Op dag 33 werden 64 kippen uit de hokken die vertrouwd waren met de drinker 
random verdeeld over de vier behandelingen (0, 6, 12 en 24 u deprivatie van 
water) en in groepjes van vier geplaatst in 8 van de experimentele hokken met 
een sex ratio van 1:1. 64 kippen uit de hokken die niet vertrouwd waren met de 
drinker werden in de andere 8 hokken geplaatst. Groepen van vier kippen 
werden gewogen voor ze verplaatst werden.  

Alle deprivatieperiodes werden zo ingezet dat ze eindigden op dag 35 tussen 
12.00 en 15.00 uur. Na de deprivatieperiode werd 2 uur water aangeboden in de 
test drinker (foto 2.1 en 2.2). De test drinker bestond uit een houten frame, met 
daarin een Tupperware bakje. Dit bakje werd gevuld met 1 liter water. De 
wateropname van de kippen werd gemeten na 30, 60, 90 en 120 minuten door 
het bakje met water terug te wegen, waarna er bijgevuld werd tot men aan 1 liter 
kwam. Na de test werden de kippen teruggeplaatst in het thuishok. De test werd 
met nieuwe kippen opnieuw uitgevoerd op dag 37. Tijdens de twee uur dat 
water werd aangeboden, is het gedrag van de kippen opgenomen op video. 
Drinkfrequentie, drinkduur en latentie tot drinken werden gescoord met behulp 
van The Observer van Noldus.  

Het experiment werd twee keer uitgevoerd. De eerste periode was op 18 en 22 
februari 2008 en de tweede op 26 en 28 mei 2008.  

 

 

 

Foto 2.2: Test drinker  

 

 
Foto 2.1: Kippen in de experimentele hokken, 
water wordt aangeboden in de test drinker. 
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Verschillen in wateropname tussen behandelingen (uitgedrukt in ml/kip) zijn 
geanalyseerd met een general linear mixed model waarbij de groep van 4 kippen 
als statistische eenheid gebruikt werd. Deprivatie periode, vertrouwdheid met de 
drinker, leeftijd en de interacties zijn opgenomen als onafhankelijke variabelen. 
Ronde is opgenomen als random variabele. Om te testen of de cumulatieve 
wateropname tussen 30 en 120 minuten verschilde tussen behandelingen, is de 
factor tijd meegenomen als continue variabele.  

Om het tijdstip te definiëren waarop de gemiddelde respons van de 
behandelingen (deprivatie periode) significant van elkaar verschilde binnen de 
‘vertrouwde’ en ‘niet-vertrouwde’ groep, zijn post hoc vergelijkingen van 
behandelingen uitgevoerd op tijdstip 30, 60, 90 en 120 minuten.  

Om te testen of het effect van leeftijd op wateropname gerelateerd was aan een 
toename in lichaamsgewicht van de kippen, zijn de data ook uitgedrukt in ml/kg 
en opnieuw geanalyseerd. Lichaamsgewichten op testdagen zijn berekend aan 
de hand van de gewichten op dag 32 en dag 35. Gemiddelde groei per dag in 
deze periode was 71,9 en 81,9 voor ronde 1 en 2 respectievelijk. Ad libitum 
groei kan worden beschreven met een lineair model tussen dag 32 en dag 42 
(Cangar et al., 2006). Gewichten op dag 37 kunnen dus voorspeld worden aan 
de hand van de groei tussen dag 32 en dag 35.   

Wanneer significante effecten of interacties werden gevonden, zijn post hoc 
tests gedaan om de precieze verschillen te determineren. Bonferonni correcties 
voor multiple testing zijn toegepast. Fixed effects zijn getest met traditionele F-
testen en vrijheidsgraden zijn voorspeld met Satterthwaite formles (Littel et al., 
1996). Alle statistische analyses zijn uitgevoerd in SAS 9.1.  

 

Resultaten 

Wateropname 

Er was een significante interactie tussen vertrouwdheid met de drinker en 
deprivatie periode op de gemiddelde wateropname gedurende 2 uur (F3, 55.6 = 
6.68, P < 0.001) (Figuur 2.1). Het effect van vertrouwdheid was kleiner in 24 u 
gedepriveerde groepen vergeleken met 12 u (F1, 55.6 = 15.81, P < 0.001) en 6 u 
(F1, 55.6 = 8.51, P < 0.01) gedepriveerde groepen. In de 0, 6 en 12 u 
gedepriveerde groepen dronken kippen die vertrouwd waren met de drinker 
meer dan kippen die hier niet vertrouwd mee waren. In de 24 u gedepriveerde 
kippen was er geen significant effect van vertrouwdheid met de drinker.   
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Over het algemeen dronken kippen meer water na een langere 
deprivatieperiode. Binnen de groep die vertrouwd was met de drinker verschilde 
de wateropname van elke deprivatieperiode significant van elkaar. Voor niet-
gehabitueerde kippen was de wateropname van de verschillende 
deprivatieperiodes ook significant verschillend, met uitzondering van de 6 u 
gedepriveerde groep die niet verschilde van de 0 u en 12 u gedepriveerde 
groepen (Tabel 2.3).    

 

Tabel 2.3 Gemiddelde wateropname (ml/kip) ±SEM van ‘vertrouwde’ en niet-
gehabitueerde groepen na verschillende deprivatieperiodes. 

Deprivatie periode (u) 0 6 12 24 

Niet-vertrouwd 1.1 a ±6.3 18.3 a b ±6.3 35.8 b ±6.3 122.2 c ±6.3 

Vertrouwd 37.5 a ±6.3 80.6 b ±6.3 111.6 c ±6.3 147.8 d ±6.3 
a-d Waardes binnen ‘vertrouwd’ en ‘niet-vertrouwd’ zonder gemeenschappelijk 
superscript verschillen significant van elkaar (P <0.05).  
 

In Figuur 2.2 zijn de verschillen in wateropname op dag 35 en dag 37 
weergegeven. Er was een significante interactie tussen leeftijd en 
deprivatieperiode (F3, 55.6 = 7.14, P < 0.001). Het effect van leeftijd was 

**

*

**

Figuur 2.1 Gemiddelde wateropname ±SEM gedurende 120 minuten afhankelijk van 
deprivatie periode (0, 6, 12 en 24 uur) en vertrouwdheid met de drinker. N=8. 
Significante effecten van vertrouwdheid met de drinker zijn aangegeven met * (P < 
0.01) en ** (P < 0.001). Data van dag 35 en dag 37 zijn samen gevoegd. 
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significant verschillend voor 6 u gedepriveerde groepen, waarin 35-dagen oude 
kippen meer dronken dan 37-dagen oude kippen, vergeleken met 0 u (F1, 55.6 = 
6.0, P < 0.05), 12 u (F1, 55.6 = 18.1, P < 0.001) en 24 u (F1, 55.6 = 13.7, P < 
0.001) gedepriveerde groepen. In de 12 u gedepriveerde groep dronken 37-
dagen oude kippen significant meer dan 35-dagen oude kippen (t55.6 = 3.7, P < 
0.01, figuur 2.3a).  

 

b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Om te testen of dit leeftijdseffect gerelateerd was aan het verschil in gewicht 
van de kippen op dag 35 en dag 37, zijn de data uitgedrukt in ml/kg en opnieuw 
geanalyseerd. De verschillen in wateropname tussen dag 35 en dag 37 zijn 
kleiner (Figuur 2.2b), maar het tegenovergestelde leeftijdseffect na 6 u 
deprivatie vergeleken met de andere behandelingen, blijft significant (Interactie 
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Figuur 2.2 Gemiddelde wateropname gedurende 120 minuten uitgedrukt als 
ml/kip (3a) en als ml/kg (3b) ±SEM na 0, 6, 12, en 24 uur deprivatie voor 35 en 37 
dagen oude kippen. N=8. Significante leeftijdseffecten binnen een 
deprivatieperiode zijn aangegeven met *( P < 0.05). Data van bekende en 
onbekende groepen zijn gemiddeld. 
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F3, 54.6 = 5.41, P < 0.01). Binnen een deprivatieperiode was het effect van 
leeftijd niet significant. 

 

Het meeste water werd gedronken binnen de eerste 30 minuten van de test, 
behalve voor kippen die niet vertrouwd waren met de drinker en maximaal 12 
uur gedepriveerd (Figuur 2.3). Van 30 tot 120 minuten was er een significante 
interactie tussen tijd en deprivatieperiode (F3, 239 = 6.29, P < 0.001) en tussen 
tijd en vertrouwdheid (F1, 239 = 5.74, P < 0.05). Post hoc vergelijkingen lieten 
zien dat de cumulatieve wateropname meer toenam in de tijd voor 24 u en 12 u 
gedepriveerde groepen vergeleken met 0 u gedepriveerde groepen (t239 = 3.52, 
P > 0.05, en t239 = 3.62, P > 0.05 respectievelijk). De cumulatieve 
wateropname van groepen die niet vertrouwd met de drinker waren nam meer 
toe over tijd dan die van groepen die vertrouwd waren.  

Voor kippen die vertrouwd waren met de drinker, waren na 30 minuten alle 
behandelingen significant te onderscheiden van elkaar (alle P < 0.05), behalve 
de 6 u en 12 u gedepriveerde groepen. Het verschil in wateropname tussen deze 
groepen was significant vanaf 90 minuten (P < 0.01).   

Voor kippen die niet vertrouwd waren, verschilde de wateropname van 24 u 
gedepriveerde kippen significant van de andere groepen na 30 minuten (P < 
0.0001). Het verschil in wateropname tussen controle groepen en 12 u 
gedepriveerde groepen vertoonde een trend na 60 minuten (P = 0.05) en was 
hoog significant na 90 minuten testen (P < 0.01). De wateropname na 6 u 
deprivatie was nooit significant verschillend van de 0 h en 12 h deprivatie 
groepen.  
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Discussie 

Spontane wateropname lijkt een goede indicator te zijn voor dorst. Zoals 
verwacht stijgt de wateropname met oplopende deprivatieperiode. Drie 
mogelijke factoren die de resultaten kunnen beïnvloeden zijn meegenomen in 
het experiment. Deze zijn (1) de vertrouwdheid met de test drinker, (2) de duur 
dat wateropname gemeten wordt en (3) de leeftijd van de kippen waarop de test 
uitgevoerd wordt.  

 

Kippen die vertrouwd waren met de drinker dronken over het algemeen meer 
dan kippen die niet vertrouwd waren met de drinker. Mogelijk werd bij de 
dieren die relatief kort (0-12 u) gedepriveerd waren de motivatie om te drinken 
overheerst door angst voor de onbekende drinker, terwijl bij dieren die langer 
gedepriveerd waren de motivatie om te drinken sterker was dan de angst voor de 
drinker. Het is bekend dat sterke motivaties zoals honger of dorst, angstniveaus 
kunnen verlagen. In studies van Savory et al. (1993a) en Hocking et al. (1996) 
vertoonden voergedepriveerde ouderdieren minder angst en opgewondenheid 
dan niet gedepriveerde dieren. Waterdeprivatie kan ook de locomotie in een 
vreemde omgeving verhogen (Fowler, 1965 en Bolles, 1975 in: Maren & 
Fanselow, 1998). De ernstig gedepriveerde dieren in het huidige experiment 
waren mogelijk actiever in het exploreren van hun omgeving of het zoeken naar 

Figuur 2.3 Cumulatieve wateropname ±SEM gedurende 120 minuten na 0, 6, 12 en 
24 uur deprivatie, voor kippen die vertrouwd waren met de drinker (4a) en kippen 
die niet-vertrouwd waren met de drinker (4b). Data van dag 35 en dag 37 zijn 
gemiddeld. 
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watergerelateerde objecten. Het water in de mobiele drinkers was niet heel 
makkelijk te zien voor de kippen. Het waterniveau was rond borsthoogte en de 
kippen moesten dichtbij de drinker staan om het water te kunnen zien. Het is 
daarom mogelijk dat een verhoogd niveau van exploratiegedrag geleid heeft tot 
een snellere detectie van de drinkers en het water. Het is ook bekend dat een 
sterke fysieke behoefte de aandacht richt op behoefte-speciefieke stimuli, een 
staat die ook wel ‘perceptual readiness’ genoemd wordt (Aarts et al., 2001). 
Verschillen in exploratiegedrag en activiteit van de dieren uit het huidige 
experiment werden onderzocht in een eindejaarsthesis (Boone, 2009). De 
resultaten geven aan dat dorst zeker een effect heeft op het gedrag van de 
vleeskip en dat voorkennis aan de drinker een grote rol speelt in het vertonen 
van drink-, exploreer- en comfortgedrag. Gedrag is een mogelijke piste voor 
gebruik als indicator en vooral de frequentie van het drinkgedrag biedt hier 
mogelijkheden. 

Kippen die vertrouwd waren met de drinker, dronken het grootste deel van de 
totale wateropname tijdens de eerste 30 minuten van de test. Daarna steeg de 
cumulatieve wateropname niet heel veel. Kippen die niet vertrouwd waren met 
de drinker begonnen later met drinken en bleven drinken gedurende de 2-uur 
durende testperiode. Zoals hierboven al gesuggereerd hadden de kippen die de 
drinker niet kenden waarschijnlijk meer tijd nodig om de drinker te exploreren 
en het water erin te herkennen. De praktische implicatie hiervan is dat een 
kortere testperiode (30 vs. 90 minuten) nodig is om 24 u en 12 u gedepriveerde 
groepen te onderscheiden van 0 u gedepriveerde groepen met een bekende 
drinker ten opzichte van een onbekende drinker. Licht dorstige kippen (6 u 
deprivatie) zijn na 90 minuten testen te detecteren met een bekende drinker. Met 
een onbekende drinker verschilt de wateropname niet van 0 u gedepriveerde 
kippen.  

Om effecten van lichaamsgewicht op de wateropname te verkleinen zou de 
wateropname moeten worden uitgedrukt in ml/kg lichaamsgewicht. Idealiter 
zouden de kippen direct voor de test gewogen moeten worden, zolang dit het 
normale gedrag niet verstoord. Als de wateropname wordt uitgedrukt in ml/kip, 
moet er zoveel mogelijk gecontroleerd worden voor verschillen in leeftijd en/of 
gewicht.  

Na 6 u deprivatie dronken 37-dagen oude kippen minder dan 35 dagen oude 
kippen. In de andere behandelingen was dit effect het tegenovergestelde; met 
hogere leeftijd werd meer gedronken. Er is geen makkelijke verklaring hiervoor. 
Er is niets dat suggereert dat kippen van 37 dagen oud minder dorst hebben na 6 
u deprivatie dan kippen van 35 dagen oud, of dat de eerste angstiger zijn voor de 
onbekende drinker.  
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Het ultieme doel van dit experiment was het ontwikkelen van een gedragstest 
die gebruikt kan worden in een dierenwelzijnprotocol waarin het welzijn van 
dieren op verschillende bedrijven wordt vergeleken. De test mag daarom niet te 
veel werk, tijd of materiaal kosten, en de uitkomsten van de test moeten 
onafhankelijk zijn van het type drinker dat op een bedrijf gebruikt wordt en van 
de timing van het bezoek. Een mogelijkheid om deze test on-farm te gebruiken 
is om op verschillende locaties in de stal kleine groepjes kippen te scheiden van 
de rest en deze groepjes water aan te bieden. Na ongeveer 1.5 uur kan de 
wateropname worden gemeten. Als er een bekende drinker wordt gebruikt is 
minder tijd nodig om dorstige kippen te detecteren, maar dit betekent dat alleen 
bedrijven met eenzelfde drinksysteem met elkaar vergeleken kunnen worden. 
Als het juist belangrijk is om zoveel mogelijk verschillende bedrijven met 
elkaar te vergelijken, adviseren wij om een test drinker te gebruiken die 
verschilt van alle gebruikte drinksystemen. Het gebruik hiervan vermindert ook 
de kans op vals-positieve resultaten. In het huidige experiment dronken kippen 
die niet gedepriveerd waren (0 u) en bekend waren met de drinker veel meer (38 
vs 0 ml/kip) water dan kippen uit dezelfde behandeling die niet vertrouwd 
waren met de drinker.  

Een ander aspect dat nog verder onderzocht moet worden is de reactie van 
kippen op chronische deprivatie in plaats van op acute deprivatie, zoals hier is 
gebruikt. Savory et al. (1993b) heeft verschillen in motivatie om te eten 
bestudeerd tussen chronisch beperkt gevoerde broiler breeders en 72 u 
gedepriveerde ad libitum gevoerde dieren. De chronisch beperkt gevoerde 
dieren waren 1.9-3.6 maal zo sterk gemotiveerd om te eten vergeleken met de 
acuut gedepriveerde dieren. Vleeskippen op commerciële bedrijven zijn 
mogelijk ook chronisch gedepriveerd van water omdat ze moeite hebben om 
van de nippeldrinkers te drinken (SCAHAW, 2000; Houldcroft et al., 2008). De 
idee is er om verder onderzoek uit te voeren om deze test om te vormen tot een 
eenvoudige, haalbaar- en herhaalbare diergebonden indicator voor dorst te 
bekomen op het bedrijf. Er wordt hierbij gedacht aan een opstelling met aversief 
gemaakt water zodanig dat er zelf geen kippen meer afgezonderd zouden 
moeten worden om dorst na te gaan bij vleeskuikens in een stal. 

 

 



 30 

Conclusie 

De hier ontwikkelde dorsttest kan de basis vormen voor een diergebonden 
indicator voor dorst, die kan worden toegevoegd aan een geïntegreerde on-farm 
dierenwelzijnprotocol. Vrijheid van dorst wordt gezien als een van de 
belangrijkste welzijnsaspecten van dieren. Aangezien de betrouwbaarheid en 
gevoeligheid van de indicatoren die momenteel gebruikt worden om de mate 
van dorst bij vleeskippen te bepalen discutabel zijn, kan deze test een 
belangrijke aanvulling vormen op huidige welzijnsschema’s. 

 

b) Dorst-experiment 2: Bloedparameters 

Een beperking van de hierboven ontwikkelde test is dat ernstig kreupele en 
zieke dieren moeilijk bij de test drinker zullen komen en een grote kans lopen 
gemist te worden. De mate van dorst of dehydratie zou in deze dieren 
individueel kunnen worden gemeten met behulp van fysiologische indicatoren 
zoals plasma osmolaliteit (Butterworth et al., 2006). De hier verder onderzochte 
fysiologische indicatoren in het bloed zijn veel gebruikte parameters om langer 
durende dehydratie te meten: 

1. Plasma osmolaliteit, natrium, kalium en calcium, chloride 

Deze stijgt met een verlaging van het bloedvolume (Butterworth et al., 
2002). Samen met plasma osmolaliteit worden vaak de 
plasmaconcentraties natrium, kalium, calcium en chloride gemeten (Arad 
et al., 1985, Yeomans et al., 1989, Knowles et al., 1995, Knowles et al., 
1996, Saito et al., 1998, Iheukwumere et al., 2003).    

2. Hematocriet. 

De hematocriet waarde geeft de ratio rode bloedcellen/totaal bloedvolume 
weer, en stijgt met dehydratatie (Zhou et al., 1998, Iheukwumere et al., 
2003).  

3. Albumine 

Met dehydratie wordt het bloedvolume lager. De concentratie eiwitten in 
het bloed zal daarmee stijgen. Een van de belangrijkste eiwitten in het 
bloed is albumine. De concentratie albumine wordt vaak samen met de 
totale eiwit concentratie gebruikt om de effecten van dehydratie te bepalen 
(Knowles et al., 1996, Zhou et al., 1998, Iheukwumere et al., 2003).  

4. Urinezuur, Creatinine 

Een van de mechanismen om het tekort aan water te beperken tijdens 
dehydratie, is een verminderde bloedstroom door de nieren. Dit heeft tot 
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gevolg dat de concentratie afvalstoffen in het bloed stijgt. Belangrijke 
afvalstoffen in het bloed van vogels die gebruikt worden om dehydratie te 
meten zijn creatinine en urinezuur (Lumeij, 1987, Harr, 2002).  

5. Droge stof gehalte excreta 

Een ander mechanisme om de wateruitscheiding te beperken, is een 
verhoogde terugresorptie van water in de nieren en in de darm, waardoor 
de mest en urine minder vocht bevatten (Arad et al., 1985, Laverty et al., 
1999).  

 

Materialen en methode  

Op dag 37 werden in totaal 30 kippen uit de eerder vermelde thuishokken (p. 
11-12) overgebracht naar experimentele batterijkooien waarin de kippen 
individueel gehuisvest werden. De 5 behandelingen (0, 6, 12, 24 of 48 uur 
waterdeprivatie) zijn random over de kippen verdeeld, met een sex ratio van 1:1. 
Alle deprivatieperiodes eindigden op dag 39 tussen 12.00 en 15.00 uur. Na de 
deprivatieperiode werd bloed afgenomen, daarna werden de kippen gedood met 
de Poultry Killer (Abato, NL). Dit experiment bestond uit twee herhalingen, 
waarvan de eerste plaatsvond op 22 februari 2008 en de tweede op 28 mei 2008. 

 

Na deprivatie werd van alle kippen 2 ml bloed afgenomen uit de vleugelvene en 
overgebracht in lithium-gehepariniseerde epjes. Hematocriet, natrium, kalium 
en calcium waardes werden bepaald met de bloedgasanalysator (GEM 3000, 
Instrumentation Laboratory, Zaventem). De rest van het bloed werd direct na 
afname 10 minuten gecentrifugeerd bij 3000rpm en plasma is ingevroren bij -18 
ºC tot verdere analyse. Plasma Albumine en urinezuur concentraties werden 
bepaald met een vettest (VETTEST 8008, Blood Chemistry Analyzer, IDEXX 
Laboratories, Europe). Plasma osmolaliteit werd bepaald met de Vapor pressure 
osmometer 5500. Creatinine concentraties werden bepaald volgens de methode 
van Helger (1974). Chloride concentraties werden bepaald met de 
QuantichromTM Chloride Assay Kit (DICL-250). Van elke kip werd de laatste 
zes uur van de deprivatieperiode de excreta verzameld. Het droge stof gehalte 
werd bepaald na 24 drogen bij 104ºC. De darmen werden gesplitst in de 
volgende delen: cloaca en colon samen, het caeca en een deel van het ileum. 
Van het ileum is het meest distale deel gebruikt, vana het einde van de plooiing 
tot aan de aanhechting van de caeca. Het droge stofgehalte van de inhoud van de 
darmdelen werd bepaald na 24 uur drogen bij 104ºC. 
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De effecten van deprivatie periode en sexe en hun interacties op water opname 
zijn getest met een general linear mixed model. Ronde is opgenomen als 
random factor. Bij de analyses van droge stofgehalte van mest en darminhoud, 
is het gewicht van de mest en de darminhoud meegenomen in de analyse.  

Wanneer significante effecten of interacties werden gevonden, zijn post hoc 
tests gedaan om de precieze verschillen te determineren. Bonferonni correcties 
voor multiple testing zijn toegepast. Fixed effects zijn getest met traditionele F-
testen en vrijheidsgraden zijn voorspeld met Satterthwaite formules (Littel et al., 
1996). Alle statistische analyses zijn uitgevoerd in SAS 9.1.    

 

Resultaten  

De concentratie natrium (Figuur 2.5) en de plasma osmolaliteit (Figuur 2.4) 
stijgen met langere deprivatieperiodes, met uitzondering van de 48 uur 
deprivatie bij plasma osmolalitiet. De stijging in chloride concentraties in het 
plasma stijgt enkel van 0 tot 6 uur deprivatie. Daarna is er geen sprake meer van 
een stijging (Figuur 2.6).  

Hematocriet, kalium en calcium lijken niet te veranderen met deprivatieperiode, 
net zomin als albumine en urinezuur (Tabel 2.4). 
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Figuur 2.4 Plasma osmolaliteit (mosmol/kg) na 0, 6, 12, 24 en 48 uur deprivatie, n=12. 
Kolommen met verschillende superscripts zijn significant verschillend, P < 0.05 
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Figuur 2.5 Plasma natrium concentraties (mmol/l) na 0, 6, 12, 24 en 48 uur 
deprivatie, n=12. Kolommen met verschillende superscripts zijn significant 
verschillend P < 0.01 

Figuur 2.6 Plasma chloride concentraties (mmol/l) na 0, 6, 12, 24 en 48 uur 
deprivatie, n=12. Kolommen met verschillende superscripts significant verschillend P 
< 0.01 
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Concentraties van albumine en urinezuur blijven constant met oplopende 
deprivatieperiode, evenals de concentratie van creatinine. In de eerste ronde van 
het experiment laat de creatinine concentratie wel een stijging zien met 
oplopende deprivatieduur (P = 0.0004), maar dit effect verdwijnt met de 
gegevens van ronde 2 erbij (Tabel 2.4). 
 

Dehydratie had geen effect op het drogestofgehalte van excreta of darminhoud 
(Tabel 2.4). Wel had het gewicht van zowel de excreta als de inhoud van de 
caeca een significant effect op het drogestofgehalte van beide. Voor de excreta 
daalde het  het droge stof gehalte daalde met oplopend gewicht (P = 0.0006). 
Voor de inhoud van de caeca gold juist het tegenovergestelde; met oplopend 
gewicht steeg het droge stofgehalte (P = 0.032).  
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Tabel 2.4 Effect van deprivatie op fysiologische waarden in bloed en mest (LSmeans ± S.E.M.) 

Deprivatie (u) 0 6 12 24 48 

Indicator Mean ±S.E.M. Mean ±S.E.M. Mean ±S.E.M. Mean ±S.E.M. Mean ±S.E.M. 

Hematocriet (%) 27,9ab   ±  1,3 27,0a   ±  1,3 29,3ab   ±  1,3 28,9ab   ±  1,3 29,9b   ±  1,3 

Plasma osmolaliteit 
(mosmol/kg) 

285,2a   ±  3,2 289,1a   ±  3,2 292,4a   ±  3,2 306,6b   ±  3,2 293,6ab   ±  3,2 

Natrium (mmol/l) 134,8a   ±  2,4 139,2ab   ±  2,4 139,8ab   ±  2,4 144,2b   ±  2,4 145,0b   ±  2,4 

Chloride (mmol/l) 289,2a   ±  9,0 335,7b   ±  9,0 323,4ab   ±  9,0 339,9b   ±  9,0 340,0b   ±  9,0 

Kalium (mmol/l) 4,6   ±  0,2 4,9   ±  0,2 5,1   ±  0,2 4,9   ±  0,2 4,7   ±  0,2 

Calcium (mmol/l) 1,3   ±  0,0 1,3   ±  0,0 1,3   ±  0,0 1,3   ±  0,0 1,3   ±  0,0 

Albumine (g/l) 8,3   ±  0,6 7,6   ±  0,6 6,9   ±  0,6 7,2   ±  0,6 8,3   ±  0,6 

Urinezuur (µmol/l) 239,9 20,9 232,2   ±  20,9 238,4   ±  20,9 215,2   ±  20,9 278,4   ±  20,9 

Creatinine (µmol/l) 34,6   ±  4,5 35,8   ±  4,5 40,3   ±  4,6 46,3   ±  4,5 42,7   ±  4,6 

DM excreta (%) 24,4   ±  1,6 23,7   ±  1,6 21,7   ±  1,6 25,2   ±  1,6 26,1   ±  1,6 

DM colon + cloaca (%) 22,6   ±  1,8 18,4   ±  2,0 18,2   ±  1,8 19,1   ±  1,8 19,5   ±  1,8 

DM caeca (%) 16,4   ±  0,8 18,1   ±  0,8 18,4   ±  0,8 16,9   ±  0,8 20,0   ±  0,8 

DM ileum (%) 18,3   ±  1,1 20,1   ±  1,1 18,5   ±  1,1 19,1   ±  1,1 18,4   ±  1,1 

Kolommen met verschillende superscripts zijn significant verschillend P < 0.01 
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Discussie 

Uit deze resultaten blijkt dat plasma osmolaliteit een betrouwbare indicator is 
voor dehydratie tot 24 uur. De waardes stijgen met oplopende deprivatieperiode. 
Dit komt overeen met de literatuur (Arad et al, 1985, Robinzon et al 1990, Saito 
et al, 1998). Na 48 uur deprivatie echter daalt de plasma osmolaliteit. Deze 
daling wordt mogelijk veroorzaakt doordat kippen ook stoppen met eten bij 
langdurige deprivatie. Plasma osmolaliteit wordt vooral bepaald door de 
concentratie van natrium, chloride, kalium en calcium in het bloed, maar ook 
door eiwitten zoals Albumine, Globuline en die afkomstig van het voedsel (Fox, 
2007; mondelinge communicatie Eddy Decuypere, 2008). Wanneer de 
voeropname wordt beperkt daalt de plasma osmolaliteit ook.  

De natrium concentratie stijgt wel door na 48 uur. Eerdere studies (Arad et al, 
1985 & Iheukwemere et al, 2003) ondersteunen de stijging van natrium 
concentraties in het bloed met oplopende deprivatieduur. Kalium en calcium 
waardes lieten geen verandering zien met oplopende deprivatie.  

In dit experiment blijkt de hematocrietwaarde geen goede indicator te zijn voor 
dehydratie. Er is geen verband gevonden tussen de deprivatieperiodes en de 
hematocriet waardes. De hematocrietwaarde wordt in de literatuur wel vaak 
gebruikt als indicator voor dehydratie, maar meestal voor langdurige deprivatie 
(Zhou et al, 1998). In dit experiment was de langst durende water beperking 48 
uur. Mogelijk was dit en te korte periode om een effect van deprivatie terug te 
vinden. Uit een studie van Algers (2006) bleek echter ook dat de 
hematocrietwaarde geen betrouwbare indicator is voor kortdurende dehydratie 
in vleeskippen. 

 

Conclusie 

Natrium concentraties in het plasma heeft het meeste potentieel om te dienen als 
indicator voor dehydratie van vleeskippen. Deze indicator kan gebruikt worden 
in een geïntegreerd dierenwelzijnprotocol om de mate van dehydratie van een 
groep vleeskippen vlak voor het slachten te meten. Daarnaast kan op een bedrijf 
getest worden in hoeverre dieren met een verhoogd risico op dehydratie (gait 
score 4 of 5 of zeer verzwakte dieren) effectief dorstig zijn.  
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c) Dorst-experiment 3: Validatie waterconsumptie-test en 

bloedparameters in semipraktijk omstandigheden 

Aan de hand van de resultaten uit het eerste dorst-experiment werd beslist om 
een soortgelijk experiment uit te proberen ter validatie van de eerder bekomen 
resultaten, maar onder semipraktijk omstandigheden. De vorige dorst-
experimenten werden uitgevoerd onder experimentele omstandigheden met een 
relatief klein aantal kippen. Dezelfde potentiële parameters van dorst werden nu 
getest onder semipraktijk omstandigheden met veel grotere groepsgroottes. 

Materialen en Methode 

Op het Proefbedrijf voor de Veehouderij in Geel grote groepen kippen 
gedepriveerd voor 12 uur en vergeleken met controle groepen (geen water 
deprivatie). Deze ronde in Geel was opgezet om op afdelingsniveau enkele 
warmtesystemen te vergelijken (2 afdelingen met verwarming 1, 1 met 
verwarming 2 en 1 met verwarming 3). Binnen de 4 proefeenheden van elke 
afdeling was een andere proef met een waterbehandeling gestart. Binnen deze 
proefopzet was per afdeling 1 groep met waterbehandeling 1, 1 groep met 
waterbehandeling 2 en 2 controlegroepen voorzien. Eén van de controle hokken 
per afdeling werd afgestaan voor dit experiment. Per proefgroep (16 groepen 
van 1500 kuikens) kon het voer en water apart gedoseerd en afgesloten worden.  

Gedetailleerde informatie over de huisvesting kan terug gevonden worden in 
WP 4. Twee hokken dienden steeds als controle, de andere 2 ondergingen de 12 
uur deprivatie. Hiervoor werd 12 uur voor de start van het experiment de 
drinklijn in de experimentele hokken omhoog getrokken op dag 35. Op dag 37 
werd hetzelfde uitgevoerd maar werden de behandelingen verwisseld. 
Deprivatie werd uitgevoerd door de drinklijn zo hoog te hangen opdat de vogels 
er onmogelijk bij konden. Vlak voor de aanvang van het experiment werden op 
3 vooraf bepaalde locaties in het hok telkens 5 vleeskippen gescheiden van de 
rest van de groep d.m.v. groene Bekaert draad. Na 12 uur deprivatie werden de 
drinklijnen in de betreffende hokken naar beneden gelaten en werd er tegelijk 
een onbekende drinker bij de 5 gescheiden dieren geplaatst. Gedurende 120 
minuten werden de dieren met rust gelaten waarna de drinkers opgehaald en de 
kippen terug vrij gelaten werden. Tegelijkertijd werden er bij de start van het 
experiment, wanneer de drinkers nog niet naar beneden gelaten waren, 10 dieren 
per hok geselecteerd en werd er bloed verzameld. Al de gebruikte dieren op dag 
35 werden gemerkt met een spuitbus zodanig dat niet dezelfde dieren gebruikt 
werden op dag 37. De waterconsumptie werd opgemeten door het verschil in 
gewicht van de drinker te meten voor en na de behandeling. 
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De analyse voor natrium en chloride concentraties in het bloedplasma werden 
uitgevoerd zoals eerder beschreven. Hetzelfde geldt voor de plasma osmolaliteit 
van het verzamelde bloed. 

De data werd verwerkt met SAS 9.2 voor windows. Er werd een mixed model 
gefit met leeftijd en deprivatie periode (12 uur) als categorische fixed effecten 
en met de locatie van de drinker genest in het hok als random factor. 

 

Resultaten 

Het effect van de waterdeprivatie periode op de water consumptie was 
significant (p<0.0001) (Figuur 2.7). 

 
Figuur 2.7 Waterconsumptie gedurende 120 minuten uit de testdrinker op dag 35 en 
37 na 0 versus 12 uur water deprivatie 

 

Het effect van 12u waterbeperking op plasma osmolaliteit was net niet 
significant (p=0.06, Figuur 2.8). Er was geen verschil in de natrium 
concentraties in het bloedplasma tussen de 12 uur water gedepriveerde en 
controle groepen (Figuur 2.9). De concentratie van chloride in het bloedplasma 
was significant hoger bij de vleeskippen die 12 uur waterdeprivatie ondergingen 
in vergelijking met de controledieren (p<0.05, Figuur 2.10). 
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Figuur 2.10 Chloride concentraties van het bloedplasma van vleeskippen bij 0 en 
12uur deprivatie 

Discussie en Conclusie 

Voor wat betreft de water consumptietest vonden we onder semipraktijk 
omstandigheden we nog steeds dezelfde resultaten als voor de eerder 
uitgevoerde testen. Dit bevestigt dat de waterconsumptie inderdaad een goede 
diergebonden indicator is voor dorst bij vleeskuikens. De testopstelling zou nog 
verder geoptimaliseerd kunnen worden, b.v. om te bepalen hoeveel kippen er 
moeten afgezonderd en getest worden opdat de resultaten voldoende 
representatief zijn voor de volledige groep kippen in de stal. Daarnaast moet er 
ook vermeld worden dat de kippen beter niet individueel afgezonderd worden 
met een onbekende drinker omdat we ondervonden dat dan 2 uur niet voldoende 
was voor de kip om door te hebben dat ze water konden vinden in de drinker. In 
dat geval kon er geen verschil in waterconsumptie terug gevonden worden.  
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Voor wat betreft de bloedparameters test werden er voor de plasma osmolaliteit 
gelijkaardige verschillen terug gevonden als voor het eerder uitgevoerde 
experiment. Vermoedelijk geeft een 12 uur durende waterbeperking 
waarschijnlijk niet voldoende veranderingen in het bloed waardoor de 
verschillen tussen 0h en 12h deprivatie net niet significant waren. Bij het eerste 
experiment was er weliswaar ook een sterke stijging na 12h waterbeperking, 
maar pas bij 24h deprivatie waren de verschillen ook statistisch significant. 

Ook voor de chloride concentraties in het bloedplasma werden gelijkaardige 
effecten terug gevonden. In dit experiment is het zo dat het effect van 12 uur 
deprivatie significant is op de chloride concentratie in het plasma van de 
vleeskip. Bij het eerste experiment was dit het enige niet significante verschil 
tussen de behandelingsgroepen en de controle, maar aan de resultaten in de 
figuur kan men zien dat eenzelfde trend ook voor de 12h deprivatie geld. Het is 
echter wel zo dat ook toen dit verschil reeds groot was, alleen niet significant. 

In tegenstelling met de eerdere proef, had in dit experiment 12h water deprivatie 
geen effect op de natrium concentratie van het bloed van de kippen. Dit geeft 
twijfels over de bruikbaarheid van deze parameter als indicator voordorst onder 
praktijkomstandigheden. 

Op basis van beide experimenten lijkt het dat de chloride bepaling het meeste 
potentieel heeft als indicator van  dorst bij vleeskippen. Het laat toe om kippen 
te detecteren die gedepriveerd geweest zijn van water, maar - zoals aangetoond 
in het eerste experiment - is het niet zo dat de concentratie van chloride ook 
informatie geeft over de duur van waterdeprivatie (of de mate van dorst). 

Hoogst waarschijnlijk kunnen deze bloedparameters ook beïnvloed worden door 
de voeding (b.v. minder zout in de voeders stoppen). Op deze manier kunnen er 
verkeerde conclusies voor het dorst niveau in een stal getrokken worden als er 
geen aandacht aan de gegeven voedersamenstelling besteed wordt. Hier is zeker 
verder onderzoek nodig voor verdere uitsluiting en validatie voor het gebruik 
van deze parameters als dorst indicatoren. 

 

d) Dorst-experiment 4: andere fysiologische parameters 

Het opmeten van de waterconsumptie of van enkele bloedparameters lijken dus 
potentieel te hebben voor het bepalen van het dorstniveau van een kip. Voor 
grootschalige monitoring toepassingen, echter, is de labo-methode waarin 
bloedstalen geanalyseerd worden tijdrovend en onpraktisch. Een eenvoudige en 
snelle indicator voor dorst die betrouwbaar is zowel op het bedrijf als in het 
slachthuis, zou nuttiger zijn.  
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Potentiële indicatoren van dorst werden gekozen aan de hand van een 
literatuurstudie over de diersoorten heen en vervolgens getest in een 
experimentele opstelling.  

De onderzochte parameters: 

Algemeen gedrag en uiterlijk: Gedehydrateerde dieren lijken rusteloos en 
geïrriteerd te zijn. Wanneer deze omstandigheden aanhouden kunnen vogels 
energieloos en lethargisch zijn (Gorelick et al., 1997 (mensen); ehow, 2010 
(landbouwhuisdieren)). Dit zijn echter karaktereigenschappen die moeilijk 
meetbaar zijn bij vogels en daarom werd er beslist om het algemeen uiterlijk en 
gedrag visueel te bekijken en de locomotie vast te leggen op film. Daarnaast 
werden de volgende parameters gescoord: de locomotie score (werd op camera 
opgenomen), foto’s van de kop (focus op het oog), de lel, de kam en de huid, 
voetzool en hak dermatitis en de borstbevuiling. Het levend gewicht werd 
genoteerd op de leeftijd van 40 dagen. 

Capillary refill: “Capillary refill” is de snelheid waarmee lege bloedvaatjes zich 
hervullen na ze samen te hebben geknepen (bloed weg duwen). Deze test is een 
kenmerk voor de kwaliteit van de perifere bloedcirculatie. Een normale 
heropvul tijd bij de mens bedraagt 2 seconden. Dit is een grenswaarde die 
gestaafd werd met onderzoek, maar hoogst waarschijnlijk kan dezelfde 
grenswaarde niet ook voor kippen gebruikt worden.  

Turgor van de huid: Zowel bij dieren als bij mensen staat het verlies van de huid 
turgor bekend als kenmerk voor dehydratatie (Laron, 1957 (mens); Laron & 
Crawford, 1957 (rat)). Met huid turgor wordt er verwezen naar de natuurlijke 
eigenschap van de huid om terug naar zijn normale toestand te keren nadat het 
door een knijp test samen geknepen werd (Dorrington, 1981). Ook hier zijn er 
enige tegenkantingen om deze parameter kwantitatief te gebruiken door de 
invloed van de leeftijd op de huid turgor (Schriger & Baraff, 1988). 

Bloed volume: Een studie uitgevoerd door Koike et al. (1983) toonde aan als 
kippen (Gallus-Domesticus) progressief gedepriveerd werden van water, hun 
plasmavolume verminderde en hun hartritme en arteriële bloeddruk 
veranderden. Dit zou erop wijzen dat het bloedvolume een goede indicator kan 
zijn voor dehydratatie. Een studie van Swayne & Radin (1991) bevestigt dit. Ze 
toonden aan dat water beperking bij vogels het circulerende bloedvolume 
vermindert. Voor de huidige proef werd beslist om het gewicht van het bloed te 
bepalen i.p.v. het volume, vanwege de snelle stolling van het bloed. 

Orgaan gewicht: Verschillende organen hebben een functie waardoor er veel 
bloeddoorstroming nodig is. Zo zorgt de milt b.v. voor de vernieuwing van de 
rode bloedcellen en de lever haalt schadelijke stoffen uit het bloed. Daarom 
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werd er gedacht dat deprivatie een verandering in het bloed teweeg zou brengen 
en dat deze verandering tot uiting zou kunnen komen in het bloed. In de 
literatuur hadden we hier echter geen bewijzen voor gevonden, wen van het 
tegenovergestelde. De studie van Swayne & Radin (1991) toonde aan dat de 
absolute gewichten van organen wel verminderden met het reduceren van de 
wateropname, maar deze daling was proportioneel met het gewichtsverlies door 
de waterbeperking. Er werd hoofdzakelijk een effect verwacht op het gewicht 
van de nier gezien het belang van dit orgaan bij de fysiologie van een dier. 

 

Dehydratatie zou mogelijks een effect kunnen hebben op de vleeskwaliteit. Het 
is reeds geweten dat uitgemergelde karkassen uit de slachtlijn gehaald worden 
omdat ze ongeschikt beschouwd worden voor de menselijke consumptie. 
Gedehydrateerde dieren worden ook uit de slachtlijn gehaald (WQ®). Het 
WQ® protocol geeft hier echter ook geen duidelijke omschrijving van. Bij 
leghennen daarentegen spreken ze van blauwe verkleuringen op de kam als 
teken van dehydratatie. Visueel niet zichtbare dehydratatie zou echter ook 
gevolgen kunnen hebben op de vleeskwaliteit. Daarom werden enkel kenmerken 
van vleeskwaliteit mee onderzocht in deze studie rond water deprivatie. 

De pectoralis spieren werden uit het karkas gesneden om later enkele testen van 
vleeskwaliteit op uit te voeren. De water vasthoudend vermogen, zuurtegraad en 
de trekkracht werd opgemeten van de borstfilet omdat dehydratatie ook wel 
eens een effect zou kunnen hebben op de vleeskwaliteit bij de kip. De pectoralis 
spier werd post mortem gebruikt voor het opmeten van de temperatuur en de pH 
en het water vasthoudend vermogen. Schommelingen in de mate van het pH 
verval zijn verantwoordelijk voor de variatie in de vleeskwaliteit. Om de graad 
van verzuring te achterhalen werd de pH 0.5 en 24 uur post mortem opgemeten. 
Een snel verval leidt tot PSE (pale, soft, exudative) vlees en een hoge ultieme 
pH geeft DFD vlees (dark, firm, dry). Verder werd de trekkracht/malsheid van 
de borstspier bepaald. 

Materialen en Methode 

Dit experiment werd uitgevoerd met 108 Ross 308 vleeskuikens (1:1 sex ratio 
waarbij de mannetjes bij aankomst gekleurd werden), commercieel beschikbaar 
bij Belgabroed (Merksplas, België). 36 Vleeskuikens dienden als reserve voor 
het geval dat er iets fout liep. De eerste ronde werd uitgevoerd met 24 kuikens 
en in de volgende 3 rondes werden telkens 40 dieren gebruikt. De 
eendagskuikens werden de ganse periode gehouden op het ILVO-DIER. De 
kuikens werden in grond hokken gehouden waarin houtkrullen gestrooid 
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werden. Op 24 dagen leeftijd werden ze per behandeling en per ronde gehouden 
in een experimenteel hok (1.75 m(l) x 1.25 m(b) x 0.75m(h)) onder een 
bezetting van bijna 3 kippen per m². In de eerste ronde werden 18 dieren 
random verspreid over de drie experimentele hokjes en de 3 volgende rondes 
werden steeds 30 kuikens random verdeeld over 5 hokjes, sex ratio 1:1. In de 
eerste week werden er extra warmte lampen opgehangen om de gemiddelde 
temperatuur op 29°C, waarna om de 3 dagen de temperatuur geleidelijk aan te 
verminderen tot 21°C bereikt werd. Gedurende het experiment bedroeg de 
temperatuur 18-22°C. Het toegepaste lichtschema was 18L:6D per dag. Een 
standaard vleeskuikens voeder werd ad libitum aangeboden en water werd ad 
libitum aangeboden tot de start van deze studie. Alle dieren werden 
gevaccineerd met een gestandaardiseerd vaccinatie programma.  

 

De volgende 4 behandelingen werden toegepast: 0, 24, 36, 48 uur 
waterbeperking en gedurende 10 dagen een waterbeperking opleggen van 2 
maal 10 minuten water per dag. De eerste ronde was een soort pilot om de 
effecten van dorst te kunnen inschatten en werden enkel de 0, 24 en 48 uur 
deprivatie toegepast. De volgende drie rondes werden alle vijf de behandelingen 
uitgevoerd. 

 

Acute waterbeperking werd bereikt door het weg nemen van de bell drinker 0h, 
24h, 36h of 48h voor de slacht. Bij de langdurige water beperking werd slechts 
twee maal per dag (8h30 en 16h30) gedurende 10 minuten de bell drinker terug 
in het hok geplaatst en dit 10 dagen lang. Alle behandelingen eindigden op dag 
40 om 10u00, wanneer de vleeskippen d.m.v. Cervicale dislocatie 
geëuthanaseerd werden waarop uitbloeding volgde. 

In de laatste twee rondes is er nagegaan of de chronisch gedepriveerde dieren 
wel degelijk dorstig waren. Dit werd bevestigd door de waterconsumptie test 
met een vreemde drinker, ontwikkeld door Sprenger et al. (2009). 

 

De geselecteerde indicatoren: 

Algemeen gedrag en voorkomen 

Foto’s werden genomen van de ogen, de kam, het verenkleed en van de huid 
onder de vleugel (steeds aan de rechter zijde). Een voorbeeld van een close up 
foto van de ogen is terug te vinden op Figuur 2.11. Hier werd er nagegaan of de 
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oogkas ingevallen was (sunken eyes), door te kijken naar de contour van de 
oogbol en de aanwezigheid van meer schaduw rond het oog.  

 
Figuur 2.11 foto van het hoofd van een vleeskuiken met focus op het oog. 

De scores voor locomotie, voetzool- en hak dermatitis werden gegeven volgens 
de door Welfare Quality® voorgestelde methode: 

Locomotie score  
0 Normaal loopgedrag, behendig en snel 
1 Licht abnormaal loopgedrag, maar moeilijk te bepalen 
2 Duidelijk een definieerbare abnormaliteit 
3 Duidelijke abnormaliteit, beïnvloedt de mogelijkheid tot beweging 
4 Zware abnormaliteit, neemt slechts een aantal stappen 
5 Onmogelijkheid tot lopen 

 

 

Voetzool letsels  

             
Score 0:                   Score 1:  

No lesions               Very small lesions   

Onfarmadj:       score 0 
 

             
Score 2:    Score 3:              Score 4: 

Mild lesions                   Moderate lesions          Severe lesions 

Onfarmadj:       score 1                       |        Score 2
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Hak letsels  

                  
Score 0:           Score 1:                Score 2:   

No lesions          Very small lesions       Mild lesions        

 

                   
      Score 3:                       Score 4: 

     Moderate lesions          Severe lesions 

 

Borstbevuiling 

            
 Score 1:  Score 2:  

Clean white feathers           Some discoloration    

                 of the feathers    

          

         Score 3:                 Score 4: 

Some dirt caked on              Very dirty feathers  

the feathers 
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De zwaartegraad van de drie hierboven vermelde parameters kan als indicator 
gelden voor de kwaliteit van het strooisel en de algemene hygiënische 
omstandigheden. 

Het lichaamsgewicht werd opgemeten op dag 40 met een Mettler Toledo 
XS10000M High Capacity Balances, 10100g, 1.0g. 

Capillary refill 

Deze parameter werd steeds door eenzelfde persoon gemeten d.m.v. het samen 
knijpen van de rechterlel gedurende 10 seconden. De tijd nodig, vanaf het 
loslaten van de lel, voor het terugkeren van de eerdere rode kleur werd 
genoteerd. 

Huid turgor 

Deze parameter werd steeds door eenzelfde persoon gemeten d.m.v. het samen 
knijpen van de huid op het rechter dijbeen gedurende 10 seconden. De tijd 
nodig, vanaf het loslaten van de huid, voor het terugkeren van de eerdere 
huidskleur werd genoteerd. 

Bloed volume 

Alle vogels werden dus geslacht door het opensnijden van de jugular vene en de 
carotid arterie aan een zijde van de nek. Het bloed werd opgevangen in een 
container en meteen gewogen. 

Orgaan gewicht 

Na het uitbloeden werden de lever, de milt en de boven lob van de rechter nier 
(vanwege de moeilijkheid om de hele nier eruit te snijden) uit het karkas 
gesneden. Telkens werd een foto genomen van de organen en werd het 
gewogen. Bij de analyse van de gegevens werd gewerkt met het relatieve 
orgaangewicht, op deze manier kon er gecorrigeerd worden voor het 
lichaamsgewicht. 

 

Naar vleeskwaliteit toe: 

Het water vasthoudend vermogen werd gemeten a.h.v. een filterpapiertje 
(diameter of 45 mm (Schleicher and Schuel 589/3 rundfilter blauband)) dat 
gedurende 30 seconden in een incisie in het borstvlees gehouden werd en daarna 
de gewichtstoename gewogen. Dit 15 minuten na de slacht. Dit is de methode 
zoals ze beschreven wordt door Kauffman et al. (1986). 
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De temperatuur van het vlees, nodig voor een exacte pH meting, werd gemeten 
m.b.v. Ebro TFN 1093 SK thermometer. Voor het bepalen van de trekkracht van 
de borstspier werd het vlees eerst ingevroren bij een temperatuur van -20°C 
werd het vlees gedurende de nacht ontdooid bij 4°C, gekookt in een 
warmwaterbad bij 75°C en afgekoeld in een koud water bad gedurende 40 
minuten. De taaiheid van het gekookte vlees werd geëvalueerd a.h.v. de 
Warner-Bratzler shear test gebruik makend van een Instron Universal Testing 
Instrument. De opgemeten parameters zijn de maximale genoteerde kracht (N of 
Kg/g) en de nodige energie (J) op datzelfde punt. 

 

De data werd verwerkt met SAS 9.2 voor windows. De hoofdeffecten en 
interacties werden onderzocht gebruik makend van mixed procedure waarbij de 
kip gebruikt werd als statistische eenheid en ronde als random effect in het 
model (om afhankelijkheid van de vogels in eenzelfde ronde te overwegen). 
Verschillen tussen behandelingen werden aanzien als significant wanneer de p-
waarde kleiner lag dan 0.05. De Pearson correlatie coëfficiënten werden 
berekend voor al de componenten. 

 

Resultaten 

Algemeen gedrag en voorkomen 

Er werden geen zichtbare verschillen terug gevonden in het algemene gedrag 
van de kippen die 24h, 36h en 48h water deprivatie ondergingen en de controle 
groep. De groep die 10 dagen water beperking onderging vertoonden echter wel 
een ander gedrag. Deze dieren waren opmerkelijk actiever en alerter. Hun 
verenkleed zag er mooier uit (properder en gladder) en hun huid was 
opmerkelijk minder uitgedroogd. Hiervoor werd geen score gegeven, maar deze 
gegeven zijn terug te vinden op de videobeelden. 

Spijtig genoeg was het niet mogelijk om verschillen terug te vinden tussen de 
ogen van de kippen die de verschillende behandelingen ondergingen. De foto’s 
werden dan ook niet verder geanalyseerd. 

Figuur 2.12 geeft de gemiddeldes weer voor het lichaamsgewicht volgens de 5 
behandelingsgroepen op de leeftijd van 40 dagen. Het lichaamsgewicht werd 
significant beïnvloed te worden door de deprivatieperiode en het geslacht (p < 
0.05). In alle 4 de rondes werd een trend waargenomen van een verminderd 
gewicht bij een verlengde deprivatieperiode. Het gewicht van de hanen (2150 ± 
59 g) lag steeds hoger dan dat van de hennen (186 ± 59 g). 
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Figuur 2.12 Lichaamsgewicht per behandelingsroep op 40 dagen 

 

Onderstaande Figuur 2.13 illustreert het effect van dehydratatie op de locomotie 
score op 40 dagen leeftijd. Dit effect van behandeling werd significant 
bevonden, maar ook het geslacht beïnvloede de locomotie. Score 0 is een 
normaal stappende kip en een score 5 betekend dat de kip niet meer in staat is 
om op haar poten te staan. De scores voor de chronisch gedepriveerde kippen 
lag beduidend lager in vergelijking tot de lagere deprivatie periodes. En de 
scores voor hennen (1.6 ± 0.1) lagen significant lager dan de scores van de 
hanen (1.9 ± 0.1). 

 
Figuur 2.13 Locomotie scores bekomen bij de verschillende behandelingsgroepen 

 

In Figuur 2.14 staan de gemiddelde waardes (op dag 40) voor borstbevuiling per 
behandelingsgroep. Er werd een significant effect van deprivatieperiode 
gevonden op de score voor de borstbevuiling. De gevonden trend is een 
properder borst verenkleed bij een langere water deprivatie periode. Er werd 
geen effect van het geslacht gevonden. 
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Figuur 2.14 Borstbevuiling scores bij de verschillende behandelingen op dag 40 

Er werd geen significant verband gevonden tussen de waterbeperking periodes 
en voetzool of hak dermatitis. Het is wel zo dat er amper dermatitis werd 
vastgesteld in deze studie en als er dermatitis werd vastgesteld, ging het enkel 
over lichte vormen hiervan. Er werd echter wel een significant verband 
gevonden tussen hak dermatitis in de geslachten van de vleeskuikens (Figuur 
2.15). De score voor hanen lag iets hoger. 

Tabel 2.5 geeft de frequentie weer van het voorkomen van hak dermatitis bij de 
vleeskuikens op dag 40. 

 

Figuur 2.15 Score voor hak dermatitis bij hanen (M) en hennen (F) op dag 40 
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Capillary refill 

Op Figuur 2.16 kan de gemiddelde tijd voor de capillary refill op de lel terug 
gevonden worden per behandelingsgroep, op de leeftijd van 40 dagen. De 
deprivatieperiodes hadden een significant effect op de tijd nodig voor het terug 
normaal kleuren van de lel na het gedurende 10 seconden te hebben 
dichtgeknepen. We kunnen echter geen logische trend terug vinden tot een 
deprivatieperiode van 48 uur. De capillary refill was echter in elke ronde veel 
sneller bij de chronisch gedepriveerde groep in vergelijking met de andere 
deprivatie periodes en de controle.  

 

Figuur 2.16 Capillary refill van de lel bij de behandelingen op dag 40 

Huid turgor 

De knijptest in de huid gaf geen bruikbare resultaten (Tabel 2.6).  
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Bloed volume 

De gemiddelde waardes voor het bloedvolume voor de verschillende water 
deprivatie periodes zijn in volgende Figuur 2.17 te vinden. Het bloedvolume 
(uitgedrukt in gram) werd significant beïnvloed door de behandeling en het 
geslacht op de leeftijd van 40 dagen. Langere deprivatie periodes leken het 
bloedvolume te verminderen. Het uitgebloeid gewicht van de hanen (67.8 ± 3.9) 
lag steeds iets hoger in vergelijking met de hennen (55.6 ± 3.9). 

 
Figuur 2.17 Bloedvolume bij de verschillende behandelingen op 40 dagen 

Orgaan gewicht 

Het percentueel gewicht van de lever, nier en milt werd niet significant 
beïnvloed door de behandelingen. Er werd echter wel een significant effect van 
het geslacht op het percentueel gewicht van de milt gevonden. De milt bij hanen 
blijkt zwaarder te zijn dan die van hennen (Figuur 2.18). 

 

Figuur 2.18 Gewicht van de milt (%) bij hanen (M) en hennen (F) op dag 40 
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Effecten van waterdeprivatie op de vleeskwaliteit: 

Er kon niets terug gevonden worden voor het water vasthoudend vermogen van 
de borstspier. De resultaten leken eerder random te zijn. Eenzelfde geld voor de 
trekkracht van het borstvlees. Er werd echter wel een effect gevonden van de 
deprivatie op de ultieme pH (de pH gemeten 24 uur na de slacht). De pH leek te 
verhogen bij langere water beperkingperiodes (Figuur 2.19). 

 
Figuur 2.19 Ultieme pH voor de behandelingsgroepen 

Correlaties 
Er werden amper correlaties terug gevonden tussen de verschillende parameters. 
Enkel tussen het gewicht en de locomotie score (r=0.52, p < 0.05) en tussen het 
gewicht en het bloedvolume (r=0.56, p < 0.05) werd een zwak verband 
gevonden. Ook tussen het percentueel gewicht van de lever en de milt werd een 
zwakke correlatie gezien (r=0.50, p < 0.05). 

Discussie 

Het lichaamsgewicht van de vleeskuikens daalde (bijna lineair) met een 
stijgende water deprivatie periode. Dit effect was echter te verwachten daar 
dorstige of gedehydrateerde dieren hun voederopname tegelijk ook gaan 
beperken en uiteindelijk zelf stop zetten (Viola et al., 2009 & Koike et al., 
1983). Gewichtsverlies is echter geen betrouwbare indicator voor dorst want 
meestal is het zo dat water verliezen eerder te wijten zijn aan het niet opnemen 
van voeder door de kippen en hierdoor is het voedervolume aanwezig in het 
gastrointestiaal kanaal lager. Minder of niet eten tengevolge van gebrek aan 
water zorgt onder meer voor het verminderen van de fecale volume en de 
geassocieerde water verliezen (Rowland, 2007). Verder wordt gevonden dat het 
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gewicht gecorreleerd is aan de locomotie score. De locomotie score van de 
langdurig gedepriveerde kippen was opmerkelijk beter bij een stijgende water 
beperkingsperiode. De lichtere kippen leken actiever en stapten beter (locomotie 
score). Ook de borstbevuiling was beter bij een langere deprivatieperiode, wat 
mogelijks ook verklaard kan worden a.d.h.v. het gewicht en de locomotie van 
het dier. Minder zware vleeskippen zullen minder contact hebben met het 
strooisel (rust) als ze actiever zijn, wat een properdere borst oplevert bij lichtere 
kippen. Daarnaast gaan sterker beperkte kippen minder eten en ten gevolge 
hiervan ook minder ontlasten. Dit geeft een hogere strooiselkwaliteit en een 
schoner borst verenkleed. Deze resultaten konden niet gestaafd worden met 
significante correlaties. Maar waarom de kippen die 48 uur gedepriveerd 
werden geen betere locomotie vertoonden dan de controle groep, terwijl hun 
lichaamsgewicht wel al significant lager is, kan niet verklaard worden. 

In een studie van Swayne & Radin (1991), waarbij kippen gedurende 2 tot 5 
dagen gedepriveerd werden, werd er gevonden dat water beperking de vogel 
zijn circulerende bloedvolume doet verminderen. Het bloed volume werd 
gemeten a.h.v. de haematocriet waarde van het bloed. In dit experiment hebben 
we ervoor gekozen om het bloedvolume te meten via uitbloeding van de kip en 
het opvangen van het bloed in een reservoir. Dit duurde gemiddeld 1.5 minuut. 
Dit is een veel snellere en gemakkelijkere methode die echter niet meer in 
gebruik is voor kippen omdat er een niet nader bepaald volume bloed achter 
blijft in het lichaam. Andere meetmethodes vereisen labo werk, wat dan weer te 
tijdrovend en dus minder bruikbaar voor een snelle en gemakkelijke 
evaluatiemethode. Langere deprivatieperiodes (beginnend van 36h deprivatie) 
leken het absolute bloedvolume te verminderen, wat bevestigd wordt door de 
resultaten van Swayne & Radin (1991). 

Zoals reeds eerder vermeld is de capillary refill een kenmerk voor de perifere 
bloedcirculatie (Gorelick et al., 1997). Wij voerden deze test uit op de lel van de 
kippen. Er werd verwacht dat zeker de chronisch gedepriveerde kippen hier een 
langere tijd voor zouden noteren. Er werd echter geen logische trend terug 
gevonden in deze studie voor de deprivatieperiodes kleiner dan 48h. De 
capillary refill van de chronisch gedepriveerde kippen was in elke ronde 
significant sneller dan de andere behandelingen. Waarom dit zo was, daar 
hebben we voorlopig nog geen goede verklaring voor. 

Het water vasthoudend vermogen, de pH en de trekkracht/malheid van het vlees 
werden opgemeten om te achterhalen of er een link terug te vinden was tussen 
dehydratatie en de vleeskwaliteit van vleeskippen. De initiële pH (meteen na de 
slacht) werd niet beïnvloed door de deprivatieperiode of het geslacht. De 
ultieme pH (24h na slacht) steeg echter wel met deprivatieperiode en de 
chronisch gedepriveerde groep vertoonde ween significant hogere waarde dan 
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de controle groep. Algemeen geeft een lage ultieme pH (< 5.8) “zuur vlees” wat 
vergelijkbaar is met PSE vlees (Pale, Soft, Exudative) (Van Laack et al., 2000), 
terwijl een hoge ultieme Ph (> 6.0) tot DFD vlees (Dark, Firm, Dry) leidt. Dit is 
vlees met donkere plekken en dat slechter bewaard kan worden (Schilling et al., 
2008). De verwachting is dat wanneer de water beperkingsperiode stijgt, de 
ultieme pH zou mee stijgen, wat resulteert in droger, vaster vlees. Als we echter 
onze resultaten vergelijken met die van Van Laack et al. (2000), lijkt het erop 
dat onze ultieme pH waardes van de langdurig beperkte groep eerder de normale 
pH waardes zijn (5.9) en de waardes van de andere gedepriveerde groepen 
eerder te laag waren (< 5.9). Dit wijst er dan op dat het hier over PSE vlees 
ging. Vleeskwaliteit als indicator voor dehydratatie lijkt echter eerder 
onpraktisch vanwege de langere verwerkingsperiodes na de slacht. 

Onder dehydratatie omstandigheden zal de huid water afgeven in proportie met 
verliezen in andere weefsels en het is dit mechanisme dat de vermindering in 
huid turgor tijd veroorzaakt. De huid knijp test werd uitgevoerd om verliezen in 
turgor op te sporen, wat bij ons weten nog nooit uitgevoerd werd bij 
vleeskuikens. In ons experiment bleven deze tijden echter steeds onder de 2 
seconden, wat de grenswaarde is voor een normale huid turgor bij de mens 
volgens Laron (1957). Waarschijnlijk hebben deze waarden echter niet veel te 
betekenen bij de kip. Er werd ook geen effect terug gevonden van de deprivatie 
of het geslacht. Mogelijks werkt deze test niet voor kippen door andere 
eigenschappen van hun huid, of waren de kippen gewoon nog niet genoeg 
gedehydrateerd. Dit laatste lijkt ons echter niet waarschijnlijk gezien de 
langdurige waterbeperking de kippen reeds erg dorstig maakte. Verder moeten 
we vermelden dat het niet zo gemakkelijk is om een stuk huid goed vast te 
houden behalve op het dijbeen. De test uitvoeren op deze locatie kan foutieve 
tijden opleveren door beïnvloeding van bewegingen van de poot. Een kleine 
beweging kan reeds een groot effect hebben op de snelheid waarmee de 
huidplooi terug normaal wordt. De betrouwbaarheid van deze indicator is 
twijfelachtig. 

Voor de orgaan gewichten konden we niets vinden. In de literatuur hadden we 
wel een experiment gevonden dat ons vertelde dat de absolute gewichten wel 
verminderden met het reduceren van de wateropname, maar deze daling was 
proportioneel met het gewichtsverlies door de waterbeperking (Swayne & 
Radin, 1991). Er werd echter gehoopt dat er misschien toch iets te vinden was in 
die organen waar redelijk wat bloeddoorstroming nodig is. Daarom dat we voor 
de lever, milt en nier kozen. Er werd echter geen effect terug gevonden van 
waterbeperking op het percentueel gewicht van deze organen. 

Er werd verwacht dat zeker de langdurig water beperkte vogels eerder een loom, 
passief en energieloos gedrag zouden vertonen tegenover de controle groep. 
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Tijdens de algemene observatie werd er gevonden dat deze groep juist de meest 
actieve, alertere en energetische groep was. Ze waren vertoonden daarnaast ook 
nog eens het mooiste verenkleed. Deze gedragingen zullen waarschijnlijk samen 
hangen met het gewichtsverlies: minder zware vogels vertonen een hogere 
activiteit. Deze groep van vogels waren ook meer gefocust op de drinkers. Ze 
sprongen zelf vrij hoog wanneer iemand in de buurt van hun hok kwam. 
Waarschijnlijk met het gedacht van drinken te krijgen en er als eerste bij te 
willen zijn. Tussen de andere behandelingsgroepen werden geen verschillen in 
algemeen gedrag vastgesteld. 

Het strooisel in de experimentele hokken was telkens droog en korrelig en 
waarschijnlijk waren de dermatitis problemen hierdoor minimaal. Er werd geen 
effect van waterbeperking gevonden op hak dermatitis. De reden hier is dat de 
aanwezigheid van voetzoollaesies voornamelijk afhankelijk is van de 
strooiselkwaliteit, terwijl hak dermatitis ook gelinkt kan worden aan het niveau 
van activiteit (Haslam et al., 2006). De hanen zijn zwaarder dan de hennen en 
daarom werd er ook verwacht dat zij de ergste gradaties van dermatitis zouden 
hebben, wat ook terug te vinden is in de resultaten. 

 

Conclusie 

In deze studie werden potentiële indicatoren voor dehydratatie geselecteerd uit 
de literatuur en onderzocht door het effect van enkele periodes van water 
beperking op deze indicatoren te bekijken. Er kon geen invloed aangetoond 
worden van de deprivatieperiodes op het orgaan gewicht, huid turgor, voetzool 
en hak dermatitis. Het gewicht, de locomotie, borstbevuiling, bloedvolume en 
de capillary refill dalen schijnbaar allen (echter niet allemaal lineair) bij een 
stijgende water beperkingsperiode. Ook de vleeskwaliteit, in termen van ultieme 
pH waardes, werd beïnvloed door de deprivatie periode. 

Er is tegenwoordig redelijk wat kritiek op de management-gebaseerde 
parameters, daarom is het belangrijk om op zoek te gaan naar goede, snelle en 
betrouwbare diergebonden parameters. En met dit onderzoek zijn we hiernaar 
op zoek gegaan voor dorst bij vleeskippen. Een de eerdere studie uitgevoerd 
door Margot Sprenger werd er reeds ge link gevonden tussen de vrijwillige 
wateropname van de vleeskip en het niveau van dorst (Sprenger et al., 2009). 
Dit zou geïntegreerd kunnen worden in de evaluatie protocols voor 
dierenwelzijn. De resultaten van het hierboven besproken experiment geeft ons 
drie andere mogelijkheden, n.l. bloedvolume, ultieme pH en de capillary refill 
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van de lel. Om deze resultaten echter te valideren is meer onderzoek naar deze 
mogelijkheden nodig. 

 

2.4.2 Heropvullingstest voor het bepalen van de ruimtelijke 
behoefte 

De bezettingsdichtheid is een belangrijke economische factor in de 
vleeskuikenproductie (Grashorn en Kutritz, 1991). Een recente literatuur review 
(Estevez, 2007) stelde dat de gezondheid en het welzijn van vleeskuiken 
aangetast worden wanneer er meer dan 14 tot 16 kippen/m² gehuisvest worden 
(equivalent met zo’n 34 tot 38 kg/m², afhankelijk van het eindgewicht). De 
review richtte zich vooral op lichaamsgewicht, voederopname en 
voederconversie, voetzoolletsels, krassen, bloeduitstortingen en bevedering, 
maar meldde ook effecten op mortaliteit, tibiale dischondroplasie en 
fysiologische stress.  

Op het ILVO werden serie-experimenten uitgevoerd die niet gericht waren op 
de dichtheid waarop ziekte, productievermindering of sterfte beginnen toe te 
nemen, maar die uitgingen van de voorkeur van de vleeskippen voor bepaalde 
dichtheden. Hieruit bleek dat de vleeskippen een voorkeur hadden voor 
dichtheden lager dan 14.7 dieren/m², en dat zij bereid waren tot aanzienlijke 
inspanningen om aan deze voorkeur te kunnen voldoen (Buijs et al., 2010). Dit 
duidt erop dat wanneer kippen zelf zouden kunnen kiezen, ze duidelijk voor 
meer ruimte gaan dan zij doorgaans tot hun beschikking hebben op commerciële 
pluimveebedrijven. Echter, deze experimenten werden uitgevoerd met relatief 
kleine groepen dieren (104 individuen per groep), en de ruimtelijke behoeften 
zouden daarom kunnen verschillen van die van dieren gehouden in grote 
groepen. 

Vraagstelling 

Ervaren vleeskuikens hogere bezettingsdichtheden als een sterkere beperking in 
hun ruimtebehoefte, ook wanneer zij gehuisvest zijn in grote groepen? 

Materialen en methode 

Deze experimenten werden uitgevoerd in de laatste twee rondes van WP4 van 
het WELBROIL project. Om meer inzicht te krijgen in de ruimtelijke behoeften 
van vleeskippen in grotere groepen werd een nieuwe gedragstest ontwikkeld en 
uitgevoerd op het Proefbedrijf voor de Veehouderij in Geel. In deze 
“heropvullingstest” werd gekeken hoe snel de dieren delen van de stal opvulden, 



 

nadat de dieren uit deze delen verwijderd werden. Hierbij werd verwacht dat 
dieren die gehuisvest waren bij een hogere bezettingsdichtheid zich meer 
beperkt zouden voelen in hun ruimte, met als gevolg dat de open ruimtes 
aantrekkelijker voor hen zouden zijn, en hierdoor sneller opgevuld zouden 
worden. Omdat er bij hogere bezettingsdichtheden meer kippen per hok 
aanwezig waren, was de kans dat een individu de keuze zou maken om zich 
naar de open ruimte te verplaatsen automatisch groter in groepen met een 
hogere bezettingsdichtheid. Om niet onterecht te concluderen dat de dieren die 
bij hogere dichtheid gehouden werden zich sterker beperkt voelden in hun 
ruimte werd de test gecorrigeerd voor het aantal dieren per hok. 

 

 

De tests werden uitgevoerd in twee opeenvolgende rondes op het Proefbedrijf, 
steeds 8 dagen voor slachtleeftijd. In totaal werden 16 hokken met een dichtheid 
van 13 dieren/m² en 16 hokken met een dichtheid van 20 dieren/
groepsgroottes van 975 en 1500 dieren, respectievelijk. Binnen de 
dichtheidsklassen bevatte steeds de helft van de hokken Ross 308 kuikens, en de 
ander helft Ross 708 kuikens. In ieder hok werden 6 tests uitgevoerd, 2 rechts 
voor in het hok, 2 in het midden van het hok en 2 links achter in het hok, gezien 
vanaf de deuropening van de afdeling (zie uitleg WP4).  

