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Protocol leghennen opfokperiode  
 

 

Materialen nodig voor monitoring: 

Klembord 

Protocol 

Pen / potlood 

Fototoestel 

Luxmeter 

Rolmaat  (voor evt. opmeten diverse oppervlaktes) 

Hoofdlampje  (voor in donkere stallen) 

 

Protocol uitvoeren: 

 rond 8 weken leeftijd 

 einde opfokperiode, voor overplaatsing naar legbedrijf  
(minimaal 15 weken leeftijd) 

 

Uitvoering: 

 bij eerste bezoek deel 1 (pagina 2 en 3) invullen én deel 2  

 bij vervolgbezoeken alleen deel 2 invullen 

 let op:  
o de afmetingen van de stal worden NIET automatisch vanuit het 

KIP-systeem ingevuld. Neem deze over vanuit het CPE-rapport of 
vergelijkbaar rapport 

o indien in 1 stal 2 koppels gehuisvest zijn (2 merken en/of wel/niet 
snavelbehandeld) vul dan ook de waargenomen afdeling in 
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Protocol leghennen opfokperiode 
 

- - - vragen bij eerste bezoek - - - 
 

Algemene gegevens 

 

1 waarnemer en organisatie  Naam: 

Organisatie: 

2 NAW gegevens bedrijf en 
kipnummer 

(wordt later 
geanonimiseerd) 

Altijd nodig om data te kunnen invoeren 

3 aantal stallen op bedrijf  

4 stal van waarneming  

5 Afdeling(en) van 
waarneming 

 

6 opfoksysteem   scharrel/ voliere/  nivo varia/ jump start /  
anders: 

7 (overdekte) uitloop overdekte uitloop: ja  / nee 

buitenuitloop: ja / nee 

8 Stalruimte (zie toelichting) 

(in geval van waarneming 
in (een) afdeling(en) , 
alleen oppervlak van die 
afdeling invullen) 

Stalvloeroppervlak (m2):  

hoeveelheid leefoppervlakte (m2): 

Hoeveelheid strooiseloppervlakte (m2): 

Totale leefoppervlakte (m2): 

Toelichting vraag 8 
Stalvloeroppervlak = voor de dieren beschikbaar stalvloeroppervlak inclusief overdekte 

uitloop (wintergarten; mits overdag beschikbaar voor de dieren). De overdekte 
uitloop ook mee tellen als deze eigenlijk niet mee gerekend mag worden vanuit de 
regelgeving (bijvoorbeeld geen drinkwater in de overdekte uitloop of te weinig 
uitloopopeningen). 

Leefoppervlakte = overige voor de dieren beschikbare oppervlakten (bijvoorbeeld roosters) 
Strooiseloppervlak = voor de dieren beschikbare strooiseloppervlak inclusief overdekte 

uitloop. 
Totale leefoppervlakte = leefoppervlakte + strooiseloppervlak 
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9 opfokorganisatie  

10 voerleverancier  

11 certificering bio / regulier / KAT / Beter Leven / 
anders:    

 

Koppelgegevens 

 

1 koppel 

 

Merk leghen: 

Geboren: 

Aantal opgezet: 

 

2 snavelbehandeling nee / ja, lengte snavel: lang / medium /  
                                          kort 

 

 

Gegevens management  

 

1 verlichting type lampen (b.v. TL 
hoog frequent/PL) 

 

2 strooisel Begin materiaal  

3 buitenuitloop kunstmatige beschutting 
of begroeiing door 
bomen en struiken 

< 10 % beschutting 

10-25% beschutting 

>25% beschutting 

4 overig stroomdraadjes (b.v. op 
waterleiding) 

ja / nee 

  type ventilatie natuurlijk/ mechanisch/ 
nok/lengte/anders 
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Protocol leghennen opfokperiode 
 

- - - vragen bij alle bezoeken - - - 
 

 

Algemene gegevens 

 

1 waarnemer en organisatie 
datum waarnemingen 

Naam: 

Organisatie: 

Datum: 

2 NAW gegevens bedrijf en 
kipnummer 

(wordt later 
geanonimiseerd) 

Altijd nodig om data te kunnen invoeren 

3 stal van waarneming  

4 afdeling van waarneming  

5 Voerstructuur meel  / kruimel / pellets 

anders:................... 
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Koppelgegevens 

 

1 Koppel Leeftijd (bij bezoek): …….…w 

2 uitval en selectie: percentage 
(cumulatief), indien nodig 
uitrekenen aan de hand van 
aantal uitgevallen dieren: 

 
uitval aantal:  ……………. = …………% 

selectie aantal:  ……………. = …………%  

 

3 percentage (cumulatief) of 
aantal uitval door 
pikkerij/kannibalisme, indien 
apart genoteerd 

aantal:  ……………. = …………% 

 indien niet genoteerd 
inschatting pluimveehouder 
van percentage (cumulatief) 
uitgevallen dieren door 
pikkerij/kannibalisme: 

 

4 aantal dieren in de stal  
(tijdens bezoek) en bezetting 

Aantal dieren: 

Bezettingsdichtheid: 

5 uniformiteit  Op 8 w: goed / redelijk / matig / slecht 

Op 15w:  …….. %  

bepaald op  .... w   en …. Dagen 

6 lichaamsgewicht ………. gram  

boven/onder norm/op norm  

norm: ……….. (op ….. w) 

Gebruikte norm: broederij / fokbedrijf 

7 bloedluis  Ja/nee 

Indien ja: weinig/matig/veel 
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8 ziekte in koppel: welke ziekte 
en wanneer 

 

 

ja / nee 

Ziekte:  

Wanneer: 

9 medicijngebruik 

 

 

wat: 

wanneer: 
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Gegevens management  

 

1 verlichting daglicht  geen / normaal of voldoende 
/ veel  

  gekleurd licht nee / ja, kleur: 

  wel/geen zonlichtstralen 
in de stal 

nee / ja / …… 

 

2 afleiding Cellenbetonblokken nee / ja 

frequentie: 

altijd beschikbaar? ja / nee 

  Ruwvoer nee / ja, type: 

frequentie: 

altijd beschikbaar? ja / nee 

  Graan nee / ja 

frequentie: 

  overig: type: 

frequentie: 

altijd beschikbaar?  
                       ja / nee / nvt 

  gebruiken de kuikens het 
afleidingsmateriaal? 

nee /nauwelijks / 
                     redelijk tot veel 

3 Strooisel 
(stal) 

Kwaliteit rul en droog 

vochtig 

<10% oppervlakte met 
aangekoekt strooisel 

>10% oppervlak met 
aangekoekt strooisel 

  Strooiseldikte laagdikte in cm: 

  bijgestrooid: ja/nee 

materiaal: 

leeftijd: 
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4 buitenuitloop geschat % dieren in 
uitloop (gemiddeld over 
de dag) 

% 

5 overdekte 
uitloop 

geschat % dieren in 
overdekte uitloop 
(gemiddeld over de dag) 

% 

6 overig angstreductie (b.v. radio, 
kloppen op deur, 
verschillende kleuren 
overalls, hoe vaak loopt 
er iemand door de stal) 

nee / ja, maatregel: 

 

Opmerkingen: 

 

Entschema 
 
1 Entschema 

(enting + leeftijd enting) 

 

 

 

coccidiose-enting: ja / nee 

leeftijd enting ..... 

NCD Clone 30: ja / nee 

Leeftijd enting ..... 

Aantal prikken in de emulsie-enting op 
12 w:  

Is een entreactie opgetreden na de 
laatste enting?: nee/weinig/veel 

Voeg foto entschema toe 

2 veertjes  / dons in het strooisel Hoeveelheid: normaal voor leeftijd /  
                         te weinig veertjes 

Veren eten: nee / weinig / veel 

3 bijzonderheden: beschrijf alle 
andere bijzonderheden die zijn 
opgetreden in dit koppel: 
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Veerschade, verwondingen en licht 

 

Omschrijving waarnemingen: 

3 locaties in de stal, 10 kuikens per locatie = 30 dieren. Een locatie mag een 
(groot) deel van een gangpad of rooster beslaan (dus niet één plekje). 

Overdekte of buitenuitloop niet meenemen.  

 

1. Keuze locaties 
Verdeel de 3 locaties over de stal; zorg zo mogelijk voor een evenwichtige 
beoordeling in systeem en in strooisel. Als een stal meerdere afdelingen bevat, 
dan de waarnemingen over afdelingen verdelen en eventueel meer locaties 
kiezen. 

Advies: 

Kleine stal:  

Kies een plaats in het strooisel halverwege de stal. Loop na/tijdens het 
beoordelen tot helemaal achteraan en loop via het systeem terug. Pak de 3e 
locatie  in het strooisel aan de andere kant van de stal.  

Grote stal: 

Loop van voor tot achter door 4 gangpaden (pad 1 heen - pad 2 terug - pad 3 
heen - pad 4 terug) om een goed beeld van het koppel te krijgen. Per gangpad 1 
locaties voor beoordeling, locatie mag over de lengte van het gangpad. 
Afwisselend in systeem en in strooisel. 

Kies posities halverwege de stal.  

Kooien: 

Idem voor gangpaden. Kies kooien voor - midden - achter. Indien mogelijk 
kooien op verschillende hoogtes beoordelen. 

Beoordeel op elk van de 3 locaties 10 hennen door ze in de hand te nemen.
   

