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Wat is de welzijnsmonitor? 
De welzijnsmonitor vleeskuikens is een instrument waarmee we het 
welzijn van een koppel kuikens vast kunnen stellen door (zoveel mogelijk) 
metingen aan het dier zelf.

De volledige welzijnsmonitor bestaat uit een bedrijfsbezoek in de 
laatste vijf dagen voor afleveren van het koppel, en een aantal metingen 
bij hetzelfde koppel aan de slachtlijn. Voorbeelden van metingen in 
de stal zijn: bevuiling, hakdermatitis, voetzoollaesies, huid- en veer-
beschadigingen, gedrag, locomotie.

Doelen van dit project 
• Kan de welzijnsmonitor worden ingezet als sturingsinstrument 

voor het management van de vleeskuikenhouder, en hoe kunnen 
de resultaten meegenomen worden in een bedrijfsadvies?

•  Toetsing van een vereenvoudigde (en in tijd kortere) versie van de 
welzijnsmonitor.

Aanpak
Koppelbeoordelingen
Per vleeskuikenbedrijf worden vier koppels uit één stal gemonitord door 
getrainde beoordelaars van Wageningen UR. Dit gebeurt twee maal in 
2013 en twee maal in 2014. Tussen de bezoeken zit minimaal één 
ronde zonder beoordeling, zodat een vleeskuikenhouder tijd heeft de 
resultaten door te spreken en indien nodig of gewenst het management 
aan kan passen.

De begeleidend dierenarts wordt gevraagd om tijdens zijn gebruikelijke 
bezoek de resultaten door te spreken met de vleeskuikenhouder.
In totaal zoeken we 50 bedrijven waar we per bedrijf 1 stal vier maal 
willen bezoeken en dezelfde koppels ook aan de slachtlijn willen 
beoordelen.

Leren van elkaar
Als er voldoende belangstelling is, wordt aan het einde van 2013 en 
2014 een studie avond georganiseerd voor de vleeskuikenhouders 
en dierenartsen.
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Anonimiteit
Uiteraard krijgt u uw eigen resultaten en kunt u zien waar u staat ten 
opzichte van het gemiddelde. Voor verdere verwerking worden resultaten 
altijd geanonimiseerd.

Wat levert het op? 
Vleeskuikenhouder: inzicht in het welzijn van uw koppel onderbouwd met 
cijfers. Inzicht in het effect van veranderingen in management op 
aspecten van welzijn.
Dierenarts: handvaten voor uw gesprek met de vleeskuikenhouder over 
gezondheidsmanagement.
Slachterij: inzicht in de relatie tussen welzijn van het koppel en 
kwaliteitsaspecten.
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