Eerst werd een rechthoekig kader (0.60b × 1.66l × 0.05h m) in het hok plat op 
de grond neergelegd, waarna de dieren steeds 30 minuten kregen om aan de 
aanwezigheid van het kader te wennen. Hierna werd het aantal dieren in
kader geteld, om zo het verwacht aantal dieren in onverstoorde toestand te 
bepalen (dit was nodig om de correctie voor het hoger aantal dieren in het totale 
hok uit te kunnen voeren). Vervolgens werden de kippen voorzichtig uit het 

Figuur 2.20 Tellen van het aantal kippen binnen het kader vanaf het 
observatieplatform 
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en uit deze delen verwijderd werden. Hierbij werd verwacht dat 
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kader gedreven, door plaats te nemen in het kader en de kippen zachtjes aan de 
kant te duwen. Wanneer alle kippen uit het kader waren, verplaatste de 
onderzoeker zich naar een observatieplatform op zo’n 3 meter van het kader, en 
werd gedurende 10 minuten om de 30 seconden het aantal dieren dat in het 
kader aanwezig was geteld. Deze test werd uitgevoerd in ronde 5 en 6 van het 
WELBROIL-project. 

Het totaal aantal dieren dat in deze 10 minuten geteld werd, werd vervolgens 
gedeeld door het aantal dieren dat in deze tijd geteld zou zijn als er altijd even 
veel dieren in het kader aanwezig waren geweest als tijdens de telling in 
onverstoorde toestand. Op deze manier werd het opvullingsratio verkregen, 
waarbij een hogere opvullingsratio dus staat voor sterkere opvulling en dus een 
grotere beperking van de ruimtelijke behoefte. 

  Aantal op t=1  + aantal op t=2  + …. + aantal op t=20 

Opvullingsratio: 

   Aantal in onverstoorde toestand × 20 
 

De statistische verwerking van de resultaten werd uitgevoerd in proc mixed in 
SAS 9.2. Bezettingsdichtheid, lijn (Ross 308 of 708) en de positie van de test in 
het hok (voor, midden, achter) werden als onafhankelijke (fixed) variabelen 
gemodelleerd. Metingen uitgevoerd aan dezelfde groep kippen (dieren uit 
hetzelfde hok in dezelfde experimentele ronde) werden hierbij behandeld als 
herhaalde waarnemingen. Het effect van een afdeling (binnen de experimentele 
ronde) werd als random effect meegenomen. 

Resultaten 

De hokken met een bezettingsdichtheid van 20 dieren/m² hadden een hogere 
opvullingsratio dan die van 13 dieren/m² (F1,89 = 4.2, p = 0,04) (Figuur 2.21).  
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Figuur 2.21. De opvullingsratio in functie van de bezettingsdichtheid 
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Tevens was de opvullingsratio hoger wanneer de test achter in de stal werd 
uitgevoerd, dan wanneer dit in het midden of voor in de stal gebeurde  (F2,89 = 
4.6, p = 0,01) (Figuur 2.22). 

 
 
 
 
 
 
 

 

Er werden geen lijn effecten of significante interacties gevonden, hoewel er een 
trend (p=0.06) was voor een lijn×positie interactie: de opvullingsratio van testen 
uitgevoerd achter in de stal verschilde het sterkst van die op de andere plaatsen 
voor Ross 708 kippen. 

Conclusie 

De uitgevoerde “heropvullingstest” toont dat de dieren gehuisvest bij de hog
dichtheid (20 dieren/m²) zich sterker aangetrokken voelden tot de open ruimtes. 
Dit impliceert dat deze dichtheid een sterkere beperking vormde voor het 
voldoen aan de ruimtelijke behoefte, en daarmee voor het welzijn. Maar om hier 
reeds een echte ruimtepreferentie test van te maken is te snel. Deze test toonde 
aan dat de vogels liever naar een plaats met meer ruimte gaan, maar er zullen 
grenzen, iets gelijkaardigs aan een instromingssnelheid, moeten bepaald worden 
eer zulk soort test kan gebruikt worden in de praktijk. Ook hebben de resultaten 
aangetoond dat het noodzakelijk is om rekening te houden met de locatie in de 
stal waar de test werd uitgevoerd. 

 

2.4.3 Geijkte continue scoringsmethode 

In het WQ protocol worden veel welzijnsindicatoren die nochtans in
variëren op een continue schaal gescoord volgens een discrete schaal met een 
beperkt aantal artificieel opgelegde categorieën. De voordelen van het 
categorisch scoren zijn nauwelijks onderzocht, maar zijn vermoedelijk 
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Figuur 2.22. De opvullingsratio in functie van de plek in het hok waar de test 
uitgevoerd werd 
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gerelateerd aan de perceptie dat het scoren snel en eenvoudig gaat, de training 
gemakkelijker is en dat deze methode handige is Anderzijds zijn er ook nadelen. 
aan verbonden. Minder categorieën veroorzaakt een lagere gevoeligheid en 
resolutie, men kan er geen algebra op uitvoeren en statistische modellen voor 
discrete data zijn vaak minder robuust en krachtig dan voor continue data. 
Daarom werden in deze proef discrete scoringssystemen van het WQ 
vleeskippen protocol vervangen door continue scoringssystemen en het effect 
hiervan onderzocht. Eén die gebruik maakt van een Visual Analogue Scale 
(VAS), maar lichtjes aangepast: de discrete schaal wordt op de continue lijn 
geprojecteerd (Figuur 2.23). Dit zorgt voor meer ankerpunten opdat drift - die 
vaker voorkomt bij de VAS scoringsmethode - voorkomen kan worden 
(Tuyttens et al., 2009). 

 

 
Figuur 2.23 Geijkte continue scoringsschaal voor de locomotie score met de 
categorische onderverdelingen 

Materialen en Methode 

De huisvesting van de dieren was dezelfde als beschreven onder WP 4. Tijdens 
de twee laatste rondes (bezettingsdichtheid afwisselen 13 en 20 kip/m² en de 
genetica ross 308 of ross 708) van WP4 van het WELBROIL project werd het 
volledige WQ protocol voor het evalueren van het welzijn van vleeskippen 
uitgevoerd op de kippen in de verschillende behandelingen. De volgende 5 
welzijnsindicatoren werden echter niet met de gebruikelijke discrete schaal 
gescoord maar met de geijkte continue scoringsmethode (zie ter voorbeeld 
Figuur 2.23 voor de locomotie score): Locomotie score Voetzool dermatitis, 
Hak dermatitis, Borstbevuiling, Strooiselkwaliteit. 

Twee dagen voor de slacht werden de locomotie scores afgenomen in elk hok 
afzonderlijk op 3 specifieke locaties (Figuur 2.24). Per locatie werden 11 
random kippen gevangen, m.b.v. een kleine ijzeren omheining, waarvan de 
locomotie score genoteerd werd terwijl ze uit de omheining losgelaten werden. 
Vervolgens werd de vochtigheidsgraad van het strooisel waar ze zich bevonden 
gescoord. Tegelijkertijd werden op dezelfde dag maar steeds in een andere 
afdeling de gedragstesten uitgevoerd. Het betreft hier de touch test, avoidance 
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distance test en novel object test. De gedragstesten werden één maal uitgevoerd 
in elk hok. 
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Figuur 2.24 Locaties binnen een proefeenheid 

De volgende dag (de dag voorafgaand aan de slacht) werden de klinische testen 
afgenomen bij 5 kippen per locatie, dus 15 kippen per proefeenheid: de 
voetzool- en hakletsels werden gescoord, borstblaren, borstbevuiling en enkele 
ziekteverschijnselen werden nagekeken. Daarnaast worden nog enkele 
management en huisvestingsparameters genoteerd. 

De metingen van de 5 betreffende parameters werden uitgevoerd door 2 
onafhankelijke observatoren. Beide kregen eenzelfde opleiding en hadden 
voorafgaand samen de discrete scoringsmethodes uitgeoefend op kippen buiten 
deze proef. Tijdens de metingen werd er niet gecommuniceerd tussen de 
observatoren. De kippen werden aangereikt door een derde persoon waarna de 
observator een verticale streep op de geijkte continue schaal plaatste. 

De data werd verwerkt met SAS 9.2 voor windows. De Spearson correlatie 
coëfficiënten werden berekend tussen de locomotiescore, voetzool en hak 
dermatitis score, de strooiselkwaliteit en de borstbevuiling, zowel voor de 
discrete als de continue scoring. De resultaten werden ook verwerkt door het 
uitvoeren van een proc mixed in SAS 9.2 waarbij locomotie, voetzool-, hak 
dermatitis, borstbevuiling en strooiselkwaliteit als afhankelijke variabelen 
gemodelleerd werden met bezettingsdichtheid en lijn (Ross 308 of 708) als 
onafhankelijke variabelen. Het effect van ronde werd als random effect 
meegenomen. Verbanden werden aanzien als significant wanneer de p-waarde 
kleiner lag dan 0.05. 
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Resultaten 

Tabel 2.7 toont de correlatie coëfficiënten tussen de scores die discreet en continue gescoord werden .  

Tabel 2.7 Correlatie coëfficiënten voor waardes van de parameters gescoord volgens de continue en de discrete methodes 

 

gait 
(discreet) 

gait 
(continu) 

strooisel 
(discreet) 

strooisel 
(continu) 

voetzool 
(discreet) 

voetzool 
(continu) 

hak 
(discreet) 

hak 
(continu) 

borstbevuiling 
(discreet) 

borstbevuiling 
(continu) 

gait  
(discreet) 1 0.97* 0.08 0.57° 0.07 0.13 0.4 0.31 0.23 0.18 

gait (continu) 1 0.55° 0.56° 0.16 0.16 0.27 0.22 0.24 0.21 

strooisel (discreet)  1 0.99* 0.82° 0.85° -0.01 0.04 0.78° 0.76° 

strooisel (continu)   1 0.81° 0.82° -0.01 0.02 0.75° 0.74° 

voetzool (discreet)    1 0.99* 0.47° 0.39° 0.45° 0.72° 

voetzool (continu)     1 0.36° 0.4° 0.72° 0.73° 

hak (discreet)      1 0.97* 0.11° 0.51 

hak (continu)       1 0.55° 0.56° 

borstbevuiling (discreet)       1 0.98* 

borstbevuiling (continu)        1 
* de significante (p<0.0001) correlatiecoëfficiënten voor de discrete en de continue scores van de erboven bepaalde parameter 
° de significante (p<0.05) correlatiecoëfficiënten die terug gevonden werden tussen de verschillende parameters.  
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Uit Tabel 2.7 wordt er gehaald dat de continue scoringswijze een significant 
model extra vindt tegenover de discrete methode (Tabel 2.8). 

 

Tabel 2.8 Aantal correlaties voor de discrete en de continue scoringsmethode 

 significant niet significant 

discreet 5 5 

continu 6 4 

 

Tabel 2.9 p-waardes voor de bekomen modellen van voor de locomotie, 
strooiselkwaliteit, borstbevuiling, voetzool en hak dermatitis gescoord op discrete en 
continue schaal met als onafhankelijke parameters de bezettingsdichtheid en de 
genetische lijn 

 Discreet model   Continue model   

 p-waarde model p-waarde model   

 bezetting genetica bezetting genetica 

Locomotie 0.0137  0.9432 0.0211  0.7172 

Strooisel kwaliteit <0.0001 0.0063 <0.0001 <0.0001 

borstbevuiling <0.0001  0.2200 <0.0001 0.0700* 

voetzool dermatitis <0.0001 0.0100 <0.0001 0.0050 

hak dermatitis 0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 

*bijna significant in tegenstelling tot de p van 0.2 voor het discreet model 

 

Het continue model geeft vier van de vijf keer het beste model daar de p-
waardes net iets lager liggen. Enkel voor de locomotie score komt het discrete 
model er beter uit (Tabel 2.9). 

 

Als test van de betrouwbaarheid tussen de observatoren, werd ook de correlatie 
tussen de twee observatoren vergeleken voor de discrete versus continue scores 
(Tabel 2.10). De mate van overeenkomst tussen de twee observatoren is steeds 
gelijk of groter indien de welzijnsindicator met de continue i.p.v. de discrete 
schaal gescoord werd. 
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Tabel 2.10 Correlatiecoëfficiënten tussen beide observatoren voor: voetzool en hak 
dermatitis, borstbevuiling, locomotie en strooiselkwaliteit, enerzijds voor het discreet 
scoren en anderzijds voor het continu scoren 

 Discreet Continu 

Voetzool 0.91 0.91 

Hak 0.59 0.83 

Borstbevuiling 0.91 0.73 

Locomotie 0.66 0.73 

Strooiselkwaliteit 0.77 0.80 

Discussie  

In drie opzichten was de geijkte continue schaal (licht) in het voordeel in 
vergelijking met de discrete schaal. Ten eerste, werden er lichtjes meer 
significante correlaties gevonden tussen de vijf onderzochte welzijnsindicatoren 
onderling indien ze met de continue (60% van de paarsgewijze correlaties) i.p.v. 
de discrete schaal (50% van de paarsgewijze correlaties) gescoord werden. Ten 
tweede, waren de statistische modellen om het effect van de behandelingen 
(bezettingsdichtheid en genetische lijn) op deze vijf welzijnsindicatoren te 
testen bijna steeds beter indien de continue i.p.v. de discrete schaal werd 
gebruikt. Ten derde, was de mate van overeenkomst tussen de twee 
observatoren groter of minstens gelijk indien de welzijnsindicatoren met de 
continue i.p.v. de discrete schaal gescoord werden.  

De grootte van de verschillen tussen de discrete en continue scores waren 
weliswaar vaak beperkt. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat voor alle 5 de 
geteste welzijnsindicatoren de discrete schaal bestond uit een relatief groot 
aantal categorieën (minstens vijf). Het is mogelijk dat dit aantal categorieën het 
vermogen van de observatoren om verschillen te onderscheiden reeds vrij goed 
benaderde zodat de voordelen van een continue schaal eerder beperkt waren.     

Men heeft reeds ondervonden dat exacte overeenkomt van scores onderhevig is 
aan veel voorafgaand theoretisch en empirisch onderzoek dat relevant is voor de 
discrete notatie (Mudford et al., 2009). Beide observatoren hadden uitgebreide 
informatiebronnen geraadpleegd en veel praktische ervaring opgedaan voor de 
start van deze studie. Het belangrijkste in het leerproces voor dit scoresysteem 
blijft het kunnen onderscheiden van de verschillende categorieën die beschreven 
worden. De geijkte continue scoringsmethode toont aan dat de verschillen 
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gevonden bij de categorische methode niet zo ver uiteen liggen als de scores 
aangegeven. 

 

Conclusie 

De continue geijkte scoringsmethode is iets fijngevoeliger en betrouwbaarder 
dan de discrete scores is, maar het effect is niet overweldigend. 

 

2.4.4 Evaluatie geautomatiseerd voetzool scoringssysteem 
(MEYN) 

 

Zoals reeds eerder geschreven krijgen kippen huidaandoeningen aan de poot 
wanneer het strooisel waarop ze lopen nat is en blijft plakken (Eichner et al., 
2007). Aantasting voor voetzolen is in enkele Scandinavische landen al langer 
een maat voor het welzijn van kippen. Daar tellen en classificeren dierenarts 
inspecteurs aan de slachtlijn routinematig de huidaantastingen aan de voetzool 
(Veldkamp et al., 2007). Met de gegevens van de aanwezigheid en gradatie van 
voetzool dermatitis op de slachtlijn kunnen pluimveehouders worden gewezen 
op de aandoeningen bij hun kippen (Ekstrand et al., 1997). De pluimveehouder 
heeft er baat bij als zijn kippen gezond zijn en goed groeien, en de kip is beter af 
zonder voetzoolpijn. Dermatitis aan de voetzolen en hakken wordt ook bij ons 
courant gebruikt als welzijnsindicator. 

Recent is een systeem ontwikkeld voor het automatisch en on-line scoren van 
voetzoolletsels aan de slachtlijn (Veldkamp et al., 2007). Dit systeem is 
ontwikkeld door Meyn Food Processing Technology en getest met steun van het 
Europese Welfare Quality® project, het Nederlands ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselveiligheid en het Productschap voor Pluimvee en Eieren 
(PPE). Een camera bekijkt aan de lopende band de kippenvoetjes, die aan het 
begin van de slachtlijn worden afgehakt. Met speciale 
beeldverwerkingssoftware wordt op deze beelden geteld hoe erg de voetzool 
beschadigd is en het welzijnsniveau geclassificeerd. Van deze automatische 
voetzoollezer is een prototype geïnstalleerd in het slachthuis Flandrex en de 
werking ervan werd in deze studie getest. Mede op basis van deze resultaten zal 
MEYN dit prototype optimaliseren. Nederland is trouwens ook van plan de 
bezettingdichtheid te gaan koppelen aan voetzoollaesies. Uit een bijeenkomt van 
de stuurgroep van PPE blijkt dat er vanaf 1 januari 2011 gestart wordt met een 
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norm voor brandhakken (hak dermatitis) bij vleeskuikens. Die norm geldt vanaf 
1 januari 2011 tot en met 31 december 2012 voor alle vleeskuiken bedrijven die 
een bezettingsgraad van meer dan 39 kilo per vierkante meter willen hanteren. 
De bedoeling is dat de bezettingsgraad uiteindelijk gekoppeld wordt aan een 
norm voor voetzoollaesies (Pluimveehouderij, 2010). Het feit dat zulk een 
automatisch voetzool scoringssysteem reeds bestaat zorgt ervoor dat het in de 
toekomst gemakkelijk zal zijn om veel en op een snel tempo voetzool scores te 
verzamelen op slachthuizen. 

 

Hoe betrouwbaar is het door MEYN ontwikkelde systeem voor het scoren van 
voetzool dermatitis bij vleeskuikens om als maat voor welzijn gebruikt te 
mogen worden? 

 

Materialen en Methode 

Tijdens de tweede en derde ronde van WP4 van het WELBROIL project werd 
het volledige WQ® protocol voor het evalueren van het welzijn van vleeskippen 
uitgevoerd. Bovendien werden er van elke voetzool score (van 0 tot 4, zie p. 31) 
20 kippen geselecteerd afkomstig uit alle vier de afdelingen. 

 

De geselecteerde kippen werden dan aan de slachtlijn gescoord door het 
automatisch voetzool scoringssysteem van MEYN, en later na het collecteren 
van de voetzolen nogmaals door dezelfde observator. De meetmethode aan de 
slachtlijn (atsl) gebeurd d.m.v. een driepuntenschaal (score 0-2, zie p.31), 
voorgesteld door Welfare Quality®. Ook het automatisch voetzool dermatitis 
scoringssysteem van MEYN maakt gebruik van deze driepuntenschaal (meyn). 
Daarom werd de score van op het bedrijf (onfarm) omgezet van de 
vijfpuntenschaal naar een driepuntenschaal volgens het principe bepaalt binnen 
welfare Quality® (onfarmadj). Hierbij is een score 0 en 1 onfarm gelijk aan een 
score 0 onfarmadj, atsl en meyn. Een score 2 en 3 onfarm komt overeen met een 
score 1 onfarmadj, atsl en meyn. 

 



 

             (onfarmadj)                         
(onfarm)      

 
 
 

 
Bij het verzamelen van de voetzooltjes aan de slachtlijn (na de scoring door het 
MEYN systeem) werden de voetzooltjes gerandomiseerd en opnieuw gescoord 
door dezelfde observator. De foto’s van de voetzolen die genomen werden door
het Meyn systeem werden opgeslagen om later te analyseren. Bij deze analyse 
werd er gekeken wat het systeem geregistreerd heeft: is de juiste poot gescoord, 
werd vuil mee gescoord, hoeveel poten werden geregistreerd, … 

 

De statistische verwerking gebeurde met SAS 9.2 voor windows. De Spearman 
correlatiecoëfficiënten werden berekend tussen de onfarm, onfarmadj, atsl en de 
meyn scores. Er werd nagegaan of er een verband terug gevonden kon worden 
voor de niet gescoorde meyn voetzolen d.m.v. veralgemeend model
cumulatieve logits te fitten. Verschillen werden aanzien als significant wanneer 
de p-waarde lager lag dan 0.05. 

 

Resultaten 

De scores die door een observator gegeven werden vertoonden een sterkere 
overeenkomst in vergelijking tot de score gegeven door het meyn systeem 
(Tabel 2.11). Echter de gemiddelde score voor alle kippen is sterk gelijkend 

Omzetting naar de 
driepuntenschaal 
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Bij het verzamelen van de voetzooltjes aan de slachtlijn (na de scoring door het 
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werd er gekeken wat het systeem geregistreerd heeft: is de juiste poot gescoord, 
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correlatiecoëfficiënten werden berekend tussen de onfarm, onfarmadj, atsl en de 
meyn scores. Er werd nagegaan of er een verband terug gevonden kon worden 
voor de niet gescoorde meyn voetzolen d.m.v. veralgemeend model met 
cumulatieve logits te fitten. Verschillen werden aanzien als significant wanneer 
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voor alle drie de scoringsmethodes (Tabel 2.12). De score gegeven aan de 
slachtlijn door de observator is niet consequent hoger of lager lag dan de score 
gegeven op het bedrijf (Tabel 2.13). Het voorkomen van gedraaide poten in de 
slachtlijn waardoor de voetzooltjes niet perfect getoond werden aan het 
automatisch evaluatie systeem van meyn lag iets hoger bij score 2 (Tabel 2.14). 

Tabel 2.11 Correlatiecoëfficiënten en de percentages gelijke scores  tussen 
onfarmadj, atsl en meyn 

 correlatiecoëfficiënt % gelijke score 

  Meyn-onfarmadj 0.55 54 

  Meyn-atsl  0.59 59 

  Onfarmadj-atsl  0.83 78 

 

Tabel 2.12 Scores onfarm, atsl en meyn 

 Gemiddelde SD 

  onfarmadj 0.81 0.75 

  atsl  0.85 0.78 

  Meyn  0.81 0.80 

 

Tabel 2.13 Aantallen waarbij de score atsl hoger of lager lag dan de score onfarmadj 

 
Score atsl hoger 
dan onfarmadj 

Score atsl lager dan 
onfarmadj n 

WELBROIL ronde 2 5 10 97 

WELBROIL ronde 3 21 9 99 
 

Tabel 2.14 Percentage gedraaide poten over beide rondes waardoor geen score 
gegeven werd door het meyn systeem 

voetzool % gedraaide poten in beide rondes 

score 0 43 

score 1 40 

score 2 50 



 

 
 
De analyse van de foto’s en de berekeningsmodules van het Meyn systeem (zie 
foto) bracht een aantal aandachtspunten aan het licht. 

Het systeem is zo ontwikkeld dat het beide voetzolen van de kip moet 
herkennen en scoren. De zwaarste van de 2 scores wordt onthouden. Echter van 
de 197 dieren werd in slechts 39 % beide voetzolen herkent door het MEYN 
systeem. Meestal is het wel zo dat beide voetzolen dezelfde score hebben. Dus 
wanneer er slechts 1 voetzool gescoord wordt resulteert dit niet noodzakelijk in 
een verkeerde score. Maar in 15% van de gevallen werd er geen enkele voetzool 
herkend en kon er dus ook geen voetzoolscore worden toegekend. 85 % kreeg 
dus wel een score. Hier werden dan echter ook verschillende fouten in de 
scoringswijze gevonden. Hierbij worden geen fouten in gradatie van score 
bedoeld, wel fouten in wat er juist gescoord wordt. Dit leidde al dan niet tot een 
foutieve score. Op bovenstaande foto is het duidelijk dat beide voetzolen 
herkent worden door het systeem en waarbij beide poten een duidelijke 
brandplek vertonen. Het systeem geeft inderdaad een score 2 maar hiervoor 
werd de linker poot aanzien als poot zonder letsel omdat de donkere plek erkend 
wordt als rand. De rechterpoot herkent het systeem goed, maar herkent ook een 
stuk van de rand als brand plek en scoort die schaduw. Hier gebeurt het 
tegenovergestelde van de linker poot. Zo zijn er vele voorbeelden te geven.
Verder werden in de eerste ronde 2 van de 100 voetzolen langs de rugzijde 
gescoord en werd in de derde ronde 3 keer (op de 100 voetzolen) de verkeerde 
(naburige) poot opnieuw gescoord. De betreffende foto’s zijn hieronder terug te 
vinden. 
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n de derde ronde 3 keer (op de 100 voetzolen) de verkeerde 
(naburige) poot opnieuw gescoord. De betreffende foto’s zijn hieronder terug te 
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Hoe betrouwbaar is de gegeven score van meyn?  

Vervolgens werd getest hoe groot de gelijkenis is tussen de scores is wanneer 
die scores eruit gelaten werden waarbij meyn geen score had gegeven. De kans 
op een hogere onfarm score is 2.32 keer hoger wanneer Meyn niet gescoord 
werd ( p < 0.05). De kans op een hogere atsl score is 2.46 keer hoger wanneer 
Meyn niet gescoord werd  (p < 0.05). Dit betekend dat die poten waarvoor meyn 
geen score kon bepalen, eerder poten zijn die door de twee andere 
scoringsmethodes net hoger gescoord werden. 

 

Discussie 

De kans op een hogere observator score onfarm en atsl is hoger wanneer Meyn 
niet gescoord werd. Dit lijkt er op te wijzen dat kippen met erge voetzoolletsels 
meer kans hadden om gemist te worden door het Meyn systeem. Anderzijds was 
de gemiddelde voetzoolletsel score voor alle kippen niet lager voor Meyn dan 
voor de manuele scores. Het zou kunnen dat de dieren die hoger gescoord 
worden door de observatoren ook zwaardere poten hebben, wat het verhindert 
om mooi opgehangen te worden en zo mooi gepresenteerd te worden aan het 
automatisch scoringssysteem. Deze theorie hebben we niet kunnen testen in de 
praktijk, maar we vonden wel dat er bij de dieren met een hoge score onfarmadj 
en atsl vaker niet gescoord werd doordat de poot niet mooi gepresenteerd werd 
aan het camerasysteem van Meyn (gedraaide poten). Dus misschien passen deze 
dieren juist minder goed in het ophangsysteem van de slachtlijn. Op basis van 
deze redenering zou men verwachten dat de gemiddelde score van Meyn iets 
lager zou moeten liggen dat de score atsl of onfarmadj. Er is geen significant 
verschil op te merken tussen de gemiddelde score gegeven on farm en deze 
gegeven na de slacht. De gemiddelde score atsl lag wel iets hoger dan de 
gemiddelde score onfarmadj en deze was gelijk aan de gemiddelde meyn score. 
Het is geweten dat een slechte strooiselkwaliteit nefaste gevolgen heeft op 
voetzool dermatitis (Haslam et al., 2006). De kippen werden eerst gescoord op 
het bedrijf op dag 38 en pas op dag 40 geslacht. Die paar dagen dat ze langer in 
de stallen moesten vertoeven, op het einde van een productiecyclus, kunnen 
ervoor gezorgd hebben dat het voorkomen van voetzooldermatitis iets verergerd 
is. Het zou kunnen dat het strooisel in de derde ronde uitgevoerd binnen het 
WELBROIL project van een veel slechtere kwaliteit was dan in de tweede 
ronde en dat dit de verklaring is voor de verschuiving naar een hogere score. Dit 
was makkelijk na te gaan door de verzamelde gegevens na te kijken en in de 
derde ronde van het WELBROIL project werd in 11 van de 16 proefeenheden 
een slechtere score toegekend aan het strooisel. Als atsl hoger is dan zou de 
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meyn score wel consequent ook hoger moeten liggen, maar deze lag iets lager, 
wat onze eerdere redenatie rond het Meyn systeem volgt. De redenering dat de 
dieren met een hogere voetzoolscore minder goed in het ophangsysteem van de 
slacht passen waardoor de gemiddelde score van meyn lager zal liggen. 

De gegevens die verkregen worden voor de voetzooltjes worden volgens het 
WQ® project verwerkt tot één score voor voetzooltjes volgens volgende 
formule: Score voetzooltjes = 0.5 * % score 1 + 2 * % score 2 (met de resultaten 
volgens de driepunten scoringsmethode). Dit resultaat wordt verwerkt in de 
volledige integratie van het protocol tot een welzijnsscore (Welfare Quality®). 
De aanwezigheid van enkele zwaar verbrande voetzooltjes weegt dus zwaar 
door in de eindscore voor voetzolen. Het is dus belangrijk om de correcte score 
te geven aan de voetzolen om foutieve eind scores te vermijden. Dit zou n.l. 
leiden tot een vertekend beeld van het welzijn van de vleeskuikens en een foute 
feedback naar de bedrijfsleider, indien dit automatisch voetzool scoringssysteem 
gebruikt zou worden als indicator van het welzijn bij vleeskuikens. 

 

Conclusie 

Er is nog veel verbetering nodig aan het systeem voor het automatisch scoren 
van voetzool dermatitis bij vleeskippen. De firma is hiervan op de hoogte en 
maakt reeds plannen om het systeem te optimaliseren. Het is echter wel al een 
goede stap in de richting van een automatisatie van de meetmethode en het 
bekomen van een resultaat dat als objectiever aanzien kan worden tegenover de 
score die gegeven wordt door een persoon. 

 

2.5 Toepassing semipraktijk: evaluatie predisponerende 
factoren. 

De vorige hoofdstukken behandelen verschillende mogelijkheden tot 
aanpassingen van het WQ® protocol om tot een verbeterd systeem te komen. Er 
werden nieuwe diergebonden indicatoren voor dorst en bezettingsdichtheid 
ontwikkeld en in de laatste twee rondes van het WELBROIL project 
uitgeprobeerd in een aangepast protocol. In deze proefrondes werd ook de 
nieuwe continue scoringsmethode uitgeprobeerd. Voor “vrijheid van dorst” 
werd de waterconsumptietest uitgevoerd en werden enkele bloedparameters 
gemeten. Het vierde dorst-experiment was nog niet afgelopen tegen dat deze 
twee laatste proefrondes werden opgestart en werd dus niet geïntegreerd in het 
aangepaste protocol. De discreet gescoorde parameters uit het protocol werden 
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opgemeten a.d.h.v. een geijkte continue scoring en de ruimtepreferentietest 
werd uitgetest als indicator voor “bewegingsvrijheid”. Tijdens de twee laatste 
proefrondes werd het effect van de bezettingsdichtheid verder opgevolgd en 
werden terug 2 genetische lijnen vergeleken (Tabel 5.2, p 133). Technische 
resultaten, strooiselkwaliteit, uitwendige parameters van de kuikens en het 
welzijn werden opgevolgd en enkele gedragstesten werden uitgevoerd die de 
angst weergeven van de vleeskippen t.o.v. mensen of een vreemd object (Jones 
& Waddington, 1993). Grote of aanblijvende angst van mensen kan erge schade 
toebrengen aan het welzijn en/of de prestatie van de vleeskuikens (Jones, 1994). 
De gedragstesten zijn gebaseerd op de gedragsveranderingen veroorzaakt door 
angst. Een verhoogd angst gevoel bij kippen wordt gekarakteriseerd door 
volgende eigenschappen: stokstijf blijven staan, stilte en inactiviteit in een 
onbekende omgeving, vermijden van potentieel alarmerende stimuli en langere 
tijden van tonische immobiliteit (TI) (Jones & Waddington, 1993). 

 

Binnen Welfare Quality® werd naast de protocols ook een integratiemethode 
ontwikkeld, zijnde een wetenschappelijk onderbouwde methode om de 
metingen en scores voor de afzonderlijke indicatoren te integreren tot één 
welzijnscategorie. Dit werd gedaan door een groep van wetenschappers via een 
bottom-up approach, uitgaande van de 12 criteria en 4 principes (Tabel 2.1, 
p16). Deze groep was samengesteld uit wetenschappers afkomstig van de 
dierlijke sector, de sociale sector en verschillende stakeholder groepen. Meer 
details over de integratie kan terug gevonden worden op de eerder vermelde 
websites van Welfare Quality®. In dit hoofdstuk werd dus enerzijds gekeken 
naar het aangepaste protocol en anderzijds werd de integratie methode bekeken. 
De integratiemethode werd toegepast op de WELBROIL rondes en er werd 
nagegaan hoe deze integratie methode werkt. In de eerste vier proefrondes zijn 
de effecten van lichtsterkte, bezetting en genetische lijn op het welzijn en de 
prestaties van de dieren opgevolgd op het Proefbedrijf voor de Veehouderij in 
Geel. In de laatste twee proefrondes is het effect van de bezettingsdichtheid 
verder opgevolgd en zijn terug 2 genetische lijnen vergeleken (Tabel 5.2, p 
133). 

 

Het protocol dat door ons gebruikt werd om het effect van deze behandelingen 
op het welzijn van de vleeskuikens te evalueren was een Welfare Quality® 
prototype dat nadien nog lichtjes werd gewijzigd. Bijvoorbeeld, van de eerder 
geselecteerde gedragstesten bij vleeskippen wordt bij de integratie enkel nog 
gebruik gemaakt van de touch test. 
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Materialen en methode 

De huisvesting is dezelfde als beschreven onder WP4 (hoofdstuk 5.2 
Methodologie, p127). 

Twee dagen voor de slacht (dag 38) werden de locomotie scores afgenomen in 
elk hok afzonderlijk op 3 specifieke locaties (Figuur 2.24). Per locatie werden 
11 kippen random gevangen en noteerde men de locomotie score terwijl de 
kippen losgelaten werden. De vochtigheidsgraad van het strooisel waar ze zich 
bevonden werd gescoord. Tegelijkertijd werden op dag 38 de gedragstesten 
afgelegd in een afdeling waar geen mensen (naast observator) aanwezig waren. 
Deze zijn de touch test, avoidance distance test en novel object test. De 
gedragstesten werden eenmaal uitgevoerd in elk hok. De volgende dag, dag 
voor ze vertrokken naar het slachthuis, werden de klinische testen afgenomen. 
Dan werden de voetzool- en hakletsels gescoord, alsook borstblaren, 
borstbevuiling en enkele ziekteverschijnselen nagekeken. Daarnaast worden nog 
enkele management en huisvestingsparameters genoteerd. Op de leeftijd van 39 
dagen werd de locomotie score en de strooiselkwaliteit opgemeten en de 
temperatuur en relatieve vochtigheid opgevraagd bij het proefbedrijf. De 
strooiselkwaliteit werd genoteerd volgens volgende bepalingen (overgenomen 
van Tucker & Walker (1999) door Mayne et al (2007)):  

score 1: Droog; score 2: Lichtelijk vochtig of plakkerig; score 3: Vochtig of 
plakkerig, strooisel en mestdelen blijven aan de voetzool hangen maar 
sommige delen van de strooisellaag zijn droog; score 4: Meerderheid van 
het strooiseloppervlakte is nat, kleverig of vettig; score 5: Nat en 
samengeklit strooisel, laat een blijvende afdruk na wanneer samen gedrukt 
wordt. 

Tijdens het afnemen van de locomotie score werden de volgende gedragstesten 
uitgevoerd in een ander hok: 

Novel object test: Een volledig nieuw object wordt op de vloer gelegd (30 cm 
lange stok die opgebouwd is uit vele felle kleurtjes). Het object en de dieren 
worden dan gedurende 120s geobserveerd. In de analyse wordt het aantal 
dieren waarvan eender welk deel van hun lichaam binnen een kiplengte van 
het object komt elke 30s geteld gedurende 2 min (welke start vanaf het 
moment dat het object op de grond geplaatst wordt).  

Touch test: De observator benadert een groep van minstens 3 kippen in de 
proefeenheid, liefst in het centrum van deze zone, hurkt zich gedurende 10 
seconden en telt vervolgens het aantal kippen binnen armlengte. Vervolgens 
wordt getracht elk van de drie kippen binnen bereik aan te raken. Elke 
poging tot het benaderen van een groep kippen wordt aanzien als een 
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poging, ook wanneer alle kippen zich terugtrekken van de naderende of 
hurkende persoon. De procedure wordt herhaald tot 12 dieren aangeraakt 
konden worden of tot er 21 pogingen ondernomen werden, onafhankelijk 
van het aantal aangeraakte kippen.  

Avoidance distance test: Random worden zeven vleeskuikens uitgekozen die 
zich ter hoogte van de drinknippels bevinden. De testpersoon benadert elk 
kuiken individueel van op 1.5 m afstand met een hand 15 cm voor zich 
uitgestoken. De testpersoon benadert de vogel met een snelheid van 1 stap 
per sec tot wanneer de vogel zich verplaatst. Dan wordt de afstand 
opgemeten van de positie van de hand tot de poten van de kip. De 
verplaatsing telt vanaf dat de vogel zijn tweede poot opheft, wat betekend 
dat de kip zich echt verwijdert. Veranderingen in de lichaamshouding, 
draaien van de kop en het optillen van een poot en erop blijven staan, 
worden niet als een verplaatsing geteld. Als de vogel zich niet terug trekt en 
ze kan aangeraakt worden, dan krijgt deze een score van 0 cm. 

Te nemen metingen: afstand, 5 cm resolutie, maximum 150 cm, minimum 0 
cm. 

De waterconsumptie test werd uitgevoerd volgens de methode beschreven onder 
dorst-experiment 3 (p 21). In de tweede proef werd de waterconsumptie test 
uitgeprobeerd om te achterhalen of deze test gevoelig is aan enkele 
veranderingen in het management (bezettingsdichtheid en genetische lijn). De 
Heropvullingstest voor het bepalen van de ruimtelijke behoefte werd uitgevoerd 
zoals beschreven op p56. 

 
In de eerste proef werden de kippen geslacht door Flandrex te Ommel (waar het 
automatisch voetzool scoringssysteem van MEYN gemonteerd was). In de 
tweede proef werden de dieren naar Flandrex te Moeskroen vervoerd voor de 
slacht. 

In het slachthuis werd opnieuw informatie verzameld, nodig voor de evaluatie 
van het welzijn bij de vleeskippen. Enkele parameters omtrent de efficiëntie van 
het slachtproces werden opgemeten aan de slachtlijn, voetzool en hak dermatitis 
werd genoteerd volgens de drie-puntenschaal beschreven op 40 en de 
borstblaren (notatie van het aantal) werden genoteerd per stal. De 
slachtrapporten en de afkeuringsrapporten werden verzameld en alle resultaten 
werden genoteerd in een door WQ® voorgestelde datafile voor de latere 
integratie. 
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De afkeuringsrapporten geven belangrijke om informatie over aanwezige 
ziektes en honger. Een probleem was dat deze rapporten verschilden tussen de 
twee slachthuizen. Zo werd in Ommel geen aparte melding gemaakt van 
uitgemergelde karkassen (indicator voor honger in het WQ® protocol) maar wel 
in Moeskroen. Maar doordat hiervoor geen aparte informatie doorgegeven werd, 
was het niet mogelijk om een criterium score voor afwezigheid van honger te 
bekomen en hierdoor ook geen principe score voor goede voeding. Ook de 
criteriumscore voor afwezigheid van ziekte kon hierdoor niet berekend worden.  

Aan de slachtlijn moeten borstblaren genoteerd worden volgens de richtlijnen 
van het protocol. Borstblaren worden gescoord als indicator voor afwezigheid 
van verwonding, samen met de locomotie en voetzool- en hak dermatitis. In de 
eerste proef werd dit echter enkel in de vierde ronde genoteerd. In de tweede 
proef liep iets verkeerd in de organisatie van het transport waardoor de kippen 
van de vier stallen niet meer apart konden gehouden worden. Hierdoor kunnen 
deze resultaten onmogelijk als betrouwbaar beschouwd worden. Enkel voor 
ronde vier en zes kon een criterium score bekomen worden voor afwezigheid 
van verwonding. Bij vleeskuikens werd nog geen geschikte parameter 
gedefinieerd binnen WQ® voor sociaal gedrag waardoor deze score nog niet 
ingevuld werd. Voor het vertonen van ander normaal gedrag wordt er gekeken 
naar de aanwezigheid van een uitloop op het bedrijf en welk aandeel van de 
kippen gebruik maakt van deze uitloop. Voor kippen geproduceerd zonder vrije 
uitloop is dit een constante score. Voor het criterium goede mens-dier interactie 
wordt er gekeken naar het aantal dieren dat aangeraakt kon worden en een 
Qualitative Behaviour Analysis (QBA) zou uitgevoerd moeten zijn om tot de 
score van positieve emotionele status te komen. Er werd echter de beslissing 
genomen bij de start van de testen om de QBA te laten vallen omdat er ook 
binnen WQ® twijfels waren of deze parameter wel zou weerhouden blijven in 
het finale protocol.  

De verwerking tot één score was enkel mogelijk op stal niveau op het 
Proefbedrijf van de Veehouderij in Geel. Hierdoor kan er enkel gezocht worden 
naar effecten veroorzaakt door de bezettingsdichtheid en de lichtintensiteit. Er 
wordt niet dieper ingegaan op de wiskundige verrekeningen. De methode voor 
de verwerking tot de verschillende criterium en principe scores wordt uitgebreid 
uitgelegd in het protocol van WQ® dat te vinden is op hun website. De 
parameters worden verwerkt tot criterium scores en deze worden op zich 
omgezet tot principe scores welke leiden tot een welzijnsscore volgens de 
criteria verduidelijkt in Tabel 2.15. De verschillende criterium en principe 
scores lopen op een schaal van 0 tot 100 waarbij 0 staat voor een heel slecht 
welzijn en 100 voor een uitstekend welzijnsniveau. 
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Tabel 2.15 Beslissingsregels om scores voor de 4 principes te integreren tot een 
algemene welzijnscategorie 

Welzijn categorieën:  Excellent > 55 op alle principe scores & > 80 op 
twee van hen 

Enhanced > 20 op alle principe scores & > 55 op 
twee van hen 

Acceptable > 10 op alle principe scores & > 20 op 
drie van hen 

Not classified  De rest 

 
Om na te gaan of het protocol in staat is om wel degelijk huisvesting- en 
managementeffecten op het welzijn van de vleeskuikens te detecteren werden 
proc mixed modellen gebruikt. De evaluatie van huisvesting- en 
managementeffecten op het welzijn van vleeskippen in proef 1 wordt 
geanalyseerd in SAS 9.2 waarbij bezetting (13 en 20 kip/m²), genetische lijn 
(cobb 500 en ross 308) en lichtintensiteit (20 lux en intensiteit i.f.v. leeftijd 
kuiken) als onafhankelijke variabelen werden gefit met ronde en hok als random 
factor. Hetzelfde werd uitgevoerd voor proef 2 maar dan met bezetting (13 en 
20 kip/m²) en genetische lijn (ross 708 en ross 308) als onafhankelijke 
variabelen. Zo trachten we de gevoeligheid van het protocol te achterhalen voor 
de detectie van welzijnsverschillen. 

De resultaten verkregen via het evaluatieprotocol werden ingegeven in een on-
line tool ontwikkeld binnen WQ® voor de omzetting van al de gescoorde 
parameters tot één welzijnsscore. De bekomen resultaten van de integratie 
werden ook verwerkt in SAS 9.2 via een proc mixed model met ronde als 
random factor en bezetting als onafhankelijke variabele. 

 

Resultaten 

De resultaten van de modellen zijn in Tabel 2.16 terug te vinden. De 
bezettingsgraad van de stal blijkt een duidelijke invloed te hebben op vele 
welzijnsparameters. In al de gevallen had een hogere bezettingsdichtheid 
negatieve gevolgen op de score van de welzijnsindicator. Enkel bij de locomotie 
en de waterconsumptie werd geen effect gevonden. In de tweede proef echter 
neigen de resultaten naar een effect van bezetting op de locomotie score, maar 
dit effect is net niet significant als de grenswaarde van 5% aanhouden voor de 
kans dat de nulhypothese (geen verschil te vinden is tussen de scores) foutief 
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verworpen wordt. Er was een effect van de lichtintensiteit op de 
strooiselkwaliteit en op voetzool dermatitis. In de eerste proef had het ras een 
effect op de borstbevuiling, hak dermatitis en op de resultaten van de touch test. 
Steeds kwam cobb 500 hier slechter uit. In de tweede proef beïnvloedde de 
genetica ook het voorkomen van hak dermatitis (ross 708 vertoonde minder 
letsels dan ross 308) en de resultaten van de novel object test (ross 708 
vertoonde een significant lagere score: minder vaak het vreemde object 
benaderen).  

 

Tabel 2.16 p-waardes van de bekomen mixed modellen (discreet) met locomotie, 
strooisel kwaliteit, borstbevuiling, voetzool en hak dermatitis, touch test, avoidance 
distance test, de novel object test en de waterconsumptie als afhankelijke factoren 

proef 1 bezetting licht genetica  Proef 2 bezetting genetica 

Locomotie 0.1628 0.5985 0.4379   0.0556 0.9168 

Strooisel <0.0001 0.0035 0.0667   <0.0001 0.5609 

Borstbevuiling  <0.0001 0.3884 0.0002   <0.0001 0.4596 

Voetzool <0.0001 0.0177 0.5511   <0.0001 0.0943 

Hak <0.0001 0.3884 0.0002   0.0195 0.0102 

Touch test 0.0081 0.8731 0.0193   0.0053 0.7644 

Avoidance distance 0.0064 0.2161 0.456   <0.0001 0.3781 

Novel object 0.0491 0.2745 0.0872   0.0043 0.0245 

Waterconsumptie / / /   0.1600 0.3896 

 

Voor de nieuwe indicatoren werd er enkel een effect gevonden van de 
bezettingsgraad op de ruimtelijke preferentie. Uit de opvullingstesten 
beschreven onder 2.4.2 blijkt dat er een duidelijke preferentie is voor de open 
ruimten wat impliceert dat de bezetting van 20 kippen per m² een sterkere 
beperking vormde voor het voldoen van de ruimtelijke behoefte dan de 
bezetting van 13 kippen per m². Er werden geen significante verschillen 
gevonden voor de waterconsumptie test. Uit hoofdstuk 2.3.4 Geijkte continue 
scoringsmethode blijkt dat de geijkte continue scoringsmethode fijngevoeliger is 
en aldus sneller veranderingen in het welzijnsniveau van de vleeskuikens zou 
kunnen aantonen. Deze resultaten zijn echter niet overweldigend. 
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Vervolgens werden de resultaten ingevoerd in de sofware voor de integratie tot 
een welzijnsscore. Bezettingsdichtheid had een groot effect op veel criteria 
scores (Tabel 2.7). 

 

De verkregen scores voor bewegingsvrijheid zijn niet gelijk voor eenzelfde 
bezettingsdichtheid. Dit komt doordat bij de berekening niet gewerkt werd met 
de opgegeven bezetting door de bedrijfsleider, maar wel met de werkelijk 
opgezette en door het slachthuis genoteerde aantallen en de stalgroottes. 
Hierdoor verkrijgt men toch verschillen in scores ondanks eenzelfde geplande 
opzet. 
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Tabel 2.17 De 12 criterium scores bekomen voor de verschillende experimentele proefgroepen op het Proefbedrijf voor de 
Veehouderij in Geel. 

proef stal 
Bezetting 
(kip/m²) 

Lichtint
ensiteit* hunger  thirst  

Comfort  
at resting  

Thermal 
comfort 

Ease of 
movement  

injuries  
disea
ses  

pain 
Social 
behavior  

Other 
behavior 

Relation 
human-
animal  

Positive 
emotions  

1 1 20 age . 16.9 9 69 0 . . 100 / 95 90.5 . 
1 2 13 20 . 46.2 36.9 100 46.4 . . 100 / 95 90.5 . 
1 3 13 Age . 45.8 26.7 69 44 . . 100 / 95 90.5 . 
1 4 20 20 . 16.9 20.3 39 0 . . 100 / 95 90.5 . 
1 1 20 20 . 17.6 25.9 39 0 . . 100 / 95 90.5 . 
1 2 13 Age . 46.6 36.9 69 48.6 . . 100 / 95 90.5 . 
1 3 13 20 . 46.2 32.7 69 47.1 . . 100 / 95 90.5 . 
1 4 20 Age . 18.1 6.6 69 2.9 . . 100 / 95 90.5 . 
1 1 13 Age . 47 26.8 69 45.5 22.8 . 100 / 95 90.5 . 
1 2 20 Age . 19.2 24.7 69 10.5 15.1 . 100 / 95 90.5 . 
1 3 20 20 . 18 24.4 69 11.2 14.5 . 100 / 95 90.5 . 
1 4 13 20 . 49.4 9 100 47.1 22.8 . 100 / 95 90.5 . 
2 1 13  82.9 48 25.3 29 51.1 . . 100 / 95 90.5 . 
2 2 20  63.4 18.6 9.3 29 20 . . 100 / 95 90.5 . 
2 3 13  74.9 48.4 34.6 19 51.3 . . 100 / 95 90.5 . 
2 4 20  65.2 18.5 15.8 29 14.6 . . 100 / 95 90.5 . 
2 1 20  71.7 17.4 15.8 39 0 30.7 . 100 / 95 90.5 . 
2 2 13  78.9 47.2 33.3 29 49.8 34 . 100 / 95 90.5 . 
2 3 20  71.4 18.2 15 39 0 28.7 . 100 / 95 90.5 . 
2 4 13  78.7 48.5 34.8 39 47.9 31.7 . 100 / 95 90.5 . 

De kleur is een indicatie voor de categorie waarin de score valt (zie Tabel 2.15) Blauw staat voor excellent, groen voor enhanced, 
oranje voor acceptable en rood voor not classified. 
*Een lichtintensiteit van 20 lux en een i.f.v. de leeftijd 
/ ontbreken van een geschikte indicator 
. Geen score berekenbaar door het ontbreken van een gegeven 
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Van criterium scores wordt over gegaan naar 4 principe scores (Tabel 2.18). 

Door de afwezigheid van enkele criterium scores was het onmogelijk om alle 
principe scores te berekenen. Voor proef 1 kon enkel een principe score worden 
berekend voor “goede huisvesting”. In proef 2 kwam daar nog de score voor het 
principe van “goede voeding” bij.  

 

Een duidelijk effect van een hogere bezettingsdichtheid is opnieuw zichtbaar in 
deze tabel. Zo goed als steeds werd de score gecatalogeerd als not classified 
wanneer een bezettingsgraad van 20 kippen per vierkante meter werd 
aangehouden. Slechts in 2 gevallen werd de categorie hoger (acceptable) 
gegeven omdat de bekomen principe score tussen de grens van 20-50 lag. Deze 
score overschreed echter nipt de grens om in de categorie acceptable te vallen. 

 

Door het ontbreken van principe scores kon geen algemene welzijnscategorie 
berekend worden. We hebben kunnen berekenen welke categorieën nog 
haalbaar waren om te verkrijgen met deze principe scores. Hiervoor werd 
gebruik gemaakt van de gegevens in Tabel 2.15. Wanneer de maximaal 
mogelijke welzijnscategorie berekenbaar was, is deze in Tabel 2.18 aangeduid. 
Opnieuw is het duidelijk dat de bezettingsdichtheid een groot effect uitoefent op 
de welzijnscategorieën. Slechts in twee van de tien gevallen waar een 
bezettingsdichtheid van 20 kippen per vierkante meter toegepast werd, staat de 
welzijnscategorie nog niet vast. Deze twee gevallen kunnen nog als “enhanced” 
eruit komen, maar “excellent” is zeker uitgesloten. Voor geen enkele situatie 
kan men nog de categorie excellent bekomen. Hiervoor zijn de reeds zichtbare 
principe score te laag.  

In 4 situatie kan maximaal nog de categorie acceptable bekomen worden, al is 
de kans om toch in de laagste categorie te vallen reëel. 
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Tabel 2.18 De 4 principe scores bekomen voor de verschillende experimentele proefgroepen op het 
Proefbedrijf voor de Veehouderij in Geel. 

proef stal 
Bezetting 

(kip/m²) 

Lichtinte

nsiteit* 
Voeding 

Huis-

vesting 

Gezond

heid 
Gedrag 

 Maximale categorie 

mogelijk 

1 1 20 age  12.6    Acceptable 

1 2 13 20  49     

1 3 13 Age  35.7     

1 4 20 20  7.4    Not classified 

1 1 20 20  7.5    Not classified 

1 2 13 Age  43.6     

1 3 13 20  40.4     

1 4 20 Age  14.9    Acceptable 

1 1 13 Age  35.9     

1 2 20 Age  21.3     

1 3 20 20  21.8     

1 4 13 20  28.4     

2 1 13  51.2 31.3     

2 2 20  22.7 13.7    Acceptable 

2 3 13  50.8 28     

2 4 20  22.7 17.2    Acceptable 

2 1 20  22.3 7.3    Not classified 

2 2 13  50.1 34.2     

6 3 20  22.9 7.3    Not classified 

6 4 13  51.2 37.9     

De kleur is een indicatie voor de categorie waarin de score valt (zie Tabel 2.15). Blauw staat voor 
excellent, groen voor  enhanced, oranje voor acceptable en rood voor not classified. 

*Een lichtintensiteit van 20 lux en een i.f.v. de leeftijd 
. Geen score berekenbaar door het ontbreken van een gegeven 
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Discussie 

Het is reeds langer gekend dat onder experimentele omstandigheden, 
verschillende welzijnsindicatoren beïnvloed worden door een verhoging van de 
bezettingsgraad. 

Het is logisch dat we een invloed vonden van bezettingsdichtheid op de 
vochtigheidsgraad van het strooisel. De bezettingsdichtheid beïnvloedt op 
directe wijze de ruimte die per kip voorzien is, maar op indirecte wijze ook 
factoren zoals temperatuur, luchtvochtigheid, strooiselkwaliteit en de 
luchtkwaliteit (CIWF, 2003). Onderzoek van Arnould & Faure (2004) kwam tot 
eenzelfde conclusie als ons onderzoek, n.l. dat de gebruikte bezettingsdichtheid 
een duidelijke invloed heeft op de voetzool- en hakletsels. Hoge 
bezettingsdichtheden kunnen gezondheidsproblemen bevorderen zoals bv. 
voetzool dermatitis welke gerelateerd is aan een natte strooisellaag. 
Verscheidene artikels (Greene et al., 1985, McIlroy et al., 1987, Estevez 2007) 
rapporteerden meer dermatitis wanneer kippen gehouden worden onder hoge 
bezettingsdichtheden. Ook eerder onderzoek op het Proefbedrijf van de 
Veehouderij in Geel toonde de relatie tussen bezetting en voetzool- en 
hakletsels aan (Zoons & De Baere, 2003). Een ander review (Bray & Lyn, 1986, 
Tucker & Walker, 1992, geciteerd door Haslam et al., 2006) concludeert dat 
voetzool-, hakletsels en borstblaren hoofdzakelijk veroorzaakt worden door 
voedercompositie, staltemperatuur en relatieve vochtigheid, strooiseltype en –
kwaliteit, bodemdoorlaatbaarheid en bezettingsdichtheid. 

Hogere bezettingsdichtheden worden geassocieerd met een slechtere 
wandelgang (locomotie score) van het vleeskuiken (Sørensen et al., 2000). Dit 
experiment heeft zulk verband echter niet kunnen aantonen. Bij minder actieve 
dieren is de tijdspanne waarover hun hakken en borst contact maken met het 
strooisel hoger dan bij actieve dieren. Als dit strooisel nat en dus van een slechte 
kwaliteit is, komen ammonia brandplekken meer voor (borstblaren en hak- en 
voetzoolletsels), en zal stelselmatig ook de borstbevuiling toenemen (CIWF, 
2003). Vleeskuikens zijn weinig actief en liggen ongeveer een 80 tot 90 % van 
hun tijd. Deze verminderde activiteit blijkt een van de voornaamste oorzakelijke 
factoren te zijn voor pootproblemen bij vleeskuikens (Bizeray et al., 2002). 

Het negatieve effect van een hoge lichtintensiteit op voetzoolletsels wordt terug 
gevonden in eerder onderzoek. De verklaring ligt bij de hogere activiteit bij een 
hogere lichtintensiteit (Newberry et al., 1988, De Baere & Zoons, 2004). 
Daartegenover staat dat een te lage lichtintensiteit ervoor kan zorgen dat er veel 
langer gelegen wordt op het strooisel. Als het strooisel van een slechte kwaliteit 
is, kan het de graad van contact dermatitis verhogen bij vleeskuikens (Buyse et 
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al., 1996, Manser, 1996, Bessei, 2006). Algemeen mag er aangenomen worden 
dat een verminderde activiteit en verlenging van de rustperioden als een 
hoofdoorzaak mag beschouwd worden van pootproblemen (Bessei, 2006). Een 
lage lichtsterkte bevordert de rust in vleeskuiken stallen zonder dat de dieren 
belet worden om vlot het drinkwater en de voederlijnen te vinden. De hantering 
van hoge lichtintensiteiten zorgt voor meer activiteit en onrust onder de 
vleeskuiken, wat een invloed heeft op het welzijn, de productieresultaten en de 
kwaliteit van de kuikens (De Baere & Zoons, 2004). Dit kan het effect van de 
lichtintensiteit op de strooiselkwaliteit verklaren. Actieve kippen zullen 
waarschijnlijk meer drinken wat leidt tot een hogere mestproductie en bijgevolg 
een lagere strooiselkwaliteit. Volgens de Europese regelgeving moet in 
vleeskuiken stallen de lichtintensiteit tijdens de lichtperiode minstens 20 lux 
bedragen op ooghoogte van de dieren en dit tijdens de ganse periode (De Baere 
& Zoons, 2004). In onze behandelingen varieerde de lichtsterkte. Er werd echter 
geen effect gevonden van lichtintensiteit op de angstniveaus van de 
vleeskuikens. Onderzoek uitgevoerd op het Proefbedrijf voor de Veehouderij in 
Geel kwam tot een vergelijkbaar resultaat. Het gebruik van een lichtsterkte van 
20 lux geeft bij de vleeskuikens geen aanleiding tot problemen met stress en 
onrust (De Baere & Zoons, 2004). 

 

In de berekenende resultaten van de criterium en principe scores ziet men een 
duidelijk effect van de bezettingsdichtheid tevoorschijn komen. Dit komt omdat 
er voor de berekening van deze scores gebruik gemaakt wordt van het aantal 
kippen in de stal; het aantal vierkante meter beschikbaar per kip of het aantal 
kilogram per vierkante meter. Dit toont de nood aan voor het vinden van 
diergebonden parameters die onafhankelijk zijn van deze aspecten van 
bezettingsgraad. Ook belangrijk is het vinden van een goede diergebonden 
indicator voor het vijfde criterium van bewegingsvrijheid (ease of movement). 
Het zou meer duidelijkheid scheppen over de perceptie van een vleeskip en de 
beschikbare ruimte. 

Onder de omstandigheden van opfok tijdens de uitgevoerde WELBROIL rondes 
is er geen enkele proefgroep waarbij een score excellent gegeven zou kunnen 
worden. Voor sommige gevallen kan nog de categorie enhanced gegeven 
worden, maar het zullen er niet veel zijn. Waarschijnlijk zal een merendeel van 
de proefgroepen vallen onder de niet classificeerbare categorie, althans dat lijkt 
zo te zijn als men de principe scores analyseert. 
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Conclusie 

Het effect van de bezetting is opmerkelijk bij de welzijnsevaluatie. Zowel naar 
effecten zichtbaar in statistische modellen als naar de integratie tot een 
welzijnscategorie. Hierdoor concluderen we dat er een grote nood is aan meer 
diergebonden parameters die los staan van het aantal opgezette kippen per stal. 
Zeker voor bewegingsvrijheid gezien de grote invloed hiervan op de 
welzijnsparameters, zowel zichtbaar in de behandelingseffecten als in de 
bekomen scores. 

 

2.6 Algemene conclusie 
Het protocol voor het evalueren van het welzijn bij vleeskuikens, ontwikkeld 
door het Europese project Welfare Quality®, werd gebruikt en verbeterd met 
een diergebonden indicator van dorst en ruimtebehoefte en door gebruik te 
maken van een geijkte VAS methode. Dit voor het evaluatie gedeelte op het 
bedrijf. Later op het slachthuis is het mogelijk om voetzoollaesies automatisch 
te scoren aan de slachtlijn zelf. 

De ontwikkelde integratiemethode voor het protocol blijkt niet zeer flexibel te 
zijn. Het ontbreken van gegevens of verslagen van het slachthuis die niet de 
nodige gedetailleerde informatie geven heeft tot gevolg dat de welzijnsscore niet 
bepaald kan worden. Verder is er nog weinig differentiatie onder de vier 
welzijnscategorieën.  

Dit protocol is een goed systeem om het welzijn van vleeskuikens te bepalen 
o.b.v. heel wat indicatoren. Het systeem houdt rekening met de verschillende 
aspecten van welzijn en bij de integratie tot een welzijnscategorie wordt geen 
compensatie toegestaan. Met elk welzijnscriterium wordt rekening gehouden en 
meegenomen in de berekening. Het is echter nog niet volledig bruikbaar op dit 
moment in België, maar het biedt zeker mogelijkheden naar de toekomst toe. 
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2.9 Zendingen 
- Bijwonen van een training voor het aanleren van het protocol voor het 

evalueren van het welzijn van vleeskippen op 13 tot 18 mei 2007 in 
Bristol, Verenigd Koninkrijk. 

-  “Welfare Quality Training” op 1 tot 3 april 2008 in Reusel en Ommel, 
Nederland. 

- “Farm Animal Welfare and The Interface With Welfare” op 15 tot 18 
april 2008 in Bristol, Verenigd Koninkrijk. 
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- “Recent Advances in Animal Welfare Science”. UFAW Animal Welfare 
Conference, 3 July 2008, Birmingham. Posterpresentatie: 
“Development of an on-farm tool to assess dehydration in broilers” 

-  “4th International Workshop on the Assessment of Animal Welfare at 
Farm and Group Level (WAFL)”. Institute for Agricultural and 
Fisheries Research and Ghent university, 10-13 september 2008, 
Ghent: Posterpresentatie “Measuring thirst in broilers chickens”  

- Deelname aan discussies Final Meeting SP2 in Stockholm, Zweden van 
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22 mei 2009 Cervia, Italië. 
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Toekomst: 
XIIIth European Poultry Conference op 23 tot 27 augustus 2010 in Tours, 
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Of Foot Pad Dermatitis In Broiler Chickens: Evaluation And Correspondence 
With Subjective Expert Scoring” en “Physiological Indicators of dehydration in 
Broiler Chickens” 

 

2.10 Publicaties: 
- Ides, J., Tuyttens, F., 2007. Development of an ‘on-farm’ and ‘at-

slaughter’ protocol for monitoring the welfare of broiler chickens, 
Proceedings of the 21st IGN- meeting 2007: Animal suffering and 
well-being, international Symposium on the state of the Science, 
Giessen, Gemany. 

- Sprenger M, Tuyttens FAM, 2008. Measuring thirst in broilers chickens, 
Proceedings of the 4th International Workshop on the Assessment of 
Animal Welfare at Farm and Group Level (WAFL), Ghent, Belgium. 
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broiler chickens, Animal Welfare, Volume 18 (4), p 553-560  

- Vanderhasselt R., Sprenger M, , Everaert N., Decuypere E., Tuyttens 
FAM, 2010. Physiological Indicators of dehydration in Broiler 
Chickens, Poster presentation. On the European Poultry Congress 
2010. Tours, France 

- Vanderhasselt R., Sprenger M, De Jong I., Tuyttens FAM, 2010. The 
Meyn System For Automatically Scoring Of Foot Pad Dermatitis In 
Broiler Chickens: Evaluation And Correspondence With Subjective 
Expert Scoring, Poster presentation. On the European Poultry 
Congress 2010. Tours, France 
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3 WP 2 : On-line metingen van de kwaliteit van het 
bewegingsapparaat  

 

3.1 Inleiding 
De belangrijkste vragen betreffende het welzijn van vleeskuikens afgelopen 
twintig jaar zijn gerelateerd aan de groeiende gevoeligheid voor metabolisch en 
bewegingsproblemen te wijten aan een te snelle groei en inactiviteit van de 
kippen. In commerciële boerderijen vertonen kippen een lage activiteit, in 
bijzonder bij hoge plaatsingsdensiteit en de laatste weken van de groeiperiode 
(Blokhuis, 1990, Bizeray et al., 2002). Het monitoren van de activiteit van 
vleeskuikens resulteert in een beter welzijn voor deze dieren. Toenemende of 
afnemende bewegingspatronen in de groep kan een uiting van ziekte zijn of een 
agressiever gedrag ten gevolge van een voedingstekort (Swayne & halvorson, 
2003). 

Verschillende studies focussen op methodes om de activiteitsgraad te doen 
stijgen gedurende de vroege groeiperiode, hoewel het in sommige gevallen beter 
is om de activiteitsgraad wat te reduceren, bijvoorbeeld tijdens een 
populatieafname (Praitno et al., 1997, Bizeray et al., 2002, Bokkers & Koene, 
2003). Een hogere lichtintensiteit  verhoogde de activiteit van de vleeskippen en 
deed het aantal pootproblemen afnemen zonder de productie de beïnvloeden 
(Cherry & Barwick, 1962). Fokkende vleeskippen in helder rood licht 
vertoonden een verhoogde activiteit en minder pootproblemen in vergelijking 
met schemerig blauw licht (Prayitno et al., 1997), een te complexe omgeving 
zorgt voor een toename van activiteit (Bokkers & Koene, 2003) of heeft geen 
effect op de activiteitsgraad en gait score (Bizeray et al., 2002). 

Traditionele methodes ter bepaling van de gait score omvatten manuele 
labelling van het gedrag van de vleeskuikens. Ook videobeelden kunnen 
gebruikt worden om de gait score manueel te bepalen. Het manueel scoren van 
deze parameters door een expert blijft een dure en tijdsrovende bezigheid. 

Beeldanalyse is reeds een veelgebruikte techniek bij de gedragsanalyse van 
dieren. Thermisch comfort gedrag bij varkens werd onderzocht door Shao et al. 
(1998) gebruik makende van programmeerbare camera’s. De oppervlakte en 
omtrek van het bovenaanzicht van de varkens kon bepaald worden door 
beeldanalyse. Tillet et al.(1997)bestudeerde het individueel gedrag van varkens 
in een hok. In hun studie werden image processing technieken gebruikt om de 
beweging van de dieren op te volgen. Het fitten van een model op het 
bovenaanzicht gaf informatie over de positie, rotatie, buiging en hoofdknikken. 
Het bewegingspatroon en houdingsgedrag van drachtige koeien werd bestudeerd 
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door Cangar et al. (2008). In deze studie werd gebruik gemaakt van een 
automatisch real-time monitorsysteem om specifieke periodes te classificeren 
waaronder staan of liggen (inclusief kleine bewegingen gedurende het liggen), 
en eten of drinken. Gelijkaardige studies werden ook uitgevoerd om kreupelheid 
bij vee te detecteren (Tash & Rajkondawar, 2004, Song et al., 2008). Leroy et 

al. (2005) ontwikkelde een model-gebaseerd computer vision systeem om het 
gedrag van kippen in bezette kooien te monitoren. Individueel gedrag zoals 
staan, lopen en krabben werden automatisch in real-time herkend. 

Het gebruik maken van camerabeelden ter bepaling van activiteit is een 
opkomende techniek. Het is relatief goedkoop, niet-invasief en is een 
aanzienlijke vergemakkelijking bij het verzamelen van hoogfrequente data 
tijdens een langere tijdsperiode. Bij een real-time processing en analyse 
algoritme volstaat een lage opslagcapaciteit. 

De bestaande beeldanalyse toestellen werden ontwikkeld in varkens- en 
kippenstallen in labo omstandigheden. In commerciële stallen wordt het gebruik 
van beeldanalyse moeilijker. Lichtinval, camera eigenschappen, achtergrond en 
eigenschappen van het testsubject beïnvloeden de mogelijkheid van het toestel 
om de bewegingen van het testsubject accuraat te volgen (Hoy et al., 1996). Een 
nieuwe techniek, ontwikkeld door Sergeant et al. (1998) beschrijft een methode 
om een achtergrondbeeld te verkrijgen zonder de testsubjecten en vervolgens 
frame na frame subtractie toe te passen om een trajectbepaling bij gevogelte te 
bekomen. Een nieuwe hypothese gebaseerd op optical flow statistiek van een 
groep pluimvee op video of CCTV in een commerciële toepassing is getest door 
Dawkins et al. (2009). 

Het doel van dit werkpakket was om de mogelijkheden te onderzoeken voor 
online metingen van afwijkende vormen van bewegingspatronen bij 
vleeskuikens gebruik makende van een geautomatiseerd beeldmonitoring 
systeem. Bijkomend werd ook de activiteitsgraad in relatie tot hun gait scores 
bestudeerd. Verder werd een automatisch monitoring en beeldanalyse systeem 
gebruikt om de gemiddelde activiteitsgraad van kippen met verschillende gait 
scores te onderzoeken. Het resultaat van deze studie dient als een eerst stap ter 
ontwikkeling van een automatisch gedragsanalyse tool voor kippen met 
verschillende gait scores in commerciële bedrijven. 
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3.2 Materialen en methode 

3.2.1 Individueel stap experiment 

3.2.1.1 Vleeskippen, experimentele opstelling en video opname. 

De experimenten vonden plaats in het Proefbedrijf voor de Veehouderij (Geel, 
België). Zes experimenten werden uitgevoerd met 39 dagen oude Ross308 
vleeskuikens, de metingen vonden plaats van september 2007 tot december 
2008. 

In iedere experimentenronde werden telkens 50 vleeskuikens geselecteerd 
zodanig dat iedere groep met een gait score van 0 tot 5 voldoende aanwezig 
was. In totaal werden 302 kuikens geselecteerd en in de camera opstelling 
ondergebracht om hun wandelgedrag te monitoren. 

De camera installatie had een driehoekige (hoogte 75 cm, breedte 60 cm) vorm 
waarbij het kuiken in de top van de driehoek werd geplaatst en deze vervolgens 
naar de basis van de driehoek liet wandelen waar het de rest van de groep kon 
zien door een afgespannen bedrading. De andere zijden van de driehoek werden 
ondoorzichtig gemaakt met behulp van zwarte houten platen. Het kuiken had zo 
de intentie om vrijwillig naar de wijde, open zijde van de driehoek te lopen. 

Een bovenaanzicht werd bekomen door een digitale Guppy F036C videocamera 
voorzien van een C30811KP 8.5mm lens (Pentax), deze werd op 2.5 m in het 
midden boven het grondoppervlak geïnstalleerd. De camera was verbonden met 
een PC met ingebouwde frame grabber (E119932-U, AWM 20276, VW-1) 
gebruik makende van een IEEE 1394 fire wire kabel. Beelden werden 
opgenomen met een resolutie van 1024 x 768 pixels aan een sample rate van 3.5 
frames per seconde. De opnames duurden maximaal 5 minuten per kuiken. 

Ter aanvulling van de video-opnames werd het bewegingspatroon van ieder 
kuiken individueel gescoord door een getrainde expert. De scores werden 
geschat op basis van het gait score systeem van Kestin et al., (1992). Dit score 
systeem classificeert de kuikens in 6 groepen variërend van 0 tot 5. Score 0 stelt 
de gezondste groep voor, kuikens met score 5 zijn erg kreupel en niet in staat 
om te wandelen. Deze manuele scores werden gebruikt als gouden standaard 
tijdens de ontwikkeling van het beeldanalyse programma voor de kreupelheid 
detectie.  