 

2. Lichtmeting 
Meet per locatie het lichtniveau op dierhoogte tussen 2 lichtbronnen in, met 
behulp van luxmeter. Meet niet te dichtbij een voerpan of andere 
'verduisterende factor'.  
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3. Beoordeling 
Beoordeel de volgende lichaamsdelen:    

NEK RUG plus STAART-
AANZET 

STAART-
PUNTEN 

VLEUGEL-VEREN CLOACA-REGIO 

Let bij het verenkleed vooral op ontbrekende hapjes uit de veren. Doorgaans 
begint dit bij staartpunten, vleugelpennen en boven de staartaanzet. 

 

Geef iedere hen een score voor verenkleed en verwonding volgens 
onderstaande tabellen: 

Verenkleed: 

Score Omschrijving 

0 Geen schade zichtbaar 

1 lichte schade, lichaam volledig en glad bevederd 

hapjes uit de veren van de vleugels en staart  

2 veerschade, lichaam volledig bevederd, eventueel iets ruw 

staart flink beschadigd, veel happen eruit 

3 geen staart meer, duidelijke veerschade, eventueel huid  
zichtbaar op 1 plek  of meerdere plaatsen, eventueel bloed 

            

Verwondingen: 

Score Omschrijving 

0 Geen of nauwelijks verwondingen: maximaal 3 kleine wondjes, 
< 0.5 cm2 of maximaal drie krassen 

1 Verwondingen : één of meerdere wonden > 0.5 cm2 of meer 
dan drie wondjes < 0.5 cm2 of meer krassen 

 

Zet voor elke beoordeelde hen een streepje in het juiste vakje in de volgende 
tabel
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Scoreformulier veerschade, verwondingen en licht 

(minimaal 3 locaties invullen, locatie 4 = reserve) 
(vul per locatie in waar deze was: strooisel/rooster/gangpad) 

 Veerschade Verwondingen 

  Aantal hennen  Aantal 
hennen 

Locatie 1: 

strooisel / 
rooster / 
gangpad 

 

Lux: 

Score 0 

 

 

 

Score 0  

(geen - licht) 

 

Score 1 

 

 

 

Score 1  

(verwondingen) 

 

Score 2 

 

   

Score 3 

 

   

Locatie 2:  

strooisel / 
rooster / 
gangpad 

 

Lux: 

Score 0 

 

 

 

Score 0  

(geen - licht) 

 

Score 1 

 

 

 

Score 1  

(verwondingen) 

 

Score 2 

 

   

Score 3 

 

   

Locatie 3:  

strooisel / 
rooster / 
gangpad 

 

Lux: 

Score 0 

 

 

 

Score 0  

(geen – licht) 

 

Score 1 

 

 

 

Score 1  

(verwondingen) 

 

Score 2 

 

   

Score 3 
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(Locatie 4 = reserve) 

 Veerschade Verwondingen 

  Aantal hennen  Aantal 
hennen 

Locatie 4:  

strooisel / 
rooster / 
gangpad 

 

Lux: 

Score 0 

 

 

 

Score 0  

(geen – licht) 

 

Score 1 

 

 

 

Score 1  

(verwondingen) 

 

Score 2 

 

   

Score 3 

 

   

 

 

Algemene koppelbeoordeling: 

Loop door de volledige stal, heen en weer van voren tot helemaal achteraan. 
Beoordeel de schade van het totale koppel: 

 

0 = geen veerschade waarneembaar in het gehele koppel   
   

1 = deel van het koppel heeft lichte tot matige schade, betreft maximaal 25 
procent van het koppel         
   

2 = groot deel van het koppel heeft lichte tot matige schade (> 25%) of ernstige 
schade zichtbaar bij meer dan 5% van de dieren  

 

 

Algemene koppelbeoordeling: 
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Koppelgedrag  

 

1. Omcirkel of koppel voldoet aan de volgende beschrijvingen: 
- te rustig (mogelijk ziek) koppel    

- normaal levendig koppel    

- onrustig koppel    

- schrikachtig koppel 

- schreeuwerig koppel   

 

2. Verenpikgedrag 
Kies 4 locaties in de stal bij voorkeur in het systeem en op strooisel.  

Sta stil gedurende 5 minuten op een locatie.  Kies gebied van ca. 2 x 2 
meter (gebruik hulpmiddelen zoals voer- en waterlijnen, spanten, en maak een 
inschatting).  

Kijk of verenpikken zichtbaar is, en geef na de 5 minuten een score volgens 
onderstaande tabel:    

0 = geen verenpikgedrag gezien    

1 = minder dan 10x pikgedrag gezien    

2 = meer dan 10x pikgedrag gezien    

3 = minimaal 2x ernstig pikgedrag (verentrekken), eventueel gevolgd door een 
schreeuw. 

is tijdens deze waarnemingen 'schreeuwen' gehoord:  ja/nee  

 

Locatie Score gedrag Schreeuwen gehoord ja/nee 

1   

2   

3   

4   

 


