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VLEESSECTOR VAKTECHNIEK

Pluimveehouderi j  40e jaargang - 22 januar i  2010

Gedurende anderhalf jaar heeft 
 Wageningen UR deelgenomen aan 
het Europese onderzoeksprogram-

ma Welfare Quality waarin onder andere 
een welzijnsmonitor voor vleeskuikens is 
ontwikkeld. In 2009 heeft Wageningen UR 
Livestock Research (voorheen ASG Vee-
houderij) samen met de leerstoelgroep 
 Rurale Sociologie de implementatie van het 
ontwikkelde protocol van de vleeskuiken-
monitor onderzocht. 

Kort gezegd is het bijzondere van de 
Welfare Quality-monitor, dat welzijn niet 
wordt afgemeten aan systeemkenmerken 
(zoals oppervlakte per dier) maar aan dier-
kenmerken, dus aan het dier zelf. Alleen in 
die gevallen waarin nog geen goede dier-
kenmerken beschikbaar zijn, zijn systeem-
kenmerken gebruikt.

Het hier beschreven onderzoek startte in 
de fase van Welfare Quality waarin een 
prototype van de welzijnsmonitor voor 
vleeskuikens was ontwikkeld. Het onder-
zoek werd uitgevoerd in Nederland, Italië 
en Groot-Brittannië. We concentreren ons 
hier op de resultaten van de Nederlandse 
bedrijven, maar geven ook een overzicht 
van de belangrijkste verschillen tussen de 
landen (zie kader). Het onderzoek had drie 
doelen: ten eerste wilden we de welzijns-
monitor op praktijkbedrijven testen, ten 
tweede wilden we nagaan hoe veehouders 
over de welzijnsmonitor dachten en hoe ze 
de uitvoering op hun bedrijf hebben erva-
ren en ten derde wilden we onderzoeken of 
het direct terugkoppelen van de resultaten 
naar de veehouder tot verbetering van het 
welzijn zou leiden. 

Twee meetrondes
De welzijnsmonitor is op alle bedrijven 
twee keer uitgevoerd. Na terugkoppeling 
van de resultaten van de eerste meting von-

den gesprekken met de veehouders over 
hun ervaring plaats, met vragen als: hoe 
verliepen de metingen, hoe zinvol achtte 
men de metingen, hoe nuttig en/of verras-
send waren de resultaten? Maar het ging 
ook om meer algemene onderwerpen: wat 
vinden de veehouders van de toegenomen 
aandacht voor dierenwelzijn, hoe zorgen zij 
voor goed dierenwelzijn en wat verwachten 
zij van een brede invoering van een wel-
zijnsmonitor (zie ook tabel 1)? 

Het prototype van de welzijnsmonitor 
bestond uit een uitgebreide set waarnemin-
gen op het vleeskuikenbedrijf (zie tabel 2). 
Per bedrijf kozen we één stal uit met een re-
gulier merk kuikens. Vervolgens sloegen 
we een ronde over, om daarna terug te ko-
men op het bedrijf en de metingen in de-
zelfde stal te herhalen. De vleeskuikenhou-
der ontving de resultaten van de metingen 
uit zijn eigen stal, en de gemiddelden van 
alle deelnemers. In totaal waren 18 bedrij-
ven verbonden aan één slachterij bereid 
deel te nemen aan het onderzoek. Het eer-
ste bezoek startte met een kort interview 
met de vleeskuikenhouder, waarin we een 
aantal algemene vragen doornamen zoals 
leeftijd van het koppel, leeftijd ouderdie-

ren, merk enzovoort. Vervolgens gingen we 
de stal in voor metingen. Gemiddeld duur-
den de metingen 5 tot 6 uur per stal.

De eerste meetronde werd uitgevoerd 
tussen april en juli 2008. De tweede meet-
ronde tussen augustus en december 2008. 
De interviews met vleeskuikenhouders 
over hun ervaringen vonden tussen mei 
en juli plaats. Tabel 3 geeft een aantal ken-
merken van de bezochte bedrijven weer. 
De ene helft van de bedrijven ontving de 
eigen resultaten en de gemiddelde resul-
taten van alle bedrijven, de andere helft 
ontving dezelfde terugkoppeling en kreeg 
vervolgens een telefoontje van ons om de 
resultaten door te spreken.

Resultaten dierenwelzijnsmonitor
Tabel 4 geeft een samenvatting van de be-
langrijkste technische resultaten. In deze 
tabel geven we alleen de kenmerken weer 
die we aan de dieren zelf hebben gemeten; 
systeemkenmerken laten we hier buiten be-
schouwing. Er waren geen verschillen in re-
sultaten tussen de bedrijven die alleen een 
schriftelijke terugkoppeling kregen, en be-
drijven die naast de schriftelijke terugkop-
peling ook nog door ons werden gebeld om 
de resultaten door te spreken. In tabel 4 ge-
ven we daarom de gemiddeldes van alle be-
drijven weer. Daarnaast waren er voor de 
meeste kenmerken ook geen verschillen 

Bij het kenmerk voetzoollaesies was er een 
flinke spreiding tussen de bedrijven. Toch 
was er niet één bedrijf dat over het geheel 
genomen erg ‘goed’ scoorde of erg ‘slecht’

Objectief welzijn beoordelen vanuit 
het dier. Dat is de Europese ambitie 
van de welzijnsmonitor van Welfare 
Quality. De eerste praktijkresultaten 
zijn bekend.

Eerste stap 
de praktijk in
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tussen beide meetrondes vast te stellen. 
Hoewel er voor een aantal kenmerken, zo-
als voetzoollaesies, een flinke spreiding was 
tussen de bedrijven, was er niet één bedrijf 
dat erg ‘goