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VLEESSECTOR VAKTECHNIEK
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V
oetzoollaesies bij vleeskuikens zijn 
aantastingen van de opperhuid van 
de voetzool. De ernst kan variëren 

van een kleine oppervlakkige verkleuring 
van de huid tot een aantasting van de die-
pere huidlagen en onderhuidse ontstekin-
gen. Bij een ernstige aantasting zijn de lae-
sies pijnlijk en is het welzijn van de kuikens 
in het geding.

Een slechte kwaliteit van het strooisel 
wordt gezien als de belangrijkste oorzaak 
voor het ontstaan van voetzoollaesies. Vaak 
klinkt het dat voetzoollaesies kúnnen her-
stellen, wat soms ook te zien is bij beoorde-
ling van de poten aan de slachtlijn. Harde 
gegevens hierover ontbreken echter, even-
als gegevens over de snelheid waarmee her-
stel mogelijk is.

Welzijn medio 2010
Het is voor de pluimveehouder van belang 
om te weten of voetzoollaesies, als ze een-
maal zijn ontstaan, ook weer kunnen her-
stellen door te sturen op strooiselkwaliteit. 
Zeker gezien de Welzijnsrichtlijn voor 
vleeskuikens (Council Directive 2007/43/
EC) die per 30 juni 2010 in alle EU-lidsta-
ten moet zijn geïmplementeerd in de natio-
nale regelgeving. Deze richtlijn stelt eisen 
die tot doel hebben het dierwelzijn van 
vleeskuikens te bevorderen.

De centrale norm voor dierwelzijn is 
de bezettingsgraad. Deze wordt uitge-
drukt in kilogram per vierkante meter. 
Onder voorwaarden is een bezettings-
graad van 42 kg/m2 toegestaan. De voor-
waarden zijn onder andere het niet over-
schrijden van het uitvalscriterium. Naast 
de uitvalseis zal Nederland, om te mogen 
blijven produceren bij 42 kg/m2, in de 

toekomst normen gaan stellen aan voet-
zoollaesies. Vanuit dat oogpunt is het 
goed om te weten of het aantal en de 
ernst van voetzoollaesies in een koppel te 
beïnvloeden is, en of herstel van eenmaal 
opgetreden laesies mogelijk is.

Om deze reden heeft Wageningen UR 
Livestock Research in een kleine oriënte-
rende proef bestudeerd of voetzoollaesies 
bij jonge vleeskuikens kunnen herstellen.

Britse score
Tijdens één van de proeven dit voorjaar 
op het Spelderholt, zagen we dat bij be-
paalde proefgroepen vleeskuikens sprake 
was van vrij ernstige voetzoollaesies op 14 
dagen leeftijd. Deze kuikens waren daar-
om erg geschikt om te bestuderen of voet-

zoollaesies kunnen herstellen bij optimale 
strooiselcondities.

Tijdens de tweede ronde van dit onder-
zoek is daarom een deel van deze vleeskui-
kens (Ross 308) op 15 dagen gehuisvest in 
een afdeling met schoon en droog strooisel 
(houtkrullen). 120 dieren met voetzoollae-
sies zijn eerst individueel genummerd, 
waarbij de ernst van de aantasting van de 
voetzool is gescoord op een schaal van 0 tot 
4. Beide voetzolen van de dieren zijn ge-
scoord door twee personen. Dit resulteert 
in vier cijfers per dier. Het gemiddelde hier-
van is de score voor het dier.

Bij het beoordelen van de voetzolen is 
gebruikgemaakt van de Bristol Foot Burn 
scale. Deze kent vijf klassen (zie foto) en 
daarmee zijn verschillen subtieler te scoren 
dan met de Europees geaccepteerde Zweed-
se indeling van drie klassen. De poten van 
de genummerde dieren werden op 18, 22, 
25 en 29 dagen opnieuw beoordeeld. Ouder 
is niet meer gekeken omdat het een kleine 

De gemiddelde voetzoolscore 
verbeterde significant tijdens de 
14 dagen dat kuikens op schoon 
en droog strooisel zaten. 30 pro-
cent genas geheel; er waren enkele 
dieren waar geen herstel optrad.

Strooien 
tegen laesies

Foto links: de ernstig aangetaste voet-
zolen van een 15 dagen oud kuiken aan 
het begin van de proef. Op de foto 
rechts de (bijna) herstelde voetzolen 
van hetzelfde kuiken op 29 dagen.
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De Bristol Foot Burn 
scale. De scores 
zijn als volgt te 

vertalen naar het in 
Europa algemeen 

geaccepteerde 
‘Zweedse’ systeem: 
BFB 0 = Zweeds 0; 

BFB 1 en BFB 2 =  
Zweeds 1; BFB 3 en 

BFB 4 = Zweeds 2

oriënterende proef betrof; bovendien ver-
wachtten we dat als na 14 dagen nog geen 
genezing te zien zou zijn, deze waarschijn-
lijk ook niet meer zou optreden.

Inderdaad herstel
De kwaliteit van het strooisel werd na een 
aantal dagen minder. Omdat we wilden 
zien of droog strooisel tot herstel van voet-
zoollaesies leidde, zijn op dag 7 en 11 na 
overplaatsing (leeftijd kuikens 21 en 25 da-
gen) houtkrullen bijgestrooid. Afkoeling 
na een periode van warm weer, met als ge-
volg een lagere ventilatie, droeg mogelijk 
bij aan de achteruitgang van het strooisel.

Grafiek 1 geeft het verloop van de scores. 
Het verschil tussen de score op 15 dagen 
leeftijd en 29 dagen is significant. Er is dus 
echt sprake van herstel van de voetzolen. 
Op 18 dagen is nog nauwelijks verbetering 
te zien ten opzichte van 15 dagen. Tussen 
18 en 22 dagen vindt een duidelijke verbe-
tering plaats. Van 22 tot 25 dagen is weer 

nauwelijks resultaat te zien, daarna zet de 
verbetering weer door.

Het verloop is niet lineair, maar wel ge-
staag. Een mogelijke verklaring is dat zodra 
de dieren op schoon en droog strooisel ko-
men, de aantasting van de voetzolen eerst 
tot stilstand komt en dat dan herstel volgt. 
Dat heeft tijd nodig. De slechts geringe ver-
betering van de voetzolen ná 22 dagen (als 
de kuikens een week op droog strooisel zit-
ten) kan verschillende oorzaken hebben. 
Allereerst is een aantal dieren genezen. 
Deze kunnen dus niet meer bijdragen aan 
een verbetering van het gemiddelde. Daar-
naast kan de (opnieuw) afname van de 
kwaliteit van het strooisel de genezing ne-
gatief beïnvloeden. Verder is bij het beoor-
delen van de voetzolen niet goed te zien 
hoe diep een aantasting is. De afmeting van 
de aantasting kan daardoor weleens zwaar-
der wegen dan de diepte. Een oppervlakki-
ge laesie herstelt nu eenmaal sneller dan 
een diepe. Daarnaast worden de kuikens 
zwaarder, en dus de druk op voetzolen gro-
ter, wat niet bijdraagt aan de genezing.

30 procent geneest
Grafiek 2 toont de verschuiving van het 
percentage dieren dat in een bepaalde 

score valt. Hoewel de BFB-schaal met 
hele getallen werkt, hoeft de score van 
een kuiken niet een heel getal zijn omdat 
die een gemiddelde is van vier cijfers. Op 
15 dagen scoort meer dan de helft van de 
dieren een 3, en iets meer dan 10 procent 
een 4 (een ernstige tot zeer ernstige aan-
tasting). Op 29 dagen scoort geen enkel 
dier meer een 4, en minder dan 10 pro-
cent komt nog op een 3. Iets meer dan 30 
procent van de dieren is op 29 dagen vol-
ledig genezen.

Niet bij alle dieren herstelden de ge-
constateerde laesies geheel of gedeelte-
lijk. Bij 6,7 procent bleven de laesies on-
veranderd of ze verergerden. Het is niet 
duidelijk waarom.

Het betreft hier een klein oriënterend 
onderzoek. Daarom is niet gekeken naar 
(verder) herstel op oudere leeftijd. Even-
min is een analyse gemaakt van de kosten 
van het bijstrooien of verder strooiselma-
nagement.
Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het LNV-pro-
gramma Beleidsondersteunend Onderzoek Dierenwelzijn, 
project BO-07-011-052.

Henk Gunnink, Ingrid de Jong en Jan van Harn  

Wageningen UR Livestock Research
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Gemiddelde score 
van de voetzolen 
tussen dag 15 en 
dag 29, nadat de 
kuikens op dag 15 
op schoon en 
droog strooisel wa-
ren geplaatst. 0 is 
geen laesie, 4 is 
ernstige laesie

Verdeling van de 
kuikens over de 
verschillende sco-
res, bij de eerste 
meting (15 dagen) 
en de laatste me-
ting (29 dagen)
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