3.2.1.2 Bepalen van kenmerken van individuele looppatronen 

Initieel werd een theoretisch model van de vorm van een kip gemaakt (2D 
model) met behulp van sets van handmatig gelabelde afbeeldingen van kippen. 



 

Dit theoretische model werd vervolgens gebruikt om te passen op de 
opgenomen beelden van individuele looppatronen. Het theoretische model is 
een flexibel punten distributie model dat de globale geometrie van de vorm van 
het bovenaanzicht van een kip samen met de mogelijke geometrische variatie uit 
de trainingsset beschrijft. Het model bestaat uit 10 punten op consistente 
plaatsen langs de omtrek van het dier. Deze aanpak maakte een kwantitatieve 
beschrijving van de contour van de kip mogelijk, tegelijk met de positie en 
oriëntatie ten opzichte van het hok in de beelden. 
De procedure van dit algoritme is als volgt: 

1. Voor de initialisatie, wordt eenmalig het middelpunt en de oriëntatie 

van het dier bepaald in het eerste beeld, en aangegeven aan het 

algoritme. 

2. In het nieuwe opgenomen beeld (1024 x 768 pixels, RGB, 3.5 beelden 

per seconde) wordt het 2D theoretische model van de kip gepast op de 

contour van  het dier volgens de methode van het Active Shape 

Algorithm (Cootes et al., 1995, Leroy et al., 2005). 

3. Deze fit wordt dan meteen vernieuwd door het zoeken van de echte 

randen in het beeld met behulp van Edge detection. De echte randen 

van de kip in het beeld maken het mogelijk om het juiste middelpunt 

en oriëntatie van de kip te bepalen. 

4. Veronderstellend dat de kip niet teveel zal bewegen tussen twee 

opeenvolgende beelden (1 seconde) in een serie, als het volgende 

beeld opgenomen is wordt het theoretische model van de kip geplaatst 

op het nieuwe beeld met behulp van het middelpunt en de

van de kip in het vorige beeld. 

5. Deze nieuwe fit wordt wederom vernieuwd door het zoeken van de 

echte randen, middelpunt en oriëntatie, die weer gebruikt kunnen 

worden in het volgende beeld. De fit blijft vernieuwd worden zolang 

er nieuwe beelden opgenomen worden. 

        

                    a)                                        b) 

Figuur 3.1.  a) 2D model dat gebruikt wordt in de beeldanalyse methode. De output 
van het model bestaat uit 10 punten op consistente plaatsen langs de omtrek van het 
dier; b) Looptraject binnen hetzelfde tijdsframe van 2 kippen met gait score 1 en 4.
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Dit theoretische model werd vervolgens gebruikt om te passen op de 
opgenomen beelden van individuele looppatronen. Het theoretische model is 
een flexibel punten distributie model dat de globale geometrie van de vorm van 

naanzicht van een kip samen met de mogelijke geometrische variatie uit 
de trainingsset beschrijft. Het model bestaat uit 10 punten op consistente 
plaatsen langs de omtrek van het dier. Deze aanpak maakte een kwantitatieve 

kip mogelijk, tegelijk met de positie en 

Voor de initialisatie, wordt eenmalig het middelpunt en de oriëntatie 

gegeven aan het 

In het nieuwe opgenomen beeld (1024 x 768 pixels, RGB, 3.5 beelden 

per seconde) wordt het 2D theoretische model van de kip gepast op de 

contour van  het dier volgens de methode van het Active Shape 

Deze fit wordt dan meteen vernieuwd door het zoeken van de echte 

randen in het beeld met behulp van Edge detection. De echte randen 

van de kip in het beeld maken het mogelijk om het juiste middelpunt 

Veronderstellend dat de kip niet teveel zal bewegen tussen twee 

opeenvolgende beelden (1 seconde) in een serie, als het volgende 

beeld opgenomen is wordt het theoretische model van de kip geplaatst 

op het nieuwe beeld met behulp van het middelpunt en de oriëntatie 

Deze nieuwe fit wordt wederom vernieuwd door het zoeken van de 

echte randen, middelpunt en oriëntatie, die weer gebruikt kunnen 

worden in het volgende beeld. De fit blijft vernieuwd worden zolang 

 

.  a) 2D model dat gebruikt wordt in de beeldanalyse methode. De output 
unten op consistente plaatsen langs de omtrek van het 

dier; b) Looptraject binnen hetzelfde tijdsframe van 2 kippen met gait score 1 en 4. 
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Het voordeel van deze aanpak is dat de vorm van het dier nog steeds herkend 
kan worden in de beelden met een slechte achtergrond, ruis of veranderingen in 
het contrast van de beelden. 
De beeldanalyse methode werd gebruikt op de beelden van de bovenaanzicht 
camera van de kippen, opgenomen met een snelheid van 3.5 beelden per 
seconde in een automatische manier door het toepassen op ieder volgend beeld 
in de video. De output van de methode bestond uit de positie, oriëntatie en 
lichaamsvorm van het dier als een functie van de tijd. Met behulp van deze 
output werd gedrag, zoals afgelegde weg, snelheid, versnelling en richting 
automatisch bepaald (zie figuur 3.1). 
Kijkend naar de gegevens in de tijdseries, blijkt de meest belovende variabele 
voor een indicatie van loopproblemen bij kippen het ‘schommelende gedrag’ te 
zijn. Kippen met poot problemen hebben de neiging om meer van kant naar kant 
te schommelen en nemen meer tijd tussen iedere voetstap. Daarnaast lieten het 
lig en sta gedrag ook informatie zien over problemen met een relatie tot het 
loopgedrag. Een kreupele kip zou meer tijd van de dag liggen (Weeks et al., 
2000) en ze lijkt sneller te gaan liggen dan een gezonde kip (de bekende 
‘latency-to-lie test’ is hierop gebaseerd). Daarom werden deze twee gedragingen 
geselecteerd voor automatische classificatie op basis van de variabelen gemeten 
in de beelden. 

Classificatie van schommelend gedrag: 

De classificatietechniek maakte gebruik van de tijdseries data van de x en y 
coördinaten van het middelpunt. De volgende procedure werd gebruikt om het 
gedrag voor deze data te bepalen (figuur 3.2): 

1. Het interessante looptraject van individuele kippen werd geselecteerd. 

Deze selectie bevatte looppatronen die normaal, geleidelijk, vrijwillig 

en niet beïnvloed waren door externe factoren. 

2. Het geselecteerde deel van het looppatroon werd genormaliseerd in 

één richting (y=0). 

3. Een sp-lijn werd gepast op de bijna sinusodiale data (zie figuur 3.2). 

4. De periode van de fit werd bepaald met frequentie analyse (zie figuur 

3.3). 



 

 

                          a)                                     b)                

Figuur 3.2. Procedure gebruikt in classificatie van het schommelende gedrag van het 
looppatroon van individuele kippen: Resultaat van stap 1 (a) en stap 2 & 3 (b).

 
Figuur 3.3. Hoofdperiode van de sp-lijn gepast op het looppatroon van kippen met 
gait score 1 en 4 (stap 4). 

Figuur 3.4. Een voorbeeld van het classificatiealgoritme voor het zit en sta gedrag 
van de individuele kippen. 
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b)                 

. Procedure gebruikt in classificatie van het schommelende gedrag van het 
looppatroon van individuele kippen: Resultaat van stap 1 (a) en stap 2 & 3 (b). 

lijn gepast op het looppatroon van kippen met 

 
. Een voorbeeld van het classificatiealgoritme voor het zit en sta gedrag 
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Classificatie van het zit en sta gedrag 

De classificatie van het zit en sta gedrag werd gedaan met behulp van vier 
variabelen verzameld uit de bovenaanzichtbeelden: maximale radius, oriëntatie, 
verplaatsing en oppervlakte van de individuele kip (zie figuur 3.4). 
 

3.2.2 Groepsactiviteit Experimenten 

3.2.2.1 Kippen, ontwerp experiment en video opnames 

Twee experimenten werden gedaan gedurende 5 dagen in twee verschillende 
jaren. In experiment 1, uitgevoerd in 2008, 14.68 uur aan data werd opgenomen. 
In experiment 2, uitgevoerd in 2009, 51.58 uur data werd opgenomen. Het 
tweede experiment was een herhaling van het eerste experiment, met 
uitzondering van de lengte van opname. De experimenten werden uitgevoerd 
met Ross 308 vleeskippen welke waren gevaccineerd bij de kwekerij en op dag 
23 in de stal, volgens standaard procedure. De eerste 9 dagen werd een 
startersdieet met 23% proteine en 2890 kcal AMEn/kg gegeven; van dag 10 tot 
dag 13 22% proteine en 2794 kcal AMEn/kg; en van dag 14 tot dag 32 een 
groeidieet met 20% proteine en 2899 kcal AMEn/kg. 
Een totaal van 60 kippen, beide sexen, 32 dagen oud werden geselecteerd van 
een lokale commerciele boerderij (Provincial Center for Applied Poultry 
Research, Geel, Belgie) met behulp van de gait score methode van Kestin et al. 
(1992). Volgens Kestin et al. (1992), werd kreupelheid van de kippen gescoord 
van gait score nul (GS0) tot gait score 5 (GS5) waar GS0 het meest gezond is. 
De kippen werden daarna getransporteerd naar het laboratorium. 
 

De testopstelling in het laboratorium had zes roestvrij stalen compartimenten 
(100 cm x 100 cm, breedte x lengte). In elk compartiment bevond zich hetzelfde 
aantal vogels van de twee geslachten met dezelfde gait score met een 
bezettingsdichtheid van vijf vogels/m². De vogels werden gehouden in vloer op 
houtschilfers. Voedsel en water waren vrij beschikbaar voor alle vogels. De 
vogels konden gedurende minimum twee dagen herstellen van de stress door 
transport en acclimatiseren aan hun nieuwe omgeving. De lichten bleven aan 
tijdens de video opnames zoals weergegeven in Tabel 3.1. Dagelijks aantal 
frames en opnameduur van de experimenten. 
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                                              (b) 

 

 

Tabel 3.1. Dagelijks aantal frames en opnameduur van de experimenten.

Jaar 
Experimentele 
dag 

Opname 
Tijd 

Aantal 
frames 

Jaar 
Experimentele 
dag 

2008 

1 00:35:01 113523 

2009 

1 

2 00:02:57 961 2 

3 02:19:09 83496 3 

4 02:46:40 961 4 

  Total 05:43:47 198941 5 

          Total 

 

1.

1
1

4

Figuur 3.5. Testopstelling met een computer, camera, kooien met vijf kippen in 
elk compartiment (a), en een voorbeeld van een opgenomen beeld (b).
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Experimentele Opname 
Tijd 

Aantal 
frames 

21:33:10 289796 

04:45:08 62998 

00:56:52 14400 

20:29:54 276298 

02:25:37 32400 

50:10:41 675892 

. Testopstelling met een computer, camera, kooien met vijf kippen in 
elk compartiment (a), en een voorbeeld van een opgenomen beeld (b). 
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Een digitale video camera, Guppy F036C uitgerust met een C30811KP 8.5mm 
lens (Pentax) was bevestigd 4.1 m boven de vloer met de lens neerwaarts gericht 
en recht boven het centrum van de zes hokken om een bovenaanzicht van alle 
hokken te verkrijgen in het camerabeeld (zie Figuur 3.5). De camera was 
verbonden met een PC met een ingebouwde frame grabber (E119932-U, AWM 
20276, VW-1) via een IEEE 1394 fire wire kabel. Beelden werden opgenomen 
met een resolutie van 1024 x 768 pixels aan een snelheid van 3.5 beelden per 
seconden. Video opnames werden gemaakt gedurende vijf dagen. 

3.2.2.2 Beeld kalibratie 

Voorgaand aan de experimenten, werd het beeld gekalibreerd zodat de 
oppervlakte in pixels in het beeld omgezet kon worden in cm² vloer van het hok. 
Met de gekende dimensies van het hok (1m x 1m) en door het meten van deze 
afstanden in de camera pixels, kon een lineaire factor geschat worden die het 
verband geeft tussen de coördinaten in het beeld en de positie in het hok (f = 
0.33 cm/pixel). Hiermee is de afstand tussen twee pixels gelijk aan 0.33 cm op 
de vloer van het hok en komt de oppervlakte van 1 pixel overeen met f2 = 0.11 
cm² op de vloer van het hok. 

3.2.2.3 Activiteitsmetingen 

De activiteit van kippen met een verschillende gait score werd gemeten de 
“Eyenamic software” (Leroy et al., 2006). De software registreert automatisch 
monochrome beelden I(x, y, t) aan 3.5 beelden per seconden van de camera, met 
I de intensiteit van de pixel op coördinaten (x, y, t) in dat beeld. Het verschil van 
de intensiteitwaarden van het vorige beeld I(x, y, t-1), werd berekend. Van dit 
verschilbeeld, werd het binaire ‘activiteitbeeld’ Ia(x, y, t) berekend, dat de pixels 
bevat waarvan de verandering in intensiteit een drempelwaarde overschrijdt: 

11 if ( , , ) ( , , 1)
( , , )

0 otherwisea

x y t x y t
x y t

τ− − >
= 


I I
I   (a) 

Voor het activiteitbeeld Ia(x, y, t) werd de activiteitsindex ai(t) voor zone Zi 
berekend als de fractie van bewegende pixels ten opzichte van het totale aantal 
kip oppervlakte pixels (1). Activiteitsbeeld (Ia) werd genormaliseerd met de 
totale oppervlakte van de kippen (1) in elk compartiment zodoende de resultaten 
te kunnen vergelijken onafhankelijk van de grootte van de kippen. 
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Om de fouten door het verschil in grootte van de vogels te verwijderen, werd de 
totale hoeveelheid gemeten beweging genormaliseerd door het te delen door de 
gemiddelde grootte van de vogels in elk hok. De drempelwaarde τ1 houdt 
verband met de kleine veranderingen in intensiteit door ruis, bv. elektrische ruis, 
in de coaxiale kabels en beeldopname circuits, kleine variaties in belichting, 
enz. De opnames van de verschillende experimenten hadden verschillende 
achtergrond belichting. Daarom werd de drempelwaarde voor elke opname 
individueel ingesteld als 10% van de maximale intensiteit en werd deze manueel 
geschat op basis van de data van de beelden. De opgetelde pixel oppervlakte in 
de teller en de noemer van vergelijking (b) heeft een nauwkeurigheid van één 
pixel, wat overeenkomt met een oppervlakte van 0.11 cm² gebruik makende van 
de camera kalibratiefactor. 

 

3.2.3 Statistische analyse 

Friedman’s Test werd gebruikt om het effect van gait score op de activiteit van 
de vogels te analyseren. Friedman’s Test is een niet-parametrische test die de 
kolommen vergelijkt zonder de rijeffecten. Hierdoor test het niet voor het effect 
van rijen of interacties. Dit wil zeggen dat de sample grootte en de interacties 
geen effect hebben op de resultaten van de test. De sample grootte werd 
verkleind door 1050 metingen te cumuleren in één activiteitwaarde voor elke 
vijf minuten opname. Dit was gedaan omdat er anders 180.000 samples waren 
voor elk experiment wat onmogelijk te analyseren was met de vermelde 
statistische testen. Na de Friedman’s Test, werd Dunn’s Test gebruikt om de 
statistische verschillen tussen gait scores te bepalen. De berekeningen werden 
uitgevoerd met de Statistics Toolbox van Matlab (The Math Works, 
Massachusetts, USA). 

 



 

3.3 Resultaten en discussie 

3.3.1 Zit- en sta-gedrag 

Het maken van het onderscheid tussen zitten en staan bleek heel moeilijk in 
beelden opgenomen vanuit bovenaanzicht. Er werd geen duidelijke correlatie 
gevonden tussen de score van het looppatroon en het resultaat van het algoritme. 

3.3.2 Activiteit en score van het wandelpatroon  

Er werd gebruik gemaakt van een vol-automatische beeld-monitoring tool voor 
het berekenen van de activiteitsindex van in totaal 30 kippen, onderverdeeld in 6 
groepen met elk een verschillende score van het wandelpatroon.  

 
Figuur 3.6. Een voorbeeld van de activiteitsindex (‘Activity Index’) van de GS3 
kippen in een 3 uur durend experiment. 

 

Er is een voortdurende verandering in activiteit als functie van de tijd. Hierin 
werd geen specifiek patroon waargenomen. Daarom werden cumulatieve 
sommen van de activiteitswaarden berekend om het verschil aan te tonen tussen 
de scores van het looppatroon, aangezien de ruwe tijdsmetingen zeer veel ruis 
bevatten om efficiënt geïnterpreteerd te kunnen worden. 
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Figuur 3.7. Activiteitsindex (‘Activity Index’) van de groepen kippen met 
verschillende score van het looppatroon (GS0..5) gedurende experiment 1 (a) en
experiment 2 (b). 

 

Tabel 3.2. Resultaat van de variantie-analyse voor het effect van de score van het 
looppatroon en de dag van het experiment op de activiteit. 

 Experiment 1 

Bron 
Som der 
kwadraten 

Vrijheids-
graden 

Gemiddeld 
kwadraat van 
de fout 

Chi
kwadraat

Score van het 
looppatroon 1148.90 5 229.78 328.26

Fout 15336.10 4705 3.26  

Totaal 16485 5651     

(a) 

 Experiment 2 

Bron 
Som der 
kwadraten 

Vrijheids-
graden 

Gemiddeld 
kwadraat van 
de fout 

Chi
kwadraat

Score van het 
looppatroon 2324.53 5 464.91 664.15

Fout 8700.47 3145 2.77  

Totaal 11025 3779     

(b) 
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verschillende score van het looppatroon (GS0..5) gedurende experiment 1 (a) en 

analyse voor het effect van de score van het 

Chi-
kwadraat 

P( > 
Chi-
kw) 

328.26 0 

 

  

Chi-
kwadraat 

P(>Chi-
kw) 

664.15 0 
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De resultaten van de test van Friedman tonen aan dat er een significant verband 
bestaat tussen de score van het looppatroon en de activiteit in beide 
experimenten (P<0.05).  

De activiteit van GS3 (gemiddelde ± standaard afwijking) bleek significant 
hoger dan groepen met een andere score van het looppatroon in het eerste 
experiment (4.82±3.40b), zoals te zien in  

Tabel 3.2. Dit kwam niet overeen met de verwachtingen. Hoewel er een 
algemene correlatie bestond tussen activiteit en de score van het looppatroon 
was dit verband niet lineair en was de activiteit het hoogst voor GS3. De 
resultaten in Tabel 3.3 impliceren dat er geen significant verschil was tussen 
GS0, GS1 en GS2 (zie Figuur 3.6; Figuur 3.7 en Figuur 3.8). De auteurs stellen 
hier dat bij groep GS0 tot GS3 de beperkte beweging afhankelijk was van het 
toegenomen gewicht terwijl groep GS4 en GS5 voornamelijk bestonden uit 
klinisch zieke kippen.  

 

Tabel 3.3. Geschatte gemiddelde activiteitsindex voor vleeskippen met verschillende 
score voor het looppatroon met standaard afwijking, gewicht en lichaamsoppervlak. 

Activiteitsindex Gewicht (kg) Lichaamsoppervlak (cm²) 

Exp. 1 
(x104) 

Exp. 2 
(x105) 

Exp. 1 Exp. 2 Exp. 1 Exp. 2 

GS0 1.94±1.451a 4.51±3.831a 1.16±0.281ab 1.32±0.32a 208.06±42.291ab 235.66±47.881ac 

GS1 2.28±2.39a 4.27±4.07a 1.35±0.15a 1.49±0.17ab 231.79±23.37ab 209.81±21.18 ac 

GS2 2.62±2.17a 5.02±4.57b 1.31±0.09a 1.67±0.12ab 280.63±16.24b 220.43±12.78 ab 

GS3 4.82±3.40b 6.08±4.66b 1.45±0.05a 1.76±0.13b 307.42±19.19b 227.42±   6.81b 

GS4 2.19±2.07c 1.58±1.37c 1.28±0.30a 1.27±0.30a 185.24±40.21ab 187.16±40.62c 

GS5 0.98±0.90d 1.89±1.68d 0.90±0.10b 1.37±0.16ab 245.38±23.20a 160.70±15.20a 

1 Gemiddelde ± Standaard afwijking 
a - b - c  gemiddelden, binnen dezelfde kolom, zonder gemeenschappelijk superschrift zijn significant 
verschillend (P<0.05) 

 

Een van de mogelijke verklaringen is dat GS3 kippen groter en zwaarder waren 
dan de andere groepen (zie Tabel 3.3); ze pikken en vechten meer om voer dan 
de andere groepen. In deze groep was de behoefte van de vleeskippen om te 



 

eten groter dan het waarschijnlijke ongemak dat ze zouden ondervinden door 
het vertonen van een abnormale score van het looppatroon. Er was echter een 
significante correlatie tussen het gewicht van de kippen en de score van het 
looppatroon, vooral voor kippen met pootgebreken (Tabel 3.3
waren zwaarder en vertoonden het meeste activiteit tijdens de beide testen. GS4 
& GS5 daarentegen waren significant lichter en minder actief in vergelijking 
met de andere kippen. 

Tijdens het tweede experiment werd het meeste activiteit opnieuw 
teruggevonden in GS3 (6.08±4.66b), net zoals in het eerste experiment 
(P<0.05). Analoog met het eerste experiment waren de GS3 kippen opnieuw 
groter en zwaarder (zie  

Tabel 3.2). Daarom wordt aangenomen dat zij regelmatig de voederbak 
bezochten. GS4 (1.58±1.37c) en GS5 (1.89±1.68c) vertoonden echter de minste 
activiteit, zoals in het eerste experiment. Er was geen significant verschil in het 
activiteitsniveau tussen de groepen GS0 en GS1 in beide experimenten.

 
Figuur 3.8. Een voorbeeld van de cumulatieve activiteitsindex voor kippen met 
verschillende score van het looppatroon tijdens experiment 1 (a) en experiment 2 (b), 
gedurende 3 uren. 

 

3.4 Besluit 
 

Activiteit en Gait Score  

Uit onderzoek blijkt dat vleeskippen gemotiveerd zijn om lange afstanden te 
wandelen voor hun voedsel en dat hun motivatie gemanipuleerd kan worden, 
ook binnen groepen van gelijk lichaamsgewicht. Versnelde groei 
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lichaamsgewichten hebben invloed op de voortbewegingpatronen (Kestin et al., 
2001). Een hoog lichaamsgewicht vraagt veel van het nog niet volgroeide 
beenderstelsel en dat leidt tot abnormale ‘gait scores’ (Corr et al., 2003). 
Kreupelheid verandert significant de tijdsinschatting van vele gedragingen en 
zorgt voor een drastische wijziging in voederstrategie (Weeks et al., 2000). De 
oorsprong van het duidelijk aanwezige verband tussen kreupelheid en 
verminderde activiteitniveaus blijft onduidelijk in de literatuur (Hester, 1994). 
In deze studie werd het verband tussen gait score en activiteit onderzocht bij 60 
commerciële vleeskippen die in een labomgeving onderworpen werden aan 
twee experimenten. Er werd een significant verband gevonden tussen de gait 
score en activiteit (p<0.05). In tegenstelling met onze verwachtingen was dit 
verband tussen activiteit en gait score niet lineair. De GS3 vogels bereikten het 
hoogste activiteitsniveau en niet de GS0 vogels. Bokkers et al. (2007) toonden 
aan dat het hoge lichaamsgewicht van vleeskippen beschouwd kan worden als 
een fysieke beperking om actief te zijn en waarschijnlijk ook om zich normaal 
te gedragen. Nochtans bleek uit onze experimenten dat de meest actieve GS3 
kippen de grootste lichaamsoppervlakte hadden (307.42±19.19b cm²), zoals 
getoond in Tabel 3.3. Dit zou kunnen verklaard worden door het gewicht van de 
vogels. Zoals getoond wordt in Tabel 3.3, waren de lichaamsgewichten van de 
kippen significant verschillend (p<0.05) en hadden de GS3 kippen het hoogste 
lichaamsgewicht (1.76±0.13b kg). De grotere activiteit zou kunnen liggen aan 
een grotere behoefte aan voedsel. Ze hebben meer voeding nodig dan de andere 
vogels en het is mogelijk dat ze actiever zijn dan de anderen doordat ze meer 
eten. In deze studie werd de voedselopname echter niet gekwantificeerd.  

In dit onderzoek werd besloten dat er een significant verband bestaat tussen gait 
score en activiteit (p<0.05) en dat er meer experimenten nodig zijn om na te 
gaan of de resultaten herhaalbaar zijn. 

Dit automatisch monitoren van activiteit zal onderzoekers toelaten om 
gedragsanalyses van verschillende gait score groepen te bestuderen. Daarvoor 
zal in de toekomst het voorgestelde systeem getest moeten worden in een reële 
omgeving. Deze experimenten zouden herhaaldelijk moeten uitgevoerd worden 
om na te gaan of de besluiten van experiment 2 consistent zijn wat zou 
betekenen dat kippen met een hoge gait score (GS4 & GS5) een significant 
lagere activiteit vertonen. In dat geval kan deze automatische activiteitsmonitor 
gebruikt worden wanneer er een indicatie is van een hoge gait score in reële 
omgevingen. Anderzijds werd in beide experimenten dezelfde soort van 
vleeskippen Ross 308 gebruikt aangezien Ross 308 de meest voorkomende soort 
is in Europa. De resultaten in verband met de activiteitsindices zouden anders 
kunnen zijn voor andere soorten.  
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4 WP3: Fysiologische parameters 
 

4.1 Inleiding 
De vleeskippen houderij heeft een continue groei gekend tijdens de laatste 50 
jaar. Een snelle genetische verandering, ontwikkelingen in het voedsel en het 
management van de vleeskippen heeft tot een efficiëntere productie van 
kippenvlees geleid. Tijdens dezelfde periode groeide ook de publieke 
bezorgdheid wat het welzijn van de dieren betreft (Mc Kay et al., 2000). De 
belangrijkste vragen die tijdens de laatste twee decennia gesteld werden met 
betrekking tot welzijn zijn gerelateerd aan de gevoeligheid voor metabolische 
problemen en voortbewegingsproblemen veroorzaakt door de snelle groei en de 
inactiviteit van de kippen. De meerderheid van de welzijnsproblemen van 
vandaag zijn genetisch bepaald, of veroorzaakt door de huisvestingscondities of 
een combinatie van beide (Bessei, 2006). Kreupelheid is een brede term die 
gebruikt wordt voor een hele reeks van mogelijke aandoeningen die al dan niet 
veroorzaakt worden door infectie en die voorkomen in de moderne, snel 
groeiende vleeskippen (Sorensen et al., 2000). De verliezen als gevolg van 
aandoeningen aan het beendergestel van vleeskippen zijn significant (Cook, 
2000). In sommige stallen werd opgemerkt dat ten minste 90% van de vogels in 
bepaalde mate gangproblemen ondervonden als de leeftijd voor slachting 
bereikt hadden (Kestin et al., 1992) en ongeveer 30% van de vogels waren 
serieus kreupel (Sanotra et al., 2001). In 1998 werd de kost van deze 
aandoeningen aan het beendergestel voor de USA geschat tussen de 80 en 120 
miljoen dollar per jaar (Bradshaw et al., 2002). Er zijn aanwijzingen dat het 
optreden van kreupelheid sterk gecorreleerd is met het gewicht en de 
groeisnelheid (Vestergaard & Sanotra, 1999). Andere factoren die de 
kreupelheid beïnvloeden zijn infectieziekten, genetica, geslacht, leeftijd, 
voedselafbraak, voeding, management en beweging. Bovendien kunnen 
voortbewegingsproblemen pijnlijk zijn voor de dieren en kunnen ze de 
mobiliteit verlagen en zorgen voor een toename aan secundaire problemen zoals 
gewrichtspijnen, bevuilde borst, etc. Daarom werd in deze studie bestudeerd of 
er een causaal verband bestaat tussen verschillende parameters en de gait score. 
Verder werd de gait score als een maat voor kreupelheid grondig onderzocht 
met betrekking tot de volgende fysiologische variabelen: gewicht, geslacht, 
concentraties van corticosterone en ceruloplasmine in het bloedplasma, 
gewrichtpijnen, bevuilde borst, voetzool dermatitis, tibiale dyschondroplasie en 
de necrose van de femurkop. 
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4.2 Materialen en Methode 

4.2.1 Vogels en behuizing 

De experimenten werden uitgevoerd in het Provincial Centre for Applied 
Poultry Research, provincie Antwerpen (gesitueerd in Geel, België). De zes 
experimenten werden uitgevoerd tijdens groeiperioden van 40 dagen tussen 
september 2007 en december 2008. Voor de experimenten werden vleeskippen 
gebruikt van een locale kwekerij (Belgabroed N.V., Merksplas, Belgium). 

De dieren werden bij aankomst behandeld tegen infectueuze bronchitis (IB 
Primer, Poulvac) en de ziekte van Newcastle (NDW, Poulvac) met een spray 
techniek. Op dag 23 werden de dieren in de stal opnieuw gevaccineerd tegen 
Gumboro (Bursine 2, Poulvac) en de ziekte van Newcastle (Hipraviar NDV, 
Clone) via het drinkwater. De metingen werden uitgevoerd in een compartiment 
met houtschilfers waarin 1500 vogels zaten. De gemiddelde temperatuur werd 
op 34 °C gezet op dag 1 en werd vervolgens elke 2 dagen verminderd met 1 
graad totdat een constante temperatuur van 19 °C bereikt werd op dag 32. 

Een gebruikelijk verlichtingsschema van 18 uren licht gevolgd door 6 uren 
donker werd toegepast. De belichting werd tot stand gebracht met TL lampen. 
De lichtintensiteit varieerde met de leeftijd van 5 tot 20 lux (Figuur 4.1) in 
experimenten 1, 4, 5 en 6. In experimenten 2 en 3 werd de lichtintensiteit 
constant gehouden op 20 lux. Tabel 4.1 geeft een overzicht van de 
experimentele set-up, inclusief de groeiperiode, de spanning, het geslacht, het 
lichtschema en de dichtheid waarmee de dieren gehuisvest werden gedurende de 
6 experimenten. 
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Tabel 4.1. Experimentele set-up van 6 experimenten 

Experi
ment 
nr. 

Groei periode Ras Geslacht  Licht schema 
Bezetting 
(vogels 
per m²) 

1 12/09 - 23/10/2007 Ross308 
Gemengd 
geslacht 

Verschilde met leeftijd 
tussen 5 en 20 lux 

20 

2 09/11 - 18/12/2007 Cobb 500 
Gemengd 
geslacht 

constant op 20 lux 13 

3 07/03 - 15/04/2008 Ross308 
Mannelijke 
kippen 

constant op 20 lux 20 

4 04/07 - 12/08/2008 Cobb 500 
Gemengd 
geslacht 

Verschilde met leeftijd 
tussen 5 en 20 lux 

20 

5 29/08 - 07/10/2008 Ross308 
Gemengd 
geslacht 

constant op 20 lux 20 

6 24/10 - 02/12/2008 Cobb 500 
Gemengd 
geslacht 

Verschilde met leeftijd 
tussen 5 en 20 lux 

13 

 

 

Figuur 4.1. Verlichtingschema en lichtintensiteit gedurende de 6 
experimenten 

4.2.2 Voeding 

De vleeskuikens werden ad libitum gevoederd met commercieel startvoer, 
gevolgd door krachtvoer. De eerste 8 dagen werden de vleeskippen gevoederd 
met 'prestarter' voeding, bestaande uit 23% eiwit en 2890 kcal AMEN / kg 
('schijnbaar metaboliseerbare energie'). Vanaf dag 9 tot en met dag 13 werd een 
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'starter' voeding toegediend, bestaande uit 22% eiwit en 2794 kcal AMEN / kg. 
Van dag 14 tot en met dag 34 werd een 'krachtvoer' verstrekt, bestaande uit 20% 
eiwit en 2899 kcal AMEN / kg. De laatste dagen van dag 35 tot dag 39 werd een 
'finisher' voeding gegeven met 19.0% eiwit en 2963 kcal AMEN / kg. 
Kraantjeswater was te allen tijde ad libitum beschikbaar  

4.2.3 Metingen  

Op dag 39 werden er in de eerste ronde 50 individuele vleeskuiken, in tweede 
ronde 50 en in de derde ronde 52 gekozen, zodat er genoeg monsters van elke 
gait score aanwezig waren. Voor elk van de 3 experimenten werden de vogels 
genomen uit een compartiment met daarin 1500 vogels. In totaal werden 302 
vogels gemeten en geanalyseerd.  

4.2.4 Gait Score 

De motoriek van elke vogel werd in de stal visueel gescoord door een opgeleide 
deskundige. De scores werden bepaald aan de hand van het scoringssysteem van 
Kestin et al. (1992). In dit scoringssysteem worden de vogels ingedeeld in 6 
groepen, variërend van 0 tot 5. De vogels met een 'Gait Score 0' zijn het 
gezondst en de vogels met een 'Gait Score5' zijn uitermate lam en kunnen niet 
lopen. 

4.2.5 Gewicht en geslacht 

De vogels werden een voor een gewogen met een gewone weegschaal 
(SB16001DeltaRange ®, Mettler Toledo, USA, nauwkeurigheid van ± 0,3 g) en 
hun geslacht werd visueel bepaald door naar de kam te kijken.  

4.2.6 Bloedparameters 

Bloedmonsters werden gecentrifugeerd en het plasma werd verzameld en 
opgeslagen bij -20 °C totdat het corticosteron niveau bepaald werd. Alle 
monsters werden verwerkt in dezelfde essay om interessay variabiliteit te 
vermijden. De concentratie corticosteron en ceruloplasmine in het plasma 
werden bepaald met de commercieel verkrijgbare dubbelantilichaam RIA kit 
(Instrumentation Laboratory, Barcelona, Spanje). 

4.2.7 Visueel externe kwaliteitsvariabelen 

De vogels werden geslacht nadat de ‘gait score’, het gewicht en het geslacht 
bepaald was en nadat de bloedstalen genomen waren. Daarna werden de 50 
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kippen 3 keer achtereenvolgens onderzocht om de brandwonden aan hun hak, de 
viezigheid op de borst en de voetzooldermatitis te scoren.  

• Score 0: Geen visueel defect  

• Score 1: licht rode kleuring van de hak en voetzool, lichte vervuiling 
van de borst  

• Score 2: Matige rode kleuring van de hak en voetzool, matige 
vervuiling van de borst  

• Score 3: Ernstige rode kleuring van de hak en voetzool, ernstige 
vervuiling van de borst  

4.2.8 Post-mortem parameters 

De vogels werden ontleed om te inspecteren op tibial dyschondroplasia and 
femoral head necrosis.  

a) Tibial Dyschondroplasia – TD:  

TD werd beoordeeld, zoals beschreven door Edwards en Veltmann (1983). De 
tibiotarsus van beide benen werd op ongeveer een derde van zijn lengte 
doorgesneden. Daarna werd TD gescoord door een segment van de proximale 
groeischijven van het scheenbeen met het blote oog te onderzoeken. Het 
gemiddelde van de twee benen werd berekend voor de statistische analyse. De 
scores werden door een opgeleide deskundige gegeven op basis van de volgende 
criteria:  

• Score 0: Geen TD  

• Score 1: Lichte TD  

• Score 2: Matige TD  

• Score 3: White mass of unvascularized and uncalcified cartilage in the 
proximal metaphysis of the tibia 

b) Femoral Head Necrosis (FN).  

De FN werd beoordeeld door het heupgewricht te ontwrichten. De 
aanwezigheid van FN zorgt ervoor dat er kraakbeen in de heupkop blijft of dat 
het soms volledig afbreekt. In the experiments were scored and average was 
taken for statistical analysis. De scores werden door een opgeleide deskundige 
gegeven op basis van de volgende criteria:  
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• Score 0: Normale heupkop  

• Score 1: Het kraakbeen van de heupkop komt los  

• Score 2: De heupkop breekt  
 

4.2.9 Statistische analyse  

De effecten van algemene vleeskuikens parameters (geslacht, ras, gewicht), 
gezondheidsindicatoren (hak brandwonden, voetzooldermatitis, viezigheid op de 
borst, dijbeenkop score en de scheenbeen score) en bloedonderzoek 
(corticosteron concentratie en ceruloplasmine waarden) op de gait score werd 
onderzocht met behulp van een multicategorie logit model. Gait score werd 
beschouwd als een ordinale afhankelijke variabele in het model. Indien het van 
toepassing was, werd de proportional odds asumption gebruikt om de data te 
modelleren. Een hiërarchische model constructie strategie werd gebruikt, 
namelijk het behouden van de niet significante voornaamste effecten wanneer ze 
binnenkomen in significante interactie termen. De berekeningen werden 
uitgevoerd met behulp van SAS 9.1.3 en de Statistiek Toolbox van de Matlab 
Software (The MathWorks, Massachusetts, VS). 

 

4.3 Resultaten en discussie 

4.3.1 Gewicht en geslacht 

302 kippen werden geselecteerd voor de 6 experimenten, waarvan 178 hanen en 
124 hennen. Het groter aantal hanen is te wijten aan het gebruik van uitsluitend 
hanen in het derde experiment. Het gemiddelde gewicht van de hanen (2612 ± 
429 g, gemiddelde ± standaardafwijking) was hoger dan dat van de hennen 
(2141 ± 373 g) op dag 39. Een Kruskal-Wallis Test werd toegepast en er werd 
aangetoond dat het gemiddeld gewicht van de hanen significant groter is dan dit 
van de hennen voor zowel de Ross 308 als de Cobb 500 lijn (p<0.001, 5% 
significantie niveau). 
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Figuur 4.2. Histogram van de gait score en het geslacht van 302 geselecteerde 39 
dagen oude hanen en hennen. 

Uit onderzoek naar het effect van geslacht, gewicht en lijn, samen met hun 
interactie, bleek een significante relatie tussen gewicht en gait score (p < 0.001) 
van de 302 gekozen vleeskuikens. Tabel 4.2 en Figuur 4.2 toonden aan dat als 
het gewicht van de kippen (in beide lijnen) verhoogt de gait score eveneens 
toeneemt. Dit resultaat bevestigt de literatuur die beschrijft dat de groeisnelheid 
en het gewicht een invloed kunnen uitoefenen op de beweging (Kestin et al., 
2001). Een zwaarder lichaamsgewicht vereist meer van het nog onvolwassen 
skelet wat aanleiding geeft tot abnormale gait scores (Corr et al., 2003). Hoewel 
het gewicht van de kippen nogal abrupt afnam bij hoge gait scores. Dit 
resulteerde in een niet-lineaire relatie tussen lichaamsgewicht en gait score. 
Kuikens met 5 als gait score vertoonden een significant lichter lichaamsgewicht 
dan de anderen zoals gezien kan worden uit Tabel 4.1, omdat zij niet in staat 
zijn in competitie te treden met de andere kuikens voor voedsel en water (Kestin 
et al., 1999) wat stress bij de kippen kan veroorzaken. Stress is daardoor een 
resultaat eerder dan een oorzaak van de hoge gait score.  

Het geslacht heeft een significant effect op gait score (p = 0.0048). Bij Ross 
kippen hadden de hennen een eerder hogere gait score dan de hanen (2.9± 1.2 
and 2.7±0.9), terwijl bij de Cobb lijn de hanen de hogere gait score vertoonden 
(3.3±1.1 vs 2.9±1.3). Hoewel de verschillen klein leken, zijn ze toch statistisch 
significant.  

De gemiddelde gait scores zijn echter niet lijn afhankelijk. De Ross 308 en 
Cobb 500 lijnen hadden beide gelijkaardige scores (p = 0.0852). De interactie 
tussen gewicht en lijn daarentegen had wel een significant effect (p = 0.0192), 
wat aantoont dat de verandering van het gewicht met de toenemende gait score 
differentieel afhankelijk is van de lijn. Dit kan waargenomen worden in de box 
plots in Figuur 4.3.  
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De onderkant van de box (dichtbij nul) geeft het 25ste percentiel weer, de lijn in 
de box duidt de mediaan aan en de bovenkant van de box het verst verwijderd 
van 0 wijst het 75ste percentiel aan.  

De lijnen (foutenbalken) onderaan en bovenaan de box duiden de 90ste en 10ste 
percentielen aan. De uitschieters worden weergegeven door plus symbolen die 
boven en onder de lijnen aanwezig zijn.    
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Figuur 4.3. Gewichtsverdeling van de kippen met verschillende gait scores (van 
hennen en hanen samen) van de lijnen a) Ross 308 en b) Cobb 500. 

 

Tabel 4.2. De gewichtsverdeling van kippen van Ross 308 en Cobb 500 lijnen met 
gait scores van 0 tot 5. 

  Gewicht (g) 

  Ross 308 Cobb 500 

 0 - 2178 

Gait Score 

1 2243ab 2076ac 

2 2657a 2389c 

3 2678a 2529b 

4 2395a 2783b 

5 1575b 1972d 
* Mediaan 
a,b,c,d Gemiddelde waarden, binnen een kolom, zonder gemeenschappelijk superscript 
verschillen significant (P < 0.05). 
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Aangezien gewicht en geslacht een significant effect hebben op de gait score, 
werden de verdere statistische modellen gecorrigeerd door incorporatie van deze 
effecten in de analyse. 

4.3.2 Bloed Parameters 

De bloedwaarden vertoonden een scheve verdeling. Er werd gebruik gemaakt 
van een log transformatie om de scheefheid te reduceren voor statistische 
analyse werd uitgevoerd.  

 

Corticosteron concentratie (CS, ng/ml). Onderzoek heeft aangetoond dat de 
corticosteron concentratie in het bloed de meest gevoelige indicator is voor 
stress in vleeskuikens (Puvadolpirod & Thaxton, 2000). Verschillende studies 
op kippen opgegroeid onder experimentele condities hebben gedemonstreerd dat 
wanneer het welzijn van de kippen wordt gecompromitteerd door stressvolle 
condities, de bloed concentraties van CS verhoogd zullen worden (Siegel, 
1985). Figuur 4.4 toont aan dat de CS significant stijgt voor beide lijnen (p = 
0.0002 and 0.0003) met toenemende gait scores. Ernstig kreupele kippen met 5 
als gait score ondervonden problemen met het bereiken van de voeder- en 
drinkbakken. Het is daardoor aannemelijk dat deze meer gestrest zijn dan de 
kippen die met minder bewegingsproblemen kampen.  

 

Ceruloplasmine concentratie (CP, U/l). Wanneer een weefsel geïrriteerd, 
beschadigd of geïnfecteerd is, zoals in het geval van kreupele kippen, ontstaat 
gewoonlijk een lokale inflammatoire reactie die noodzakelijk is voor een sterke 
immuunrespons. Deze initiële zogenaamde ‘acute fase response’ is een 
belangrijk aspect van het specifiek immuunsysteem en de dynamische 
veranderingen in de circulerende niveaus van bepaalde acute fase proteïnen 
(AFP) (stijging: positieve AFP en daling: negatieve AFP) worden erkend als 
waardevolle diagnostische informatie over de aanwezigheid van een bepaalde 
ziekte (Eckersall, 2000). Onze resultaten suggereerden een significante toename 
in CP in beide lijnen (p = 0.0012 en <0.0001, zie Figuur 4.4) met stijging van de 
graad van kreupelheid.  
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a) b) 
Ceruloplasmine concentration (U/l) Distribution vs Gait Score 
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Corticosterone Concentration (ng/ml) Distribution vs Gait Score 
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c) d) 

Ceruloplasmine concentration (U/l) Distribution vs Gait Score 
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Corticosterone Concentration (ng/ml) Distribution vs Gait Score 
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Figuur 4.4. Corticosteron (b,d) en ceruloplasmine concentratie (a,c) in het bloed 
plasma van Ross 308 (a,b) en Cobb 500 (c,d) type kippen met gait scores van 0 tot 5. 

4.3.3 Visuele Externe Kwaliteitsvariabelen 

Brandwonden aan de poten. Een associatie tussen de brandwonden aan de poten 
en de gait score kon niet waargenomen worden in de onderzochte kippen (p > 
0.05; zie Figuur 4.4). De hoogst geobserveerde score was 1 in bijna de helft van 
de populatie (155 van de 302). Een derde van de kippen (104 van de 302) 
vertoonde geen brandwonden aan de poten. Er waren slechts 3 van de 302 
kippen met ernstige brandwonden aan de poten en 2 hiervan hadden geen 
overeenkomst met hogere gait scores.  

Contact dermatitis wordt veroorzaakt door het brandend effect van ammonium 
van de urea in het strooisel in contact met de huid. Zo’n kwetsuur wordt als 
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pijnlijk beschouwd maar de mate van pijn is afhankelijk van de ernst van de 
verwonding. Er zijn ook bewijzen dat het voorkomen van contact dermatitis een 
indicator is voor de kwaliteit van het strooisel en de lucht en daardoor ook 
gerelateerd is aan andere welzijnsaspecten dan pijn (Haslam, 2006). Hoewel de 
kreupele kippen meer tijd liggend spenderen en daardoor meer contact met het 
strooisel hebben, corresponderen in deze studie het voorkomen van hogere 
scores voor brandwonden aan de poten niet met hogere gait scores, wat de 
goede kwaliteit van het strooisel in de experimentele stallen aantoont (Figuur 
4.5).  

 

Figuur 4.5. Histogram van de brandwonden aan de poten van 302 geselecteerde 39 
dagen oude hanen en hennen. De legende geeft de hak score weer. 

Borstbevuiling: Figuur 4.6 toont aan dat 198 van de 302 gescoorde vleeskuikens 
score 1 kregen voor borstbevuiling. Slechts 2 van de 302 gescoorde kippen 
vertoonden een zeer bevuilde borst. De gait score bleek geen effect te hebben op 
de borstbevuiling van de kippen van beide lijnen (p = 0.0773 en 0.2776).  

Velen onderzoeken suggereren dat borstblaren een significant verband vertonen 
met bewegingsmoeilijkheden bij vleeskuikens. Echter, het is nog niet duidelijk 
of dit fenomeen veroorzaakt wordt door de verhoogde contacttijd van kreupele 
kippen met het natte strooisel, of deze aandoening veroorzaakt wordt door 
andere skeletafwijkingen (Sorensen et al., 2000).  
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Figuur 4.6. Histogram van de borstbevuiling van 302 geselecteerde 39 dagen oude 
hanen en hennen. De legende geeft de hak score weer. 

Voetzooldermatitis (FPD). In Figuur 4.7 is te zien dat er geen directe relatie 
bestaat tussen voetzooldermatitis en gait score in de gescoorde kippen (p<0.05). 
Score 0, 1 en 2 werden bijna gelijkmatig geobserveerd, telkens in ongeveer één 
derde van de populatie (90, 106 en 81 van de 302). 25 van 302 gescoorde 
kippen vertoonde een ernstige vorm van voetzooldermatitis.  

 

Figuur 4.7. Histogram van voetzooldermatitis van 302 geselecteerde 39 dagen oude 
hanen en hennen. 

De Baere en Zoons (2003) toonden aan het strooisel een effect heeft op 
voetzooldermatitis en dat kippen hogere scores vertonen dan hanen. Echter, tot 
op heden is voetzooldermatitis nog niet gelinkt aan gait score, maar studies 
suggereren wel dat voetzooldermatitis een significante bijdrage leveren aan 
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bewegingsmoeilijkheden bij vleeskuikens. Het is echter nog niet duidelijk of dit 
fenomeen veroorzaakt wordt door het verhoogde contact met strooisel vanwege 
de kreupelheid van de kippen of door andere skeletafwijkingen (Sorensen et al., 
2000). 

4.3.4 Post-mortem Parameters 

Tibiale dischondroplasie (TD). In 267 van de 302 gescoorde kippen werden 
geen symptomen van tibiale dischondroplasie gevonden. Zes kippen die een 
ernstige vorm van tibiale dischondroplasie vertoonden, hadden een gait score 
van 3 of hoger (Figuur 4.8). De dataset vertoonde een te grote variatie in tibiale 
dischondroplasie score om statistisch significante conclusies te kunnen trekken.  

 

Figuur 4.8. Histogram van de tibia van 302 geselecteerde 39 dagen oude hanen en 
hennen.  

Femorale kopnecrose (FN). Zoals te zien in Figuur 4.9 werd bij 13 van de 302 
gescoorde kippen een ernstige vorm van FN vastgesteld, wat gepaard ging met 
een gait score van 5. Meer dan één derde van de gescoorde kippen kreeg score 
1. Er werd een significante relatie gevonden tussen gait score en FN voor beide 
lijnen Ross308 en Cobb500 (p=0.0070 en 0.0002). 
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Figuur 4.9. Histogram van de femorale kopnecrose van 302 geselecteerde 39 dagen 
oude hanen en hennen 

Het duidelijkste symptoom van FN is het onvermogen van de kip om recht te 
staan (Cook, 2000). In dit onderzoek vertoonde de meest kreupele kippen de 
hoogste FN score.  

Hak- en voetzoolirritaties werden niet meegenomen in de statistische analyse 
omdat ze geen significant effect vertoonden (p>0.05).  

Uit deze resultaten kan geconcludeerd worden dat de 9 bestudeerde parameters 
(gewicht, geslacht, corticosterone concentratie, ceruloplasmine concentratie, 
borstbevuiling en femorale kopnecrose) een significante relatie vertoonden met 
de kreupelheid van de vleeskuikens. De hoge corticosterone concentratie 
gevonden in de kippen met een hoge gait score, bleek het gevolg van die hoge 
gait score te zijn. Het zou gesteld kunnen worden dat kippen die moeilijkheden 
kennen om tot water en voeder te geraken, en zich ook moeten weten te redden 
in de sociale omgeving, meer stress ervaren dan deze zonder moeilijkheden. 

 

Conclusie 
 
In dit onderzoek werd de relatie tussen verschillende fysiologische parameters 
en kreupelheid bij 302 commerciële vleeskuikens opgegroeid in commerciële 
omstandigheden onderzocht. Statistische analyses werden uitgevoerd om het 
effect van algemene fysiologische parameters (geslacht, lijn en gewicht), 
gezondheidsindicatoren (hakirritatie, voetzooldermatitis, borstbevuiling, tibiale 
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dischondroplasie en femorale kopnecrose) en bloedparameters (het 
stresshormoon corticosterone en acute fase proteïne ceruloplasmin) na te gaan 
op de gait score met behulp van een multicategoriek logit model.  

In overeenstemming met Sorensen et al. (2000) werd in deze studie een 
significante relatie gevonden tussen gait score en geslacht in beide lijnen – Ross 
308 en Cobb 500 (p=0.0048). Kippen van Ross en hanen van Cobb vertoonden 
een significant verhoogde gait score (2.9, 3.3 van 0 tot 5). Het is gekend dat een 
versnelde groei en hogere lichaamsgewichten een invloed hebben op de 
bewegingsmogelijkheden van vleeskuikens (Kestin et al., 2001). Het verhoogde 
lichaamsgewicht zet meer druk op het nog niet volledig volgroeide skelet, wat 
leidt tot abnormale gait scores (Corr et al., 2003). In dit onderzoek werd een 
significante en niet lineaire relatie gevonden tussen lichaamsgewicht en gait 
score en dit voor beide lijnen (p<0.0001). Vleeskuikens met een gait score van 3 
hadden eveneens de hoogste lichaamsgewichten. Echter, kippen met een gait 
score van 5 neigden naar een lager lichaamsgewicht aangezien ze niet konden 
concurreren met de andere kippen voor water en voeder (Kestin et al., 1999). 
Hanen hadden een significant hoger lichaamsgewicht dan kippen voor beide 
lijnen (p<0.0001).  

Beide bloed parameters, het stresshormoon corticosterone en het acute fase 
proteïne ceruloplasmine, vertoonden een significante relatie met gait score in 
beide lijnen (p<0.0015). Hoe hoger de gait score, hoe hoger het gehalte van de 
bloedparameters steeg. Dit duidt erop dat hoe ernstiger de kreupelheid, hoe 
hoger het stressniveau van het vleeskuiken vanwege de kwetsuren en/of 
infecties.  

Een kreupel vleeskuiken blijft het grootste deel van de dag liggen (Weeks et al., 
2000) en zal ook sneller terug gaan liggen dan een niet kreupel dier (op dit feit 
is de ‘latency-to-lie’ test gebaseerd). Het zou dan ook gesteld kunnen worden 
dat hoe langer de kippen op het strooisel liggen, hoe groter de borstbevuiling zal 
zijn. Echter, in dit onderzoek werd geen significante relatie gevonden tussen de 
kreupelheid en borstbevuiling bij de vleeskuikens van beide lijnen (p=0.0773 en 
p=0.2776). Bovendien werd er ook geen significante relatie gevonden tussen 
hakirritaties en gait score (p>0.05). De kreupele vleeskuikens kwamen wel 
degelijk meer in contact met het strooisel, maar vermoedelijk vanwege de hoge 
kwaliteit van het strooisel resulteerde dit niet in significante problemen zoals 
borstbevuiling en hokirritaties.  

Studies tonen aan dat voetzooldermatitis een significante bijdrage levert aan de 
bewegingsmoeilijkheden van vleeskuikens (Sorensen et al., 2000). In dit 
onderzoek werd er geen significante relatie gevonden tussen voetzooldermatitis 
en gait score (p>0.05).  
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In literatuur wordt gesteld dat het duidelijkste symptoom van femorale 
kopnecrose het onvermogen om recht te staan is (Cook, 2000). In dit onderzoek 
werd bevestigd dat vleeskuikens met moeilijkheden om recht te staan vanwege 
kreupelheid een ernstige vorm van femorale kopnecrose vertoonden (p=0.0002). 

Deze studie presenteert de resultaten van het onderzoek naar oorzaak en effect 
relaties tussen gait score (als maat voor kreupelheid) en verschillende 
morfologische en fysiologische parameters in verschillende lijnen van 
vleeskuikens, gebruik makend van een standaard statistische analyse. Deze 
oorzaak en effect relatie kan beïnvloed worden door een aantal 
managementpraktijken, zoals strooiselkwaliteit, waardoor de gevonden relaties 
niet universeel toepasbaar of biologisch gegrond zijn. 
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5 WP 4: Experimentele proeven: invloed van huisvesting 
en management op locomotorische en andere 
welzijnsproblemen 

 

5.1 Inleiding 
 
Op basis van de bevindingen bij de andere partners zijn prototype 
monitoringsprotocols opgesteld die op het Proefbedrijf voor de Veehouderij in 
semi-praktijkomstandigheden zijn toegepast. Hierdoor kan het effect van 
huisvesting- en managementfactoren op het welzijn van vleeskippen 
geëvalueerd worden.  
De proefopzet is zodanig gekozen dat er aanvullend op de reeds bestaande 
kennis over de invloed van deze factoren afzonderlijk, ook kan gekeken worden 
naar de interacties van verschillende proeffactoren. Het is immers van groot 
belang om te onderzoeken of het effect van elke proeffactor op het welzijn van 
vleeskuikens al dan niet afhangt van de andere proeffactoren.  
Rekening houdend met de al onderzochte factoren op het Proefbedrijf voor de 
Veehouderij gedurende de laatste jaren en de factoren die beschreven zijn in het 
rapport van het wetenschappelijke comité voor dierengezondheid en welzijn 
voor de Europese commissie van 21 maart 2000 (SCAHAW, 2000), worden 
volgende factoren in het onderzoek opgenomen als door de pluimveehouder 
mogelijke remediërende factoren: 

1. de bezetting uitgedrukt in kg per m² 
2. de lichtintensiteit  
3. de commercieel beschikbare genetische lijnen  

In twee proefopzetten zijn deze proeffactoren in verschillende combinaties 
onderzocht door optimaal gebruik te maken van de beschikbare infrastructuur. 
 

5.2 Methodologie 

5.2.1 Infrastructuur 
 
Het Proefbedrijf voor de Veehouderij beschikt over twee vleeskippenstallen (zie 
figuur 5.1). Deze stallen zijn elk verdeeld in twee afdelingen met ertussen een 
bezoekersruimte. Het Proefbedrijf beschikt dus over vier volledig gescheiden 
klimaatafdelingen van 300 m² (16 meter breed en 18,75 meter lang). Bij de 
gangbare bezetting van 20 kuikens per m² komt dit op een capaciteit van 6000 
kuikens per afdeling. De stallen worden verwarmd via een centrale verwarming 
met deltabuizen. Per afdeling is een klimaatregelaar geplaatst die het stalklimaat 
regelt en automatisch registreert. 
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Elke afdeling is d.m.v. draadafscheidingen verder verdeeld in 4 subafdelingen 
(of proefeenheden) met een oppervlakte van 75 m². Bij een bezetting van 20 
kuikens per m² kunnen 1500 kuikens per proefeenheid geplaatst worden. Elke 
subafdeling heeft een apart voer- en drinksysteem (voer- en waterverbruik 
worden automatisch geregistreerd).  

 
Per afdeling zijn er de volgende voorzieningen: 

• 1 F38-klimaatregelaar® met temperatuur-, relatieve vochtigheid- 
(RV) en onderdrukregeling 

• 5 temperatuursensoren 
• 1 RV-meter 
• 1 onderdrukregeling 
• 32 luchtinlaatventielen (16 aan beide zijden van de stal) 
• 6 ventilatoren in de nok met een diameter van 50 cm (capaciteit van 

ca. 8000 m³ per ventilator) waaronder 2 regelbare ventilatoren met 
PD-kleppen en 4 aan/uit-ventilatoren met vlinderkleppen 

6 5 10 9

8 7 12 11

3 4 15 16

1 2 13 14

bezoekersgang met 

technische ruimte

STAL

AFDELING

HOK =

 subeenheid

6000 

kuikens

12000 

kuikens

1500 kuikens

17 voerpannen

30 drinkcups

B C

DA

Figuur 5.1. Proefinfrastructuur op het Proefbedrijf voor de Veehouderij 
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• verwarming: de stallen worden verwarmd met een centrale 
verwarming met deltabuizen. Deze buizen zijn opgehangen verspreid 
over de stal, nl.: 

o verspreid over de stal op een hoogte van ca. 50 cm 
o onder de luchtinlaatventielen 
o naast de poorten achteraan de stal 

Voor de verwarming zijn 2 gasketels voorzien (1 voor 
de afdelingen A en B, 1 voor de afdelingen C en D) 

• verlichting: in elke afdeling zijn 2 verlichtingssystemen geplaatst, 
beide systemen zijn volledig onafhankelijk van elkaar en kunnen apart 
geregeld en gedimd worden 

o verlichting met gloeilampen (19 lampen van 60 W per 
afdeling) 

o verlichting met hoogfrequente TL-lampen (16 lampen van 
20 W per afdeling) 

• vernevelapparatuur: in elke afdeling zijn 2 extra ventilatoren 
opgehangen waarvan de hoogte kan aangepast worden. Voor deze 
ventilatoren zijn 6 verstuivers geplaatst waardoor water kan verneveld 
worden onder hoge druk (deeltjesgrootte van ca. 50 µm). Dit systeem 
kan gebruikt worden om: 

o te koelen bij een te hoge temperatuur 
o extra luchtcirculatie in de stal te brengen 
o de relatieve vochtigheid in de stal te regelen 
o de stallen voor het reinigen in te weken 

• steunventilatoren: per afdeling zijn 2 extra steunventilatoren 
beschikbaar die gebruikt kunnen worden om meer luchtcirculatie in de 
stal te brengen op warme zomerdagen  

 
Per subafdeling zijn er de volgende voorzieningen: 

• voersysteem: het voer wordt verstrekt in voerpannen. Per proefgroep 
is een aparte voerhopper voorzien en is een voercircuit geplaatst 
waaraan 17 pannen bevestigd zijn (1 pan per 88 kuikens) bij een 
normale bezetting van 20 kuikens per vierkante meter. Het aantal 
pannen kan afhankelijk van de proefopzet aangepast worden tot 
maximaal 23 stuks. Het voer wordt automatisch verstrekt met behulp 
van een voercomputer die de voerdosering per proefgroep apart 
registreert. 

• watersysteem: het water wordt verstrekt via Spark®-nippels. Per 
proefgroep is een aparte vlotterbak voorzien en zijn 3 drinklijnen 
opgehangen met in totaal 78 drinknippels met lekschaaltje bij een 
normale bezetting van 20 kuikens per vierkante meter. Het aantal 
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drinkcups kan aangepast worden naargelang de proefopzet. De druk 
op de drinklijn is regelbaar. De vlotterbakken voor het water worden 
automatisch gevuld met behulp van een regelcomputer die de 
waterdosering per proefgroep apart registreert. 

• dierweging: met behulp van één hangende weegschaal per proefgroep 
kan het groeiverloop van de kuikens continu opgevolgd worden 

 
Het praktijkonderzoek kan dus gebeuren op 2 niveaus, namelijk: 

� op afdelingsniveau (4 afdelingen: A, B, C en D) 
� op niveau van de subafdelingen binnen de afdeling (4 subafdelingen 

per afdeling) 
 
Verder beschikt het proefbedrijf over: 

• 3 silo’s van 15 m³ (ca. 9 ton) voor de opslag van het voer 
• 1 stroomgenerator waarmee elektriciteit kan aangemaakt worden als 

de netspanning wegvalt 
• 1 kadaverkoeling waarin de dode kuikens bewaard worden totdat ze 

opgehaald worden door een erkend bedrijf  
 

5.2.2 Metingen 

 

De volgende metingen worden per subafdeling in elke proefopzet uitgevoerd: 
 
• Bepaling van het gemiddeld gewicht op een steekproef van 50 kuikens op 

volgende levensdagen: dag 0, dag 6, dag 13, dag 20, dag 27 en dag 34. 
• Bepaling van het gemiddeld gewicht op een steekproef van 75 kuikens op 

de 39ste levensdag. 
• Registratie van het voer- en waterverbruik op dagbasis. 
• Dagelijkse registratie van de sterfte en vanaf dag 9 tevens bepaling van 

mogelijke doodsoorzaken door middel van autopsie:  
� dwerggroei  
� doodgroei 
� osteoporose  
� femur head necrose 
� draaipoot  
� zwelling  
� ascitis  
� coli  
� tibiale dyschondroplasie  
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• Bepaling van het droge stofgehalte van het strooisel gedurende de ronde 
en dit wekelijks.   

• Beoordeling van 40 kuikens (20 hennen + 20 hanen op dag 27, dag 34 en 
dag 39) op volgende externe kwaliteitskenmerken: 
o borstbevuiling  
o ontsteking van de hak  
o ontsteking van de voetzool 

 
Het protocol van de beoordeling van deze externe kwaliteitskenmerken is 
opgesteld in samenwerking met het Praktijkonderzoek in Nederland. De scores 
worden steeds als volgt toegekend: 

• score 0: geen zichtbare afwijkingen. 
• score 1: lichte mate van roodverkleuring van hak en voetzool of 

lichte bevuiling van de borst.  
• score 2: matige roodverkleuring van hak en voetzool, echter geen 

blaren of kloven zichtbaar. Matige bevuiling van de borst.  
• score 3: ernstige roodverkleuring van hak en voetzool met 

zichtbare blaren of kloven. Ernstige bevuiling van de borst.  
• Registratie van temperatuur, relatieve vochtigheid en ventilatie 

elke 30 minuten.  
• Aangezien elke afdeling apart wordt geslacht in het slachthuis, 

zijn er ook aparte slachtrapporten per afdeling beschikbaar.  
 

5.2.3 Weergave resultaten 

 
De technische productieresultaten worden met elkaar vergeleken door middel 
van kengetallen, daarbij worden volgende definities en/of formules gebruikt: 
- % pootproblemen: % uitval dat veroorzaakt werd door osteoporose, tibiale 

dischondroplasie, femur head necrose, zwellingen en draaipoten. 
- % metabole problemen: % uitval te wijten aan ascitis en doodgroeiers 

(sudden death syndrome) 
- netto VC = netto voerconversie = voerverbruik / netto gewicht afgevoerde 

dieren waarbij  
netto gewicht afgevoerde dieren = (bruto gewicht – 2%) * (1 - % 
uitval/100) 

- VC 1700 = netto voerconversie omgerekend naar een bruto levend 
gewicht van 1700 g (0,01 correctie per 25g) 

- pg = productiegetal = (1 - % uitval/100) * bruto gewicht * 0,98 * 10 
(lengte ronde * VC) 
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5.2.4 Opzet proefrondes in semi-praktijkomstandigheden  

 
Ten opzichte van het oorspronkelijke projectvoorstel zijn enkele aanpassingen 
uitgevoerd. 

o De proefperiode is teruggebracht naar 39 dagen in plaats van 41 
dagen. Reden hiervoor is het feit dat het slachtgewicht van de dieren 
te zwaar werd. Door het inkorten van de proefperiode werden ook de 
leeftijden waarop metingen worden uitgevoerd aangepast en 
vervroegd. 

o In het oorspronkelijke voorstel zou een vergelijking worden gemaakt 
tussen een bezetting van 20 dieren per m² (ca. 46 kg/m²) en 12 
kuikens per m² (ca. 30 kg/m²). Door het verkorten van de proefperiode 
zullen de eindgewichten van de dieren ook lager liggen zodat om een 
bezetting van ongeveer 30 à 33 kg/m² te bereiken 13 dieren in plaats 
van 12 per m² opgezet worden. 

o Voor wat betreft verlichting werd in het projectvoorstel aangegeven 
een continue lichtsterkte van 20 lux door TL lampen te vergelijken 
met een variabele lichtsterkte bij gloeilampen. Eigenlijk wordt 
hierdoor een extra factor namelijk type lamp ingebracht. Om dit te 
vermijden zal ook voor de variabele lichtsterkte gebruik gemaakt 
worden van (hoogfrequente) TL lampen. 

o Het oorspronkelijke projectvoorstel bestond uit 3 werkpakketten van 
telkens twee proefrondes (tabel 5.1) en was een versmelting van twee 
projecten. Daarbij werd het aantal proefrondes verminderd, maar bleef 
het aantal te onderzoeken proeffactoren gelijk. Hierdoor was het 
aantal herhalingen te beperkt om er na statistische verwerking 
betrouwbare conclusies uit te trekken. In overleg met het 
begeleidingscomité is beslist om de proefopzet aan te passen tot een 
statistische meer verantwoorde opzet. De effectieve proefopzet is 
weergegeven in tabel 5.2. 
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Tabel 5.1. Overzicht proefopzet oorspronkelijk voorstel 

   afdeling (4)  hokjes binnen afdeling (4) 

 WP 4.1 
 (2 rondes) 

� 2 bezettingen 
    - 20 kuikens / m² (ca. 46 kg / m²) 
    - 12 kuikens / m² (ca. 30 kg / m²) 
� 2 lichtschema’s 
    - 20 lux 
    - lichtsterkte i.f.v. leeftijd 

�  2 snelgroeiende lijnen 
    - Ross 
    - Cobb 

 WP 4.2 
 (2 rondes) 

� 2 bezettingen 
    - 20 kuikens / m² (ca. 46 kg / m²) 
    - 12 kuikens / m² (ca. 30 kg / m²) 
� 2 lijnen: 
    - snelgroeiend (Ross) 
    - traaggroeiend (Hubbard) 

� 2 types strooisel 
    - houtkrullen 
    - mengsel turf / 

houtkrullen  

 WP 4.3 
 (2 rondes) 
 

�  2 bezettingen 
    - 20 kuikens / m² (ca. 46 kg / m²) 
    - 12 kuikens / m² (ca. 30 kg / m²) 
�  2 lichtschema’s 
    - 20 lux 
    - lichtsterkte i.f.v. leeftijd 

�  ofwel genotype 
    - snel- vs traaggroeiend  
    - 2 snelgroeiende 
�  ofwel voedingsvariabele 
 

 

 
   afdeling (4)  hokjes binnen afdeling (4) 

4 rondes 
 

�  2 bezettingen 
- 20 kuikens / m² (ca. 46 kg / m²)
- 13 kuikens / m² (ca. 33 kg / m²)

�  2 lichtsterktes 
- 20 lux 
- lichtsterkte i.f.v. leeftijd 

�  2 snelgroeiende lijnen 
- Ross 308 
- Cobb 500 

ronde 
5 en 6 

 
 

�  proeffactoren vastgelegd o.b.v. de 
resultaten van de eerste 4 rondes 

 

� 2 bezettingen 
- 20 kuikens / m² (ca. 46 kg / m²) 
- 13 kuikens / m² (ca. 33 kg / m²) 

� 2 genetische lijnen 
- Ross 308 
- Ross 708 

 

Tabel 5.2. Aangepaste proefopzet   
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In het kader van dit project zijn 6 proefrondes uitgevoerd tussen november 2007 
en september 2009, nl.: 

1e ronde:  9/11/’07 – 19/12/’07  
2e ronde:  4/07/’08 – 13/08/’08  
3e ronde:  29/08/’08 – 5/10/’08  
4e ronde:  24/10/’08 – 3/12/’08  
5e ronde: 5/06/’09 – 15/07/’09  
6e ronde: 7/08/’09 – 16/09/’09  
 

5.2.4.1 Proefopzet tijdens ronde 1 tot 4  

Tijdens de eerste 4 proefrondes werden op afdelingsniveau bezettingsdichtheid 
en lichtsterkte vergeleken. Op het niveau van de subeenheden binnen de 
afdelingen zijn twee genetische lijnen vergeleken. 
 

� Proeffactoren op afdelingsniveau: 

- Bezettingsdichtheid:  
o 20 dieren per m² (ca. 46 kg per m²)  
o 13 dieren per m² (ca. 33 kg per m²)  

- Lichtsterkte’s (figuur 5.2):  
o 20 lux  
o afhankelijk van de leeftijd van de dieren  

 
� Proeffactor op niveau van de subeenheden binnen de afdeling: 

- Genetische lijnen: 
o Ross 308  
o Cobb 500 FF 
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In figuur 5.3 is voor ronde 1 de verdeling van de proeffactoren over de stallen 
weergegeven. 

De verlichting gebeurt met TL lampen volgens een schema van 6 uur continu 
donker en 18 uur continu licht per dag. Dit schema start vanaf dag 6 en loopt 
door tot dag 37 of 3 dagen voor laden. De proefperiode bedroeg 39 dagen. 
Tijdens de proefrondes werd niet uitgeladen.  
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Figuur 5.3. Verdeling proeffactoren over de stallen (vb. ronde 1) 

Figuur 5.2. Toegepaste lichtsterktes  
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De staltemperatuur werd ingesteld op 34,5 °C bij opzet, tijdens de ronde werd 
deze geleidelijk verlaagd tot 18,5°C (figuur 5.4). De minimum en maximum 
ventilatie van de stallen werd aangepast zodat bij beide bezettingen éénzelfde 
hoeveelheid geventileerd werd in m³ per kg levend gewicht (figuur 5.5).  

 
 
 

 
 
 
 

5.2.5 Statistische analyse 
In de eerste 4 proefrondes werd in alle proefgroepen éénzelfde aantal 
voerpannen en drinknippels voorzien, nl. 17 voerpannen en 78 drinknippels per 
proefgroep van 75 m². Bij deze bezettingsproef komt dit op een verschillend 
aantal dieren per pan en nippel, nl.:  

- bij 20 kuikens / m²: 88,2 dieren / voerpan en 19,2 dieren / nippel  
- bij 13 kuikens / m²: 57,4 dieren / voerpan en 12,5 dieren / nippel  
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Figuur 5.4. Temperatuurcurve  

Figuur 5.5. Instelling voor minimum en maximum ventilatie bij 13 en 20 kuikens per 
m² (in % van de totale ventilatiecapaciteit) 
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5.2.5.1 Proefopzet tijdens ronde 5 en 6  

Op basis van de resultaten van de eerste vier proefrondes zijn de proeffactoren 
voor de laatste 2 rondes van dit project vastgelegd. In ronde 5 en 6 is op 
afdelingsniveau de bezettingsdichtheid verder onderzocht. Op het niveau van de 
subeenheden binnen de afdelingen zijn twee genetische lijnen vergeleken. 
 

� Proeffactoren op afdelingsniveau: 

- Bezettingsdichtheid:  
o 20 dieren per m² (ca. 46 kg per m²)  
o 13 dieren per m² (ca. 33 kg per m²)  

 
� Proeffactor op niveau van de subeenheden binnen de afdeling: 

- Genetische lijnen: 
o Ross 308  
o Ross 708  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 5.6. Toegepaste lichtschema  

Donker Licht

Lichtschema:  12L-1D-3L-
4D-3L-1D

� Lichtsterkte:

dag 0-39 20 lux

� Lichtduur:

� dag 0-5 23L:1D

� dag 6-36 12L:1D:3L:4D:3L:1D 

� dag 37-39   23L:1D
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De verlichting gebeurt met TL lampen volgens een intermitterend schema met 
afwisselend licht- en donkerperiodes, nl. 12L-1D-3L-4D-3L-1D (zie figuur 5.6). 
Dit schema start vanaf dag 6 en loopt door tot dag 37 of 3 dagen voor laden. Dit 
lichtschema is verschillend van het schema in de eerste 4 proefrondes van het 
project, waarin gewerkt werd met één continue donkerperiode van 6 uur en 18 
uur continu licht.  

De proefperiode bedroeg 39 dagen. Tijdens de proefrondes werd niet uitgeladen. 
In figuur 5.7 is voor ronde 5 de verdeling van de proeffactoren over de stallen 
weergegeven.  

De staltemperatuur werd ingesteld op 34,5 °C bij opzet, tijdens de ronde werd 
deze geleidelijk verlaagd tot 18,5°C. De minimum en maximum ventilatie van 
de stallen werd aangepast zodat bij beide bezettingen éénzelfde hoeveelheid 
geventileerd werd in m³ per kg levend gewicht. Voor de temperatuur en 
ventilatie werden dezelfde instellingen gebruikt als tijdens de eerste 4 
proefrondes van het project (figuur 5.4 en 5.5). 
 
In ronde 5 en 6 van het project werd het aantal voerpannen en drinknippels in 
tegenstelling tot de eerste 4 rondes wel aangepast aan de bezetting, zodat overal 
éénzelfde aantal dieren per pan en nippel aanwezig was, nl. 88 dieren per 
voerpan en 19 dieren per nippel. Bij deze bezettingsproef komt dit op:  

17 voerpannen en 78 nippels per proefeenheid van 75m² bij 20 kuikens per m²  
11 voerpannen en 50 nippels per proefeenheid van 75m² bij 13 kuikens per m²  

 

6 5 10 9
B Ross 308 Ross 708 Ross 708 Ross 308 C

20 kuikens / m² 8 7 12 11 13 kuikens / m²
Ross 708 Ross 308 Ross 308 Ross 708

3 4 15 16
A Ross 708 Ross 308 Ross 308 Ross 708 D

13 kuikens / m² 1 2 13 14 20 kuikens / m²
Ross 308 Ross 708 Ross 708 Ross 308

Figuur 5.7. Verdeling proeffactoren over de stallen (vb. ronde 5) 
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5.2.6 Statistische analyse 

 
De verschillen in technische resultaten tussen de behandelingen in deze 
proefrondes zijn geanalyseerd in ‘SPSS Statistics’ met een ‘Mixed Linear 
Model’. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende niveaus van 
experimentele eenheden (afdelingen en subhokjes).  
De resultaten van de beoordelingen van de dieren (scores in 4 klassen) zijn 
geanalyseerd in ‘SPSS Statistics’ via de procedure ‘Generalized linear models / 
ordinal logistic regression’ (multinomiale distributie, link functie: cum. logit). 
 
 
 

5.3 Resultaten  

5.3.1 Proefopzet 1: lichtsterkte - bezetting - genetische lijn  
 (ronde 1 tot 4)  

5.3.1.1 Technische resultaten  

De figuren 5.8 en 5.9 geven het verloop van de uitval gedurende de 
proefperiode van 39 dagen weer per proeffactor: bezetting, lichtsterkte en 
genetische lijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.8. Verloop van de uitval tijdens de 
proefperiode van 39 dagen per bezetting en 
per lichtsterkte  

Figuur 5.9. Verloop van de uitval tijdens de 
proefperiode van 39 dagen per genetische 
lijn  
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Tijdens deze proefrondes zijn wekelijks kuikens gewogen. De figuren 5.10 en 
5.11 geven het gewichtsverloop weer per bezetting, lichtsterkte en genetische 
lijn. Hieruit komt het effect van de bezetting duidelijk naar voor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In tabel 5.3 worden de gemiddelde technische resultaten van de vier proefrondes 
weergegeven per bezetting en per lichtsterkte. De resultaten zijn met de ‘Linear 
Mixed Models’ procedure geanalyseerd. Tabel 5.4 geeft het overzicht weer van 
de p-waarden voor de verschillende proeffactoren en de interacties tussen deze 
factoren. Uit deze tabel blijkt dat er geen duidelijke interacties zijn tussen de 
proeffactoren (lichtsterkte en bezetting, lichtsterkte en genetische lijn, bezetting 
en genetische lijn). In tegenstelling tot de lichtsterkte hebben de bezetting en de 
genetische lijn wel een duidelijk effect op de technische resultaten. In tabellen 
5.5, 5.6 en 5.7 zijn de technische resultaten per proeffactor weergegeven. 

 

 

 

 

Figuur 5.10. Overzicht van het gewichtsverloop 
tijdens de proefperiode: bezetting en lichtsterkte  

Figuur 5.11. Overzicht van het gewichtsverloop 
tijdens de proefperiode per genetische lijn  
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 bezetting 13 kuikens / m² 20 kuikens / m² 

lichtsterkte 20 lux ifv leeftijd 20 lux ifv leeftijd 

% uitval 2,57 2,63 3,18 3,49 

% pootproblemen 0,39 0,40 0,79 1,27 

% metabole problemen 1,22 1,20 1,23 1,12 

bruto levend gewicht (g) 2591 2594 2427 2426 

waterverbruik (l/pok) 7,05 6,98 6,78 6,73 

voerverbruik (kg/pok) 4,12 4,11 3,90 3,88 

water/voer verhouding 1,71 1,70 1,74 1,73 

netto VC 1,67 1,66 1,69 1,70 

VC 1700 1,33 1,33 1,42 1,42 

productiegetal 381,0 382,6 349,1 348,6 

voerwinst (euro/pok) * 0,360 0,365 0,295 0,292 

voerwinst (euro/m²) * 4,682 4,740 5,891 5,836 

* voerwinst = vleesopbrengst (0,80 euro/kg) - kuikenkost (0,32 euro/st) - 
voerkost (0,315 euro/kg) 

 
 
 

 
licht-

sterkte 
bezet-
ting 

lichtsterkte 
* bezetting 

gen. lijn 
lichtsterkte 
* gen. lijn 

bezetting 
* gen. lijn 

% uitval 0,664 0,053 0,807 0,001 0,165 0,311 

% pootproblemen 0,359 0,024 0,382 0,034 0,851 0,557 

% metabole probl.  0,515 0,727 0,638 0,099 0,086 0,308 

levend gewicht (g) 0,969 < 0,001 0,937 0,063 0,372 0,848 

waterverbruik (l/pok) 0,200 < 0,001 0,930 0,056 0,159 0,470 

voerverbruik (kg/pok) 0,727 < 0,001 0,994 0,241 0,214 0,789 

water/voer verhouding 0,078 0,004 0,918 0,035 0,487 0,038 
netto VC 0,903 0,096 0,883 0,015 0,211 0,774 

VC 1700 0,920 0,006 0,909 0,014 0,210 0,769 

productiegetal 0,912 0,002 0,929 0,009 0,309 0,921 

voerwinst (euro/pok) 0,928 0,006 0,893 0,009 0,268 0,907 

voerwinst (euro/m²) 0,947 0,003 0,898 0,016 0,244 0,529 

Tabel 5.3. Technische resultaten op dag 39: bezetting en lichtsterkte  

Tabel 5.4. Overzicht van de statistische verschillen tussen de factoren en hun interacties (p-waarden)  
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lichtsterkte 20 lux ifv leeftijd sign. p **  

% uitval 2,87 3,05 0,664 

% pootproblemen 0,59 0,82 0,359 

% metabole problemen 1,22 1,16 0,515 

bruto levend gewicht (g) 2509 2513 0,969 

waterverbruik (l/pok) 6,92 6,86 0,200 

voerverbruik (kg/pok) 4,01 4,00 0,727 

water/voer verhouding 1,73 1,71 0,078 

netto VC 1,68 1,68 0,903 

VC 1700 1,38 1,37 0,920 

productiegetal 365,1 366,1 0,912 

voerwinst (euro/pok) *  0,327 0,328 0,928 

voerwinst (euro/m²) * 5,286 5,288 0,947 

* voerwinst = vleesopbrengst (0,80 euro/kg) - kuikenkost (0,32 euro/st) - 
voerkost (0,315 euro/kg) 
** een p-waarde < 0,05 duidt aan dat met 95% zekerheid kan gesteld worden dat 
er een verschil is tussen de proefbehandelingen 

 

 
bezetting 13 kuikens / m² 20 kuikens / m² sign. p **  

% uitval 2,60 3,33 0,053 

% pootproblemen 0,39 1,02 0,024 

% metabole problemen 1,21 1,18 0,727 

bruto levend gewicht (g) 2593 2426 0,000 

waterverbruik (l/pok) 7,01 6,76 0,000 

voerverbruik (kg/pok) 4,12 3,89 0,000 

water/voer verhouding 1,70 1,74 0,004 

netto VC 1,67 1,69 0,096 

VC 1700 1,33 1,42 0,006 

productiegetal 381,8 348,9 0,002 

voerwinst (euro/pok) * 0,362 0,293 0,006 

voerwinst (euro/m²) 4,711 5,865 0,003 

bezetting (in kg/m²) 32,8 46,9 0,000 

 * voerwinst = vleesopbrengst (0,80 euro/kg) - kuikenkost (0,32 euro/st) - 
voerkost (0,315 euro/kg) 

** een p-waarde < 0,05 duidt aan dat met 95% zekerheid kan gesteld worden dat 
er een verschil is tussen de proefbehandelingen 

Tabel 5.5. Effect van lichtsterkte op de technische resultaten (dag 39)  

Tabel 5.6. Effect van bezetting op de technische resultaten (dag 39)  
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Bij de lage bezettingsdichtheid van 13 kuikens per m² is er een trend naar een 
lagere uitval, vooral door minder uitval ten gevolge van pootproblemen. Het 
eindgewicht van de kuikens is hoger bij de lage bezetting, dit gaat gepaard met 
een hoger water- en voerverbruik, een trend naar een lagere netto voerconversie, 
een merkelijk hoger productiegetal en een hogere voerwinst per opgezet kuiken. 
De lage bezetting van 13 kuikens per m² komt in deze proef op een bezetting 
van 32,8 kg per m². De bezetting van 20 kuikens per m² komt op een effectieve 
bezetting van 46,9 kg per m², hetgeen merkelijk hoger is dan de maximale 
bezettingsnormen uit de EU-richtlijn.  

Bij de lage bezetting is het technisch resultaat en de voerwinst per dier 
beduidend beter, maar het bedrijfsrendement uitgedrukt in voerwinst per m² 
staloppervlakte is veel lager.  
Uit de kostprijsberekening waarbij ook rekening gehouden wordt met alle 
andere vaste en variabele kosten, blijkt dat de kostprijs 0,022 euro per kg vlees 
hoger is bij een bezetting van 13 kuikens t.o.v. een bezetting van 20 kuikens per 
m². Voor een bedrijf met 50.000 vleeskuikens komt dit op een verschil in 
bedrijfsrendement van 2550 euro per ronde of 18950 euro per jaar bij een 
cyclusduur van 7 weken (incl. leegstand). 
 
In tabel 5.7 zijn de technische resultaten van beide genetische lijnen 
weergegeven. Bij de Ross 308 kuikens is het technisch resultaat duidelijk beter 
(trend naar hoger eindgewicht, lagere uitval, lagere voerconversie, hoger 
productiegetal en hogere voerwinst). Er werden geen interacties tussen de 
genetische lijn, bezetting en lichtsterkte vastgesteld. 
 
Bij deze resultaten dient opgemerkt dat deze beide genetische lijnen bij 
éénzelfde management (in zelfde afdeling met zelfde verlichting en 
klimaatregeling, zelfde voersamenstelling) gehouden zijn. De selectiebedrijven 
voorzien per lijn aangepaste managementaanbevelingen en normen voor 
voersamenstelling en groei. Ross 308 kuikens presteren optimaal bij sterk 
geconcentreerd voer, terwijl voor Cobb 500 een iets minder geconcentreerd voer 
(goedkoper voer) aangewezen is. Bij een aangepast management voor de Cobb 
500 kuikens kunnen de resultaten van deze dieren verbeterd worden.  
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genetische lijn Ross 308 Cobb 500 sign. p **  

% uitval 2,71 3,20 0,001 

% pootproblemen 0,55 0,85 0,034 

% metabole problemen 1,12 1,26 0,099 
bruto levend gewicht 
(g) 

2526 2496 0,063 

waterverbruik (l/pok) 6,84 6,93 0,056 

voerverbruik (kg/pok) 3,99 4,02 0,241 

water/voer verhouding 1,71 1,73 0,035 

netto VC 1,66 1,70 0,015 

VC 1700 1,35 1,40 0,014 

productiegetal 373,2 358,2 0,009 

voerwinst (euro/pok) * 0,350 0,308 0,009 

 * voerwinst = vleesopbrengst (0,80 euro/kg) - kuikenkost (0,32 euro/st) - 
voerkost (0,315 euro/kg) 
** een p-waarde < 0,05 duidt aan dat met 95% zekerheid kan gesteld worden 
dat er een verschil is tussen de proefbehandelingen 

 
 

5.3.1.2 Drogestofgehalte van het strooisel  

 
Wekelijks zijn monsters genomen van het strooisel voor een DS-bepaling. Uit 
deze resultaten blijkt dat vanaf 14 dagen leeftijd het strooisel bij de genetische 
lijn ‘Ross’ iets droger is dan bij de lijn ‘Cobb’. Dit verschil blijft de ganse ronde 
duidelijk aanwezig, enkel bij de laatste bemonstering bij het laden van de 
kuikens op dag 40 is dit verschil terug minder uitgesproken (figuur 5.12). 
 

Tabel 5.7. Technische resultaten bij de genetische lijnen ‘Ross 308’ en ‘Cobb 500’ 
(dag 39 / proefperiode: november 2007 – december 2008)  
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Figuur 5.12. Drogestofgehalte van het strooisel bij de twee genetische lijnen  

 

 
Figuur 5.13. Invloed van bezetting en lichtsterkte op het drogestofgehalte van het 
strooisel  

 
De lichtsterkte heeft geen duidelijk effect op de strooiselkwaliteit en 
drogestofgehalte van het strooisel. Tussen de beide bezettingen is wel een 
duidelijk verschil in DS-gehalte van het strooisel aanwezig gedurende de ganse 
proefperiode. Bij de hoge bezetting wordt veel meer mest geproduceerd door de 
dieren, waardoor meer vocht in het strooisel terecht komt. Bovendien kan bij de 
hoge bezetting relatief minder vocht verdampen en afgevoerd worden uit de 
strooisellaag met bijgevolg een lager drogestofgehalte van het strooisel bij de 
hoge bezetting. 
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5.3.1.3 Beoordeling van borstbevuiling, hakken en voetzolen 

 
In elke proefronde zijn de kuikens op drie leeftijden beoordeeld op 
borstbevuiling, irritatie van de hakken en voetzoolaantasting. Hierbij is een 
score gegeven van 0 tot 3, naargelang de ernst van de aantasting/bevuiling. In de 
tabellen 5.8, 5.9 en 5.10 zijn de resultaten van deze beoordelingen weergegeven.  
Bij de hoge bezetting is op dag 39 een trend naar meer borstbevuiling 
waarneembaar. De bezetting heeft ook een duidelijk effect op zowel de 
hakirritatie als de voetzoolaantasting. Bij de hoge bezetting worden beduidend 
meer problemen vastgesteld met hak- en voetzoolaantasting. 
De lichtsterkte heeft geen duidelijke invloed op de bevuiling van de borst en 
irritatie van de hakken. Wat betreft de aantasting van de voetzolen blijkt uit deze 
proefrondes dat de lichtsterkte bij de lage bezetting geen invloed heeft op de 
aantasting van de voetzolen. Maar bij de hoge bezetting werd meer 
voetzoolaantasting vastgesteld bij het schema met de variabele lichtsterkte 
(lichtsterkte i.f.v. de leeftijd). 

 
 

dag object score 0 score 1 score 2  score 3  

27 13 kuikens/m² / 20 lux 82,3% 15,2% 2,5% 0,0% b,c 

 13 kuikens/m² / ifv leeftijd 91,3% 7,8% 0,9% 0,0% a 

 20 kuikens/m² / 20 lux 78,6% 19,4% 1,7% 0,3% c 

 20 kuikens/m² / ifv leeftijd 87,0% 11,9% 1,1% 0,0% a,b 

       
34 13 kuikens/m² / 20 lux 76,2% 22,7% 1,1% 0,0% a 

 13 kuikens/m² / ifv leeftijd 77,2% 21,4% 1,4% 0,0% a 

 20 kuikens/m² / 20 lux 52,5% 43,9% 3,6% 0,0% b 

 20 kuikens/m² / ifv leeftijd 75,6% 21,4% 3,0% 0,0% a 

       

39 13 kuikens/m² / 20 lux 57,7% 32,8% 9,5% 0,0% a,b 

 13 kuikens/m² / ifv leeftijd 65,5% 19,7% 13,9% 0,9% a 

 20 kuikens/m² / 20 lux 48,6% 33,8% 16,7% 0,9% b 

 20 kuikens/m² / ifv leeftijd 55,6% 30,9% 13,3% 0,2% a,b 

       
 

 

Tabel 5.8. Beoordeling borstbevuiling in percentages per klasse: vgl. lichtsterkte en bezetting 
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dag object score 0 score 1 score 2  score 3  

27 13 kuikens/m² / 20 lux 80,2% 19,7% 0,2% 0,0% a 

 13 kuikens/m² / ifv leeftijd 71,1% 28,8% 0,0% 0,2% b 

 20 kuikens/m² / 20 lux 65,6% 33,4% 0,8% 0,2% b 

 20 kuikens/m² / ifv leeftijd 54,8% 43,0% 2,2% 0,0% c 

       
34 13 kuikens/m² / 20 lux 58,7% 37,7% 3,6% 0,0% a 

 13 kuikens/m² / ifv leeftijd 50,2% 43,8% 5,5% 0,6% a 

 20 kuikens/m² / 20 lux 27,0% 69,1% 3,8% 0,2% b 

 20 kuikens/m² / ifv leeftijd 33,3% 50,2% 14,2% 2,3% b 

       
39 13 kuikens/m² / 20 lux 32,7% 56,4% 10,3% 0,6% a 

 13 kuikens/m² / ifv leeftijd 35,8% 50,6% 11,3% 2,3% a 

 20 kuikens/m² / 20 lux 16,3% 63,9% 18,6% 1,3% b 

 20 kuikens/m² / ifv leeftijd 20,8% 46,3% 25,5% 7,5% b 

       
 
 
dag object score 0 score 1 score 2  score 3  

27 13 kuikens/m² / 20 lux 95,6% 4,4% 0,0%   a 

 13 kuikens/m² / ifv leeftijd 92,0% 8,0% 0,0%   a 

 20 kuikens/m² / 20 lux 71,3% 27,5% 1,3%   b 

 20 kuikens/m² / ifv leeftijd 57,0% 40,5% 2,5%   c 

       
34 13 kuikens/m² / 20 lux 62,4% 36,5% 0,9% 0,2% a 

 13 kuikens/m² / ifv leeftijd 60,2% 38,0% 1,9% 0,0% a 

 20 kuikens/m² / 20 lux 29,8% 57,0% 11,9% 1,3% b 

 20 kuikens/m² / ifv leeftijd 23,3% 45,5% 24,2% 7,0% c 

       
39 13 kuikens/m² / 20 lux 53,9% 43,3% 2,8% 0,0% a 

 13 kuikens/m² / ifv leeftijd 55,3% 40,0% 4,7% 0,0% a 

 20 kuikens/m² / 20 lux 19,2% 38,3% 39,7% 2,8% b 

 20 kuikens/m² / ifv leeftijd 18,9% 36,4% 21,4% 23,3% c 

       

Tabel 5.9. Beoordeling irritatie hakken in percentages per klasse: vgl. lichtsterkte en bezetting 

Tabel 5.10. Beoordeling voetzoolaantasting in percentages per klasse: vgl. lichtsterkte en bezetting 
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Tabel 5.11. Beoordeling borstbevuiling in percentages per klasse 

Tabel 5.12. Beoordeling hakirritatie in percentages per klasse 

Tabel 5.13. Beoordeling voetzoolaantasting in percentages per klasse 

Uit tabellen 5.11, 5.12 en 5.13 blijkt dat er duidelijke verschillen op te merken 
zijn tussen beide genetische lijnen voor wat betreft borstbevuiling, hakirritatie 
en voetzoolaantasting. Globaal genomen blijkt dat bij de Ross kuikens minder 
problemen voorkomen, aangezien het aandeel van de dieren met een hoge score 
lager is dan bij de Cobb kuikens. 
 
 

dag genetische lijn score 0 score 1 score 2  score 3 sign. p 

27 Cobb 500 80,8% 17,2% 1,9% 0,2% < 0,001 

  Ross 308 88,8% 9,9% 1,3% 0,0%   

34 Cobb 500 65,2% 31,6% 3,2% 0,0%  < 0,001 

  Ross 308 75,5% 23,1% 1,3%  0,0%    

39 Cobb 500 50,2% 33,6% 15,7% 0,5% 0,003 

  Ross 308 63,5% 25,0% 11,0% 0,5%   

 
  

dag genetische lijn score 0 score 1 score 2  score 3 sign. p 

27 Cobb 500 55,5% 43,4% 1,0% 0,1% < 0,001 

  Ross 308 80,4% 19,0% 0,5% 0,1%   

34 Cobb 500 29,4% 59,8% 9,8% 1,1% < 0,001 

  Ross 308 55,2% 40,6% 3,8% 0,5%   

39 Cobb 500 17,0% 57,6% 21,1% 4,3% < 0,001 

  Ross 308 35,7% 51,0% 11,7% 1,6%   

 
 

dag genetische lijn score 0 score 1 score 2  score 3 
sign. 

P 

27 Cobb 500 76,7% 21,8% 1,5%   0,063 

  Ross 308 81,3% 18,4% 0,4%     

34 Cobb 500 39,6% 46,4% 12,0% 2,0% 0,005 

  Ross 308 48,2% 42,1% 7,5% 2,2%   

39 Cobb 500 33,5% 38,4% 20,4% 7,7% 0,010 

  Ross 308 40,2% 40,6% 13,9% 5,3%   
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5.3.2 Proefopzet 2: bezetting – genetische lijn (ronde 5 en 6)  

5.3.2.1 Technische resultaten  

In figuur 5.14 en 5.15 is het verloop van de uitval gedurende deze twee 
proefrondes van 39 dagen weergegeven, resp. per bezetting en per genetische 
lijn.  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

 

 

 

 

Tijdens deze proefrondes zijn wekelijks 50 kuikens per proefgroep manueel 
gewogen. De figuren 5.16 en 5.17 geven het gewichtsverloop weer per bezetting 
en genetische lijn. Beide factoren hebben een duidelijk effect op het gewicht 
van de kuikens.  

 

Figuur 5.14. Verloop van de uitval tijdens 
de proefperiode van 39 dagen per bezetting   

Figuur 5.15. Verloop van de uitval tijdens de 
proefperiode van 39 dagen per genetische lijn  
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Figuur 5.17. Overzicht van het gewichtsverloop tijdens de proefperiode per 
genetische lijn  

Figuur 5.16. Overzicht van het gewichtsverloop tijdens de proefperiode: 
bezetting  
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In tabel 5.14 zijn de gemiddelde technische resultaten van deze 2 proefrondes 
weergegeven per bezetting en per genetische lijn. De resultaten zijn met de 
‘Linear Mixed Models’ procedure geanalyseerd. Tabel 5.15 geeft het overzicht 
weer van de p-waarden voor de verschillende proeffactoren en de interacties 
tussen deze factoren. Uit deze tabel blijkt dat er geen duidelijke interacties zijn 
tussen de proeffactoren (bezetting en genetische lijn). Zowel de bezetting als de 
genetische lijn hebben een duidelijk effect op de technische resultaten. In 
tabellen 5.16 en 5.17 zijn de technische resultaten per proeffactor weergegeven.  

 

 

bezetting 13 kuikens / m² 20 kuikens / m² 

genetische lijn Ross 308 Ross 708 Ross 308 Ross 708 

% uitval 4,63 3,19 5,10 3,83 

% pootproblemen 0,91 0,47 1,97 1,15 

% metabole problemen 2,32 1,69 1,88 1,55 

bruto levend gewicht (g) 2526 2438 2353 2240 

waterverbruik (l/pok) 7,08 6,70 7,20 6,67 

voerverbruik (kg/pok) 3,89 3,69 3,75 3,56 

water/voer verhouding 1,82 1,81 1,92 1,87 

netto VC 1,65 1,60 1,72 1,69 

VC 1700 1,34 1,32 1,48 1,49 

productiegetal 368,8 372,0 328,6 321,4 

voerwinst (euro/pok) * 0,345 0,367 0,249 0,247 

voerwinst (euro/m²) * 4,48 4,77 4,98 4,94 

* voerwinst = vleesopbrengst (0,80 euro/kg) - kuikenkost (0,32 euro/st) - 
voerkost (0,315 euro/kg) 

 

Tabel 5.14. Technische resultaten op dag 39: bezetting en genetische lijn  
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Tabel 5.16. Effect van bezetting op de technische resultaten (dag 39)  

 
 

 bezetting  gen. lijn  
bezetting * 

gen. lijn 

% uitval 0,393 < 0,001 0,985 

% pootproblemen 0,001 0,004 0,284 

% metabole probl.  0,128 < 0,001 0,344 

bruto levend gewicht (g) 0,041 0,001 0,757 

waterverbruik (l/pok) 0,452 < 0,001 0,132 

voerverbruik (kg/pok) < 0,001 < 0,001 0,953 

water/voer verhouding < 0,001 0,018 0,100 

netto VC < 0,001 0,007 0,744 

VC 1700 < 0,001 0,715 0,720 

productiegetal < 0,001 0,980 0,627 

voerwinst (euro/pok) < 0,001 0,393 0,670 

voerwinst (euro/m²) 0,093 0,482 0,790 

 
 

bezetting  13 kuikens / m² 20 kuikens / m² sign. p ** 

% uitval 3,91 4,51 0,393 

% pootproblemen 0,69 1,59 0,001 

% metabole problemen 2,01 1,73 0,128 

bruto levend gewicht (g) 2482 2300 0,041 

waterverbruik (l/pok) 6,89 6,95 0,452 

voerverbruik (kg/pok) 3,79 3,66 < 0,001 

water/voer verhouding 1,82 1,90 < 0,001 

netto VC 1,62 1,71 < 0,001 

VC 1700 1,33 1,48 < 0,001 

productiegetal 370,4 325,2 < 0,001 

voerwinst (euro/pok) * 0,356 0,248 < 0,001 

voerwinst (euro/m²) 4,63 5,03 0,093 

bezetting (in kg/m²) 31,0 43,9 < 0,001 

 * voerwinst = vleesopbrengst (0,80 euro/kg) - kuikenkost (0,32 euro/st) - voerkost 
(0,315 euro/kg) 
** een p-waarde < 0,05 duidt aan dat met 95% zekerheid kan gesteld worden dat er 
een verschil is tussen de proefbehandelingen 

Tabel 5.15. Overzicht van de statistische verschillen tussen de factoren en hun 
interacties (p-waarden)  
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Tabel 5.17. Technische resultaten bij de genetische lijnen ‘Ross 308’ en ‘Ross 708’ 
(dag 39 / proefperiode: juni 2009 – september 2009)  

Bij de lage bezettingsdichtheid van 13 kuikens per m² is er beduidend minder 
uitval door pootproblemen. is. Het eindgewicht van de kuikens is hoger bij de 
lage bezetting, dit gaat gepaard met een hoger voerverbruik, een lagere 
water/voer verhouding, een lagere netto voerconversie, een merkelijk hoger 
productiegetal en een hogere voerwinst per opgezet kuiken. De lage bezetting 
van 13 kuikens per m² komt in deze proef op een bezetting van 31,0 kg per m². 
De bezetting van 20 kuikens per m² komt op een effectieve bezetting van 43,9 
kg per m², hetgeen merkelijk hoger is dan de maximale bezettingsnormen uit de 
EU-richtlijn.  
Bij de lage bezetting is het technisch resultaat en de voerwinst per dier 
beduidend beter, maar het bedrijfsrendement uitgedrukt in voerwinst per m² 
staloppervlakte is wel wat lager.  
 
 
 

genetische lijn Ross 308 Ross 708 sign. p **  

% uitval 4,86 3,49 < 0,001 

% pootproblemen 1,44 0,79 0,004 

% metabole problemen 2,10 1,63 < 0,001 

bruto levend gewicht (g) 2440 2346 0,001 

waterverbruik (l/pok) 7,14 6,68 < 0,001 

voerverbruik (kg/pok) 3,82 3,63 < 0,001 

water/voer verhouding 1,87 1,84 0,018 

netto VC 1,68 1,64 0,007 

VC 1700 1,41 1,40 0,715 

productiegetal 348,7 348,4 0,980 

voerwinst (euro/pok) * 0,297 0,307 0,393 

 * voerwinst = vleesopbrengst (0,80 euro/kg) - kuikenkost (0,32 euro/st) - 
voerkost (0,315 euro/kg) 
** een p-waarde < 0,05 duidt aan dat met 95% zekerheid kan gesteld worden 
dat er een verschil is tussen de proefbehandelingen 

 
In tabel 5.17 zijn de technische resultaten van beide genetische lijnen 
weergegeven. Bij de Ross 308 kuikens is het eindgewicht net als het water- en 
voerverbruik duidelijk hoger dan bij de Ross 708 kuikens, maar anderzijds zijn 
de uitval en de netto voerconversie ook beduidend hoger bij de Ross 308 
kuikens, waardoor het productiegetal bij beide lijnen vergelijkbaar is en geen 
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verschil in voerwinst kan aangetoond worden. Er werden geen interacties tussen 
de genetische lijn en bezetting vastgesteld.  
Bij deze resultaten dient opgemerkt dat de beide genetische lijnen bij éénzelfde 
management (in zelfde afdeling met dezelfde verlichting en klimaatregeling, 
dezelfde voersamenstelling) gehouden zijn. Vanuit de selectiebedrijven worden 
per lijn aangepaste managementaanbevelingen en normen voor 
voersamenstelling opgegeven.  
 
In proefronde 5 en 6 zijn op dag 39 telkens 160 kuikens per ronde (10 dieren per 
proefgroep) apart geslacht en versneden om het slachtrendement en het aandeel 
filet, dij en drum te bepalen. De resultaten van deze versnijdingen zijn 
weergegeven in de tabellen 5.18 en 5.19. 
Zowel tussen de bezettingen als tussen de genetische lijnen komen duidelijke 
verschillen naar voor.  
Bij de lage bezetting was het gemiddeld gewicht van de versneden dieren 
beduidend hoger, het slachtrendement en filetpercentage zijn duidelijk hoger, 
terwijl het aandeel van de poten (dij en drum) lager is.  
De Ross 708 kuikens hebben een merkelijk hoger filetpercentage, ondanks een 
wat lager slachtrendement en lager gemiddeld levend gewicht van de dieren. De 
dij heeft een kleiner aandeel in het totaal geslacht gewicht. 
 

 
bezetting 13 kuikens / m² 20 kuikens / m² sign. p 

levend gewicht (g) 2292 2162 < 0,01 

slachtrendement % 68,1 67,4 < 0,01 

% filet * 31,1 29,9 < 0,01 

% dij * 28,0 28,3 0,061 

% drum * 13,7 14,3 < 0,01 

 * in % t.o.v. het geslacht gewicht  

 

 
genetische lijn Ross 308 Ross 708 sign. p 

levend gewicht (g) 2267 2190 < 0.01 

slachtrendement % 68,0 67,5 0,032 

% filet * 29,9 31,2 < 0,01 

% dij * 28,7 27,5 < 0,01 

% drum * 14,1 13,9 0,052 

 * in % t.o.v. het geslacht gewicht  

Tabel 5.18. Versnijdingsproef op dag 39 bij de bezettingen ’13 dieren/m²’ en ’20 dieren/m²’   

Tabel 5.19. Versnijdingsproef op dag 39 bij de genetische lijnen ‘Ross 308’ en ‘Ross 708’  
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5.3.2.2 Drogestofgehalte van het strooisel  

 

Wekelijks zijn monsters genomen van het strooisel voor een DS-bepaling. Uit deze 
resultaten blijkt dat het strooisel bij de genetische lijn ‘Ross 708’ iets droger is dan bij de 
lijn ‘Ross 308’. Enkel bij de laatste meting op dag 40 lag het DS-gehalte bij beide lijnen 
op hetzelfde niveau (figuur 5.18). 
 

 
Figuur 5.18. Drogestofgehalte van het strooisel bij de twee genetische lijnen  

 
Figuur 5.19. Invloed van bezetting op het drogestofgehalte van het strooisel  

 
Tussen de beide bezettingen is een duidelijk verschil in DS-gehalte van het strooisel 
aanwezig gedurende de ganse proefperiode. Bij de hoge bezetting wordt veel meer mest 
geproduceerd door de dieren. Bovendien kan bij de hoge bezetting relatief minder vocht 
verdampen en afgevoerd worden uit de strooisellaag met bijgevolg een lager 
drogestofgehalte van het strooisel bij de hoge bezetting. 
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Tabel 5.21. Beoordeling irritatie hakken in percentages per klasse: vgl. bezetting 

5.3.2.3 Beoordeling van borstbevuiling, hakken en voetzolen 

 
In elke proefronde zijn de kuikens op drie leeftijden beoordeeld op 
borstbevuiling, irritatie van de hakken en voetzoolaantasting. Hierbij is een 
score gegeven van 0 tot 3, naargelang de ernst van de aantasting/bevuiling. In de 
tabellen 5.20, 5.21 en 5.22 zijn de resultaten van deze beoordelingen 
weergegeven.  
 
 

 
dag bezetting score 0 score 1 score 2  score 3  sign.p 

27 13 kuikens / m²  99,8% 0,2%   0,994 

 20 kuikens / m²  99,5% 0,5%    

        
34 13 kuikens / m²  93,4% 6,6% 0,0%  < 0,001 

 20 kuikens / m²  83,5% 16,2% 0,3%   

       
39 13 kuikens / m²  46,7% 51,9% 1,4%  0,014 

 20 kuikens / m²  21,2% 67,2% 11,6%   

       
 
 
 

dag bezetting score 0 score 1 score 2  score 3  sign.p 

27 13 kuikens / m²  61,3% 38,2% 0,5%  0,095 

 20 kuikens / m²  51,0% 46,5% 2,5%   

       
34 13 kuikens / m²  53,1% 45,5% 1,4%  0,012 

 20 kuikens / m²  39,9% 55,3% 4,8%   

       
39 13 kuikens / m²  55,0% 41,5% 3,3% 0,2% < 0,001 

 20 kuikens / m²  24,7% 57,8% 16,8% 0,7%  

       
 
 
 

Tabel 5.20. Beoordeling borstbevuiling in percentages per klasse: vgl. bezetting 
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dag bezetting score 0 score 1 score 2  score 3  sign.p 

27 13 kuikens / m²  93,6% 6,4% 0,0%  < 0,001 
 20 kuikens / m²  70,0% 29,3% 0,7%   
       

34 13 kuikens / m²  85,9% 14,1% 0,0%  < 0,001 

 20 kuikens / m²  54,7% 42,5% 2,8%   
       

39 13 kuikens / m²  80,8% 16,1% 1,7% 1,4% < 0,001 

 20 kuikens / m²  38,8% 36,5% 18,7% 6,0%  
       

 
 
Bij de hoge bezetting is duidelijk meer borstbevuiling waarneembaar op dag 34 
en dag 39. De bezetting heeft ook een effect op zowel de hakirritatie als de 
voetzoolaantasting. Bij de hoge bezetting worden beduidend meer problemen 
vastgesteld met hak- en voetzoolaantasting, dit zowel op dag 27, dag 34 als dag 
39. 
 
Uit tabellen 5.23, 5.24 en 5.25 blijkt dat er geen verschillen in borstbevuiling en 
voetzoolaantasting waarneembaar zijn tussen beide genetische lijnen. Wat 
betreft hakirritatie werd pas bij de laatste beoordeling op dag 39 een hoger 
aandeel hakirritatie vastgesteld bij de Ross 308 kuikens. Op dag 27 en dag 34 
was nog geen verschil in irritatie van de hakken op te merken tussen de beide 
genetische lijnen.  
 
 

 
dag genetische lijn score 0 score 1 score 2  score 3 sign. p 

27 Ross 308 99,8% 0,2%   0,994 

  Ross 708 99,5% 0,5%    

34 Ross 308 90,6% 9,2% 0,2%  0,487 

  Ross 708 86,5% 13,3% 0,2%   

39 Ross 308 32,7% 60,5% 6,8%  0,878 

  Ross 708 36,2% 58,0% 5,8%   

 
 

Tabel 5.23. Beoordeling borstbevuiling in percentages per klasse: vgl. genetische lijn  

Tabel 5.22. Beoordeling voetzoolaantasting in percentages per klasse: vgl. bezetting 
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dag genetische lijn score 0 score 1 score 2  score 3 sign. p 

27 Ross 308 53,9% 44,4% 1,7%  0,316 

  Ross 708 58,8% 40,0% 1,2%   

34 Ross 308 44,4% 51,4% 4,2%  0,158 

  Ross 708 49,2% 49,0% 1,8%   

39 Ross 308 32,2% 55,0% 12,5% 0,3% < 0,001 

  Ross 708 49,0% 43,5% 7,0% 0,5%  

 
 

 
dag genetische lijn score 0 score 1 score 2  score 3 sign. p 

27 Ross 308 80,4% 19,1% 0,5%  0,823 

  Ross 708 84,0% 15,8% 0,2%   

34 Ross 308 70,0% 28,0% 2,0%  0,953 

  Ross 708 71,6% 27,7% 0,7%   

39 Ross 308 59,1% 25,6% 12,0% 3,3% 0,869 

  Ross 708 62,0% 26,3% 7,7% 4,0%  

 
 
 
 
 
 
  

Tabel 5.24. Beoordeling hakirritatie in percentages per klasse: vgl. genetische lijn  

Tabel 5.25. Beoordeling voetzoolaantasting in percentages per klasse: vgl. genetische lijn  
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5.3.3 Rendabiliteitsberekening 

5.3.3.1 Kostprijsberekening 

Bij het overzicht van de technische resultaten (zie tabel 5.3 en 5.14) is reeds een 
voerwinst berekend per opgezet kuiken en bij de bezettingsproeven ook per m² 
staloppervlakte. Deze voerwinst is gebaseerd op één bepaalde vleesprijs, 
voerprijs en kuikenprijs, nl. op gemiddelde cijfers voor 2009. Hierbij zijn nog 
geen andere vaste en variabele kosten in rekening gebracht. 

Op basis van de technische resultaten van deze bezettingsproeven (6 
proefrondes uitgevoerd in periode 2008-2009) is een kostprijsberekening 
opgesteld waarbij naast de kosten voor de kuikens en het voer ook rekening 
gehouden is met alle andere vaste en variabele kosten. Hierbij is gerekend met 
een kuikenkost van 0,315 euro per kuiken en een voerprijs van 300 euro per ton. 
De andere vaste en variabele kosten zijn gebaseerd op de richtcijfers uit het 
handboek ‘Kwantitatieve informatie voor de Veehouderij’ (KWIN).  

Uit deze kostprijsberekening blijkt dat de kostprijs 0,017 euro hoger is per kg 
vlees bij een bezetting van 13 kuikens t.o.v. een bezetting van 20 kuikens per m² 
in de situatie waarbij tijdens de productieperiode van 39 dagen geen dieren 
vervroegd uitgeladen worden (tabel 5.26).  
In de Europese richtlijn wordt 33 kg per m² als standaard bezettingsnorm 
vooropgesteld, deze mag verhoogd worden naar resp. 39 of 42 kg per m² als 
voldaan is aan een aantal voorwaarden.  Indien tijdens de ronde geen dieren 
uitgeladen worden, kunnen op basis van de technische resultaten in deze 
proefrondes voor de bezetting van 42 kg per m² slechts 18,3 kuikens per m² 
opgezet worden. Ten opzichte van de gebruikelijke bezetting van 20 kuikens per 
m² heeft dit een lichte kostprijsverhoging (0,819 t.o.v. 0,820 euro/kg). Indien de 
bezetting verlaagd moet worden naar 39 kg per m² neemt de kostprijs toe tot 
0,822 euro per kg.  
 
 

kg/m² kuikens/m² kostprijs (euro/kg vlees) * 

45,0 20 0,819 

42 18,3 0,820 

39 16,7 0,822 

31,6 13 0,836 
* berekening o.b.v. technisch resultaat van proef met 13 t.o.v. 20 kuikens/m², 
laden op dag 39, zonder uitladen tijdens ronde  

Tabel 5.26. Effect van bezetting op de kostprijs 
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5.3.3.2 Bedrijfsrendabiliteit 

 
De kostprijsverhoging bij een dalende bezetting heeft een duidelijk effect op het 
bedrijfsrendement. Op basis van de resultaten van deze proefrondes is het 
mogelijk om tevens verdere simulaties te maken met verschillende vleesprijzen, 
voer- en kuikenprijzen waarbij ook alle variabele en vaste kosten mee 
opgenomen worden in de berekening van het bedrijfssaldo. 
 
In figuur 5.27 is het effect van de bezettingsdichtheid op het globaal 
bedrijfssaldo (uitgedrukt in euro per jaar) van een bedrijf met 50.000 
vleeskuikens weergegeven in functie van de voerprijs. Voor de vleesopbrengst 
is hierbij gerekend met de gemiddelde ‘middenprijs Deinze’ voor vleeskuikens 
in de periode 2008-2009, nl. 0,84 euro per kg.  
Bij een gemiddelde voerprijs van 290 euro per ton is het bedrijfssaldo het 
hoogst bij de hoogste bezettingsdichtheid. Het verschil in bedrijfssaldo tussen 
de verschillende bezettingen neemt toe bij een dalende voerprijs, maar neemt 
wel af bij een stijgende voerprijs. Pas bij heel hoge voerprijzen waarbij het 
bedrijfssaldo sterk negatief wordt, kan bij de hoge bezetting een ongunstiger 
bedrijfssaldo voorkomen bij de vleesprijs van 0,84 euro per kg 
 
Figuren 5.28 en 5.29 geven eveneens de evolutie weer van het bedrijfssaldo in 
functie van de voerprijs en bezettingsdichtheid, maar resp. bij een vleesprijs van 
0,81 en 0,78 euro per kg i.p.v. 0,84 euro per kg. 
In deze figuren komt éénzelfde beeld naar voor waarbij het bedrijfssaldo bij een 
lage voerprijs het hoogst is bij de hoogste bezetting. Bij stijgende voerprijs daalt 
het verschil in bedrijfssaldo tussen de bezettingen. Pas bij situaties waarbij het 
bedrijfsrendement reeds sterk negatief is, komt de lage bezetting als minder 
verlieslatend naar voor. 
Uit de vergelijking van deze figuren blijkt duidelijk dat de vleesprijs een enorme 
impact heeft op het globale bedrijfsrendement. 
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Figuur 5.28. Effect van bezetting en voerprijs op het jaarlijks bedrijfssaldo van een 
bedrijf met 50.000 vleeskuikens bij een vleesopbrengst van 0,81 euro / kg  

Figuur 5.27. Effect van bezetting en voerprijs op het jaarlijks bedrijfssaldo van een 
bedrijf met 50.000 vleeskuikens bij een vleesopbrengst van 0,84 euro / kg  
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Figuur 5.29. Effect van bezetting en voerprijs op het jaarlijks bedrijfssaldo van een 
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5.4 Discussie 

In vier proefrondes zijn de effecten van lichtsterkte, bezetting en genetische lijn 
op het welzijn en de prestaties van de dieren opgevolgd. Hierbij kwamen 
duidelijke verschillen tussen de bezettingen en genetische lijnen naar voor. In 2 
bijkomende proefrondes is het effect van de bezettingsdichtheid verder 
opgevolgd en zijn terug 2 genetische lijnen vergeleken. 
 
Bezetting: 
In dit project zijn twee bezettingsdichtheden met elkaar vergeleken, nl. 13 en 20 
kuikens per vierkante meter. De lage bezetting van 13 kuikens per m² komt in 
de eerste proefopzet (4 rondes) op een bezetting van 32,8 kg per m². Bij de 
tweede proefopzet (2 rondes) is dit 31,0 kg per m² bij 13 kuikens per m². Deze 
bezettingen sluiten aan bij de standaard bezettingsnorm van 33 kg per m² die in 
de Europese richtlijn vooropgesteld wordt.  
De bezetting van 20 kuikens per m², die in de praktijk vaak gebruikt wordt, 
komt in de eerste proefopzet (4 rondes) op een effectieve bezetting van 46,9 kg 
per m² en in de tweede proef (2 rondes) op 43,9 kg per m². Hierbij is de 
maximale bezettingsnorm uit de EU-richtlijn dus telkens overschreden. In deze 
proeven werd niet uitgeladen tijdens de productieduur van 39 dagen. 
Bij de lage bezetting is de strooiselkwaliteit beduidend beter, dit komt duidelijk 
naar voor uit de drogestofbepaling van het strooisel. Dit is logisch gezien bij de 
lage bezetting veel minder mest geproduceerd wordt door de dieren, waardoor 
minder vocht in het strooisel terecht komt. Bovendien kan bij een hoge 
bezetting relatief minder vocht verdampen en afgevoerd worden uit de 
strooisellaag met bijgevolg een lager drogestofgehalte bij de hoge bezetting. Dit 
heeft tevens een duidelijk effect op het voorkomen en ernst van hakirritaties en 
voetzoolaantasting. Bij de lage bezetting worden minder problemen met hak- en 
voetzoolaantastingen vastgesteld. 
Wat betreft strooiselkwaliteit en welzijn van de dieren speelt het 
bedrijfsmanagement een belangrijke rol. Bij een hoge bezetting is het moeilijker 
om de aantasting van voetzolen en hakken onder controle te houden en is het 
uiterst belangrijk om het bedrijfsmanagement te optimaliseren om deze 
problemen te beperken.  
Bij de lage bezetting is het technisch resultaat en de voerwinst per dier 
beduidend beter, maar bij berekening van het bedrijfsrendement komt een ander 
beeld naar voor. De voerwinst per vierkante meter staloppervlakte is lager bij de 
lage bezetting, bovendien nemen ook de andere kosten (variabele en vaste 
kosten) per dier toe. Uit de kostprijsberekening waarbij rekening gehouden 
wordt met alle vaste en variabele kosten, blijkt dat de kostprijs 0,017 euro per 
kg vlees hoger is bij een bezetting van 13 kuikens t.o.v. een bezetting van 20 
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kuikens per m². De bezettingsdichtheid heeft dan ook een uitgesproken effect op 
de rendabiliteit van de pluimveebedrijven. 
 
Genetische lijnen: 
Tussen de genetische lijnen ‘Ross 308’ en ‘Cobb 500’ zijn in dit onderzoek 
duidelijke verschillen vastgesteld wat betreft technische resultaten, 
strooiselkwaliteit, irritatie van de hakken en voetzoolaantasting. Bij deze 
resultaten dient opgemerkt dat deze beide genetische lijnen in deze proef bij 
éénzelfde management (in zelfde afdeling met dezelfde verlichting en 
klimaatregeling, dezelfde voersamenstelling) gehouden zijn. De 
selectiebedrijven voorzien per lijn aangepaste managementaanbevelingen en 
normen voor voersamenstelling en  groei. Ross 308 kuikens presteren optimaal 
bij sterk geconcentreerd voer, terwijl voor Cobb 500 kuikens een minder 
geconcentreerd (goedkoper) voer aangewezen is. Via een aangepast 
management bij Cobb kuikens kunnen zowel het welzijn van de dieren, de 
strooiselkwaliteit als de technische resultaten verbeterd worden waarbij de 
verschillen tussen de lijnen veel geringer worden.  
In een tweede proefopzet werden de genetische lijnen ‘Ross 308’ en ‘Ross 708’ 
opgenomen. De ‘Ross 708’ kuikens groeien wat trager dan de ‘Ross 308 
kuikens’, maar de uitval is lager en de voerconversie beter zodat het technisch 
rendement bij beide lijnen vergelijkbaar is. Bij de ‘Ross 708’ komt minder 
irritatie van de hakken voor, wat overeenkomt met de wat betere 
strooiselkwaliteit (hoger DS-gehalte) bij deze dieren. Wat betreft 
voetzoolaantasting en borstbevuiling zijn geen verschillen tussen deze 
genetische lijnen waargenomen.  
De genetische lijnen evolueren voortdurend als gevolg van continue genetische 
selectie. Bij deze selectie wordt de laatste jaren steeds meer belang gehecht aan 
de vitaliteit en het welzijn van de dieren. De verschillen die in deze 
proefomstandigheden vastgesteld werden tussen de genetische lijnen, kunnen op 
termijn dan ook verschuiven. 
 
Lichtsterkte: 
In de praktijk wordt vaak gewerkt met variabele lichtsterktes tijdens de duur van 
de vleeskuikenrondes, waarbij de eerste dagen een hoge lichtsterkte ingesteld 
wordt. Daarna wordt de lichtsterkte verlaagd naar 5 à 10 lux, vaak wordt de 
laatste dagen voor laden terug een wat hogere lichtsterkte ingesteld. 
De Europese richtlijn stelt een lichtsterkte van minstens 20 lux (op dierniveau) 
voorop. Dit is aanzienlijk hoger dan de gangbare lichtsterkte in de praktijk. In 
deze proef werden bij de hoge lichtsterkte van 20 lux geen specifieke problemen 
waargenomen met betrekking tot onrust of stress bij de dieren. 
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De lichtsterkte had in deze proefrondes geen duidelijk effect op de technische 
resultaten, de strooiselkwaliteit en aantasting van hakken. Wat betreft de 
voetzoolaantasting werd enkel bij de hoge bezetting een verschil in 
voetzoolaantasting vastgesteld tussen de lichtsterktes. De elektriciteitskosten 
voor de verlichting van de stallen zijn bij de hoge lichtsterkte wel beduidend 
hoger dan bij het schema met de variabele lichtsterkte tijdens de ronde. 
 
 

5.5 Personeel  

De rondes op het Proefbedrijf voor de Veehouderij zijn opgevolgd door Kris De 
Baere en Maïka Cox. Het verzorgen van de dieren en het uitvoeren van de 
metingen is gebeurd door de dierverzorgers Jef Vannuffelen, Marcel Verreydt 
en Johan Van Turnhout.  
 
 

5.6 Publicatie resultaten  

De resultaten van de proefrondes in het kader van dit project zijn verspreid via 
studiemiddagen, sectormiddagen, mededelingen en artikels in de vakpers: 

• “Europese richtlijn voor het houden van vleeskuikens”, Maïka Cox 
en Kris De Baere, sectormiddagen vleeskuikens op 18, 19, 25 en 26 
februari 2009 

• “Hoe via de technische bedrijfsvoering inspelen op de Europese 
richtlijn m.b.t. welzijn van vleeskuikens”, Kris De Baere, 
studiemiddag van 26 juni 2009 

• “Lichtsterkte bij vleeskuikens”, Kris De Baere, mededeling nr. 52 

• “Bezetting bij vleeskuikens: hoe omgaan met de bezettingsnorm uit 
de EU-richtlijn?”, Kris De Baere, mededeling nr. 53 

• “Europese reglementering omtrent bezetting en verlichting”, Kris De 
Baere, sectormiddag vleeskuikens op 2, 3, 9 en 25 februari 2010 

Deze artikels en presentaties zijn beschikbaar op onze website 
www.proefbedrijf.be . 
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6 Samenvatting / Summary / Résumé 
 
SAMENVATTING 
Op het ILVO werden verschillende mogelijkheden tot verbetering/verfijning 
van het Welfare Quality® protocol geïdentificeerd waarop de aanpassingen en 
verbeteringen werden getest. De aanpassingen werden in een laatste fase 
toegepast onder semipraktijk omstandigheden: evaluatie van predisponerende 
factoren. Verschillende experimenten werden uitgevoerd voor het vinden van 
een betrouwbare diergebonden indicator voor dorst. Vrijheid van dorst wordt 
n.l. aanzien als een van de belangrijkste welzijnsaspecten van dieren. Aangezien 
de betrouwbaarheid en gevoeligheid van de indicatoren die momenteel gebruikt 
worden om de mate van dorst bij vleeskippen te bepalen discutabel zijn, kan 
deze test een belangrijke aanvulling vormen op huidige welzijnsschema’s. 
Volgende parameters geven potentie om een goede en betrouwbare dorst-
indicator te worden: waterconsumptie, Chloride concentratie in het 
bloedplasma, plasmaosmolaliteit, bloedvolume en capillary refill van de lellen. 
Naast vrijheid van dorst wordt ook bewegingsvrijheid gescoord a.d.h.v. een 
omgevingsgebonden indicator, wat ook een belangrijke parameter voor welzijn 
bij vleeskuikens is. De stelling of vleeskuikens hogere bezettingsdichtheden 
ervaren als een sterkere beperking in hun ruimtebehoefte, ook wanneer zij 
gehuisvest zijn in grote groepen, werd nagegaan in een “heropvullingstest”. 
Deze test toont dat de dieren gehuisvest bij de hogere dichtheid (20 dieren/m²) 
zich sterker aangetrokken voelden tot de open ruimtes. Dit impliceert dat deze 
dichtheid een sterkere beperking vormde voor het voldoen aan de ruimtelijke 
behoefte, en daarmee voor het welzijn.  
In het huidige Welfare Quality® protocol wordt er voor verschillende criteria 
gebruik gemaakt van een indicator die volgens een categorische schaal 
gequoteerd wordt. Daarom werd beslist dat een andere piste voor het verfijnen 
van het huidige Welfare Quality® vleeskippen protocol bestond uit het 
evalueren van het effect van het vervangen van categorische schalen door 
continue schalen met ankerpunten. De resultaten geven dat de continue geijkte 
scoringsmethode iets fijngevoeliger en betrouwbaarder is dan de discrete scores, 
maar het effect is niet overweldigend.  
In de originele FOD oproep lag de focus ook op het automatiseren van het 
scoren van pootproblemen. Aan deze vraag werd tegemoet gekomen enerzijds 
in WP2, en anderzijds binnen WP1 waarbij het reeds bestaande systeem van 
MEYN (Nederland) voor het automatisch scoren van voetzool dermatitis aan de 
slachtlijn geëvalueerd werd. Dit was in samenwerking met MEYN – Food 
Processing Technology B.V. en Flandrex. De bevindingen zijn: een sterk 
verschil werd gevonden tussen de voetzooldermatitis scores enerzijds gegeven 
door een observator en anderzijds bepaald door het automatisch systeem; 
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regelmatig werden poten niet herkend/gescoord; er zijn structurele fouten terug 
te vinden in wat juist door het systeem gescoord wordt en de poten die een 
slechte score kregen van de observator werden vaker niet gescoord door het 
automatisch systeem. De evaluatie toont aan dat er verbeteringen aan het 
systeem noodzakelijk zijn, maar ook dat het een gemakkelijk systeem is waarbij 
het slachtproces niet vertraagd wordt. 
Diepgaander onderzoek is echter noodzakelijk voor de verfijning en validatie 
van de potentiële verbeteringen voor het welzijnsprotocol. 
Het verbeterde protocol werd uitgetest op gevoeligheid naar veranderingen op 
management niveau en de integratie methode ontwikkeld door WQ® werd 
toegepast en geanalyseerd. Uit deze resultaten blijkt het grote belang van het 
vinden van diergebonden parameters. Zeker voor de ruimtebehoefte van een 
vleeskip. De toegepaste bezettingsdichtheid heeft namelijk een heel grote 
invloed op de verkregen resultaten via het evaluatie protocol. 

In Leuven werd het verband tussen gait score en activiteit onderzocht bij 60 
commerciële vleeskippen die in een labomgeving onderworpen werden aan 
twee experimenten. Beeldanalysetechniek laat toe om de beweeglijkheid en de 
activiteit van kuikens te meten. Volgende resultaten werden gevonden: een 
duidelijk verband werd bevonden tussen de activiteit en de gait score van een 
vleeskip; dieren met ernstige bewegingsproblemen (gait score 4 en 5) vertonen 
een veel lagere activiteit; mogelijk om activiteitsmeting te gebruiken om een 
hoge gait score aan te duiden. 
In dit onderzoek werd de relatie tussen verschillende fysiologische parameters 
en kreupelheid bij 302 commerciële vleeskuikens opgegroeid in commerciële 
omstandigheden onderzocht. Statistische analyses werden uitgevoerd om het 
effect van algemene fysiologische parameters, gezondheidsindicatoren en 
bloedparameters na te gaan op de gait score met behulp van een multicategoriek 
logit model. Dieren met ernstige bewegingsproblemen (hogere GS) hadden 
hogere corticosterone concentraties (stresshormoon) en hogere ceruloplasmine 
gehaltes (ontstekingsreactie). Daarbij werd een duidelijk verband met het 
kuikengewicht en het voorkomen van femurkop necrose vastgesteld, maar er 
was geen verband met borstbevuiling, voetzool- en hakaandoeningen. 

Verder zijn in vier proefrondes de effecten van lichtsterkte, bezetting en 
genetische lijn op het welzijn en de prestaties van de dieren opgevolgd in het 
Proefbedrijf voor de Veehouderij te Geel. Technische productieresultaten, 
strooiselkwaliteit, uitwendige parameters van de kuikens en het welzijn werden 
hierbij opgevolgd. Uit de statistische analyse blijkt dat er geen duidelijke 
interacties zijn tussen de proeffactoren: bezetting, lichtsterkte en genetische lijn. 
Tussen de bezettingen (20 tegenover 13 kippen per m²) en de genetische lijnen 
(‘Cobb 500’ t.o.v. ‘Ross 308’) kwamen duidelijke verschillen naar voor. Voor 
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de lichtintensiteit werd geen effect vastgesteld. In 2 bijkomende proefrondes is 
het effect van de bezettingsdichtheid (20 tegenover 13 kippen per m²) verder 
opgevolgd en zijn terug 2 genetische lijnen vergeleken (‘Ross 308’ en ‘Ross 
708’). Tussen deze genetische lijnen zijn eveneens duidelijke verschillen 
vastgesteld. De genetische lijnen evolueren voortdurend als gevolg van continue 
genetische selectie zodat deze verschillen op termijn kunnen verschuiven.  
In deze 6 proefrondes kwamen telkens duidelijke verschillen tussen de 
bezettingen naar voor. Zowel de technische resultaten per dier, de 
strooiselkwaliteit als het welzijn zijn beter bij de lage bezetting, maar het saldo 
per vierkante meter staloppervlakte is lager. De bezetting heeft een uitgesproken 
effect op de rendabiliteit van de pluimveebedrijven. 
 
 
SUMMARY 
At the ILVO several opportunities for improvement/refinement of the Welfare 
Quality® protocol where changes and improvements were tested on were 
identified. In a final phase, the adjustments were applied under semi-practical 
circumstances: evaluation of the predisposing factors. Different experiments 
were carried out in order to find a reliable animal-related indicator for thirst. 
Since the reliability and sensitivity of the indicators which are used at the 
moment to determine the thirst for meat-chickens are disputable, this test could 
complement existing welfare schemes. Next parameters indicate the potential to 
become a good and reliable thirst-indicator:  
water consumption, Chloride concentration in the blood plasm, plasm 
osmolality, blood volume and capillary refill of the wattles. Beside freedom of 
thirst also freedom of movement is scored using an environmental indicator, 
which is also an important parameter for the welfare of the meat-chicks. The 
statement that meat-chicks experience a higher stocking density as a stronger 
restriction, also when housed in larger groups, was examined in a “refilling 
test”. This test shows that animals housed at higher density (20 animals/m²) 
were more attracted to the open spaces. This implicates that this density formed 
a stronger restriction for satisfying the spatial needs, and thus for the welfare.  
In the current Welfare Quality® protocol, for different criteria an indicator is 
used who is quoted by a categorical scale. Therefore the decision was made to 
evaluate the effect of changing the categorical scales by continuous scales with 
anchor points. The results show that the continuously calibrated scoring method 
is slightly more sensitive and reliable than the discrete ones but the effect is not 
overwhelming. 
The original FOD call focused on the automation of the scores of leg problems. 
This demand was met first in WP2 and second in WP1 where the already 
existing system of MEYN (The Netherlands) was evaluated for the automatic 



 169

scoring of footpad dermatitis in the slaughter circuit and this in cooperation with 
MEYN – Food Processing Technology B.V. and Flandrex. The findings are: 
strong difference between the food pad dermatitis scores at one side given by an 
observer and on the other side determined by the automatic system; regularly 
legs were not recognized/scored; structural mistakes were found in what was 
detected as correct by the system and legs which got a bad score from the 
observer were regularly not scored by the automatic system. The evaluation 
shows that improvements for the system are necessary but that the system is 
easy so the slaughter process is not delayed. 
Profound investigation is necessary for the refinement and validation of the 
potential improvements for the welfare protocol.  
The improved protocol was tested on sensitivity to changes at management 
stage and the integration method developed by WQ®  was applied and 
analyzed. The results explain the big interest of finding the animal bound 
parameters, certainly for the spatial need of a broiler chicken. The applied 
stocking density has namely a large influence on the received results via the 
evaluation protocol. 
In Leuven the connection between gait score and activity was investigated for 
60 commercial meat chickens who were subjected to two experiments in 
laboratory surroundings. Image analysis technique allows measuring the activity 
and mobility of the chicks. Next results were encountered: a clear relation 
between the activity and the gait score of a meat chicken; animals with serious 
moving problems show a much lower activity; possibility to use activity 
measures to indicate ha high gait score. 
In this investigation the relation between the different physiological parameters 
and lameness was investigated for 302 commercial meat chicks which were 
raised in commercial circumstances. Statistical analysis was executed to 
investigate the effect of general physiological parameters, health indicators and 
blood parameters on the gait score using a multicategorical logit model. 
Animals with serious moving problems (higher GS) had higher corticosterone 
concentrations (stress hormone) and higher ceruplasmine contents 
(inflammatory). Hereby a clear relation could be determined with the chick 
weight and the appearance of femoral head necrosis but no relation was 
observed with chest dirtiness, foot and hock leasions. 
In four trail runs the effects of illumination, occupation and genetic line on the 
welfare and the performance of the animals was investigated in the poultry test 
farm in Geel. Technical production results, litter quality, exterior parameters of 
the chicks and the welfare were hereby followed up. Statistical analysis showed 
that there were no clear interactions between the factors occupation, 
illumination and genetic line. Between the occupations (20 against 13 chickens 
per m²) and the genetic lines (‘Cobb 500’ and ‘Ross 308’) clear differences were 
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visible. For the light intensity no effect was determined. In 2 additional trail 
runs the effect of occupation density (20 against 13 chickens per m²) were 
followed up for 2 other genetic lines (‘Ross 308’ and ‘Ross 708’). Also here 
clear differences are determined. The genetic lines evolve continuously due to 
continuous genetic selection so the differences can shift eventually. 
In these 6 trial runs clear differences between the occupation densities came 
through. Both the technical results per animal, the litter quality as the welfare 
are better at low occupation density but the sum per square meter stable surface 
is lower. The occupation density has a pronounced effect at the profitability of 
poultry production. 
 
 
RÉSUMÉ 
Le ILVO a identifié et testé plusieurs possibilités d'amélioration/affinement du 
protocole de Welfare Quality®. Dans la phase finale, les adaptations ont été 
appliquées dans des conditions semi pratique: l'évaluation de facteurs 
prédisposants. Plusieurs expériences ont été menées pour trouver un indicateur 
fiable concernant la soif chez les animaux. Un des aspects les plus importants du 
bien-être chez l’animal est d’être libre de soif. Ce test peut être un complément 
important aux schémas actuels de bien-être, étant donné que la fiabilité et la 
sensibilité des indicateurs actuellement utilisés pour déterminer le degré de la 
soif chez les poulets portent matière à discussion. Les paramètres suivants 
désignent des indicateurs potentiellement satisfaisants et fiables concernant la 
soif: la consommation d'eau, la concentration de chlorure dans le plasma 
sanguin, l’osmolalité du plasma sanguin, le volume sanguin et remplissage 
capillaire des barbillons. Comme l’absence de soif, la liberté de se mouvoir, qui 
est aussi marquée par un indicateur en rapport avec l’environnement, constitue 
également un paramètre important pour déterminer la qualité des poulets de 
chair. 
Par un test de « ré-remplissage », on a examiné l’assertion selon laquelle un 
taux d’occupation plus élevé, comme une limitation plus forte des besoins 
d’espace chez les poulets, influencerait la qualité de la chair, même dans les cas 
des élevages de masse. Ce test démontre en effet que les animaux logés dans des 
espaces plus réduits (20 animaux/m²) sont fortement attirés par les espaces plus 
ouverts. Cela implique qu’une densité élevée limite le besoin d’espace de 
l’animal, et donc son bien-être. 

Dans le protocole actuel de Welfare Quality®, plusieurs critères d’évaluation du 
bien-être animal utilisent des indicateurs répartis selon une échelle catégorielle. 
On a donc décidé d’étudier une nouvelle piste pour améliorer le protocole actuel 
de Welfare Quality® concernant le poulet de chair, et plus précisément 
d’évaluer l'effet produit par le remplacement de l'échelle catégorielle par des 
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échelles continues avec points d'ancrage. Les résultats démontrent que la 
méthode de notation d’étalonnage en continu est légèrement plus sensible et 
plus fiable que les méthodes de scores discrets, mais il n’y a pas d’énormes 
différences. 

Dans l’appel original du SPF, le point d’intérêt était basé sur l’automatisation de 
cotation des problèmes de pattes. WP2 répond aux desiderata de l’appel. Mais 
déjà dans WP1, un système avait déjà été développé par MEYN (Pays-Bas), de 
même qu’évalué sans encore être validé cependant.  
Le système a automatiquement classé la dermatite des pattes sur la chaîne 
d'abattage. Grâce à cette collaboration entre Meyn - Food Processing 
Technology BV et Flandrex, on a obtenu les résultats suivants: de fortes 
différences ont été observées au niveau des scores dermatite lorsque ceux-ci 
étaient fournis par un observateur ou déterminés par un système automatisé; les 
pattes n’ont souvent pas été reconnues/cotées par le système automatisé; des 
fautes structurelles apparaissent dans ce qui est justement reconnu comme 
dermatite par le système; un observateur donnerait un score négatif aux pattes, 
alors que le système automatisé l’ignorerait. L'évaluation démontre que des 
améliorations au système sont nécessaires, mais qu’il existe également un 
système simple au terme duquel le processus d'abattage n’est pas ralenti. 
Une étude plus détaillée est cependant nécessaire pour parfaire et valider les 
améliorations potentielles à apporter au protocole de bien-être. 

Le protocole amélioré qui a été testé portait sur la sensibilité liée aux 
changements au niveau du management, et il a été analysé selon la méthode 
d'intégration développée par WQ®. Les résultats soulignent la grande 
l’importance de détecter des paramètres inhérents aux animaux, 
particulièrement ceux qui sont en rapport avec le besoin d'espace chez un poulet 
de chair. L’étude de la densité de peuplement a fortement influencé les résultats 
obtenus par le protocole d'évaluation. 

A Louvain, une étude sur la relation entre le dandinement (gait) et l’activité a eu 
lieu, grâce à la technique d'analyse d'image. Cette étude a porté sur 60 poulets 
de chair à vocation commerciale qui, dans un environnement de laboratoire, ont 
été soumis à deux expériences, avec comme résultats un lien évident entre le 
gait score et l'activité des poulets (des animaux avec des problèmes de moteur 
sévère (gait score 4 et 5) présentent une activité beaucoup plus faible). La 
possibilité d’utiliser la mesure de l’activité comme indicateur d’un gait score 
élevé a également été mise en évidence. 

Dans cette étude, la relation entre différents paramètres physiologiques et la 
boiterie a été établie auprès de 302 poulets de chair élevés dans des conditions 
de commercialisation. Une analyse statistique a été réalisée dans le but de 
mesurer l'impact des paramètres physiologiques (paramètres sanguins et 
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indicateurs de santé) sur le gait score en utilisant un modèle logit multi-classes. 
Les animaux présentant des problèmes moteur plus sévères (gait score 
supérieur) avaient des concentrations importantes de corticostérone (l'hormone 
du stress) et des niveaux plus élevés de céruléoplasmine (inflammation). On a 
constaté également qu’il y avait un rapport incontestable entre le poids du 
poussin et la prévalence de la nécrose de la tête fémorale, alors qu’il n’existait 
aucun lien entre la souillure de la poitrine, la dermatite des pattes et les talons.  

Ensuite, dans la ferme expérimentale de l'élevage à Geel, quatre expériences 
animales ont été menées sur les effets de l'intensité de la lumière, sur la densité 
de peuplement, sur l’incidence de la génétique sur le bien-être et sur la 
performance des animaux. On y a aussi observé les résultats techniques de la 
production, la qualité de la litière, les paramètres externes des poulets et le bien-
être. L'analyse statistique ne montre aucune interaction entre les différentes 
facteurs expérimentaux: l'intensité de la lumière, la densité de peuplement et la 
génétique. Des différences étaient clairement marquées au niveau de la densité 
de peuplement (20 comparativement à 13 poules par m²) et des lignes 
génétiques ("Cobb 500" contre "Ross 308"). Aucun effet n'a été constaté au 
niveau de l'intensité de la lumière. Deux expériences supplémentaires ont été 
effectuées sur l'effet de la densité de peuplement (20 comparativement à 13 
poules par m²) et une nouvelle expérience a été menée sur deux lignes 
génétiques ("Ross 308" et "Ross 708"), avec comme constat qu’il existe des 
différences évidentes entre ces lignes génétiques. Les lignes génétiques évoluent 
continuellement comme conséquence de la sélection génétique de sorte que ces 
différences peuvent à terme différer. 
Lors de ces 6 expériences animales, des différences entre les deux taux 
d’occupation de l’espace apparaissaient constamment. De même, au niveau des 
résultats techniques chez le poulet de chair, la qualité de la litière comme le 
bien-être augmente si la densité de l’espace est moindre et si la surface du 
poulailler présente un solde plus faible par mètre carré. L’espace occupé par les 
poulets dans les poulaillers a un effet prononcé sur la rentabilité des élevages de 
volailles. 
 
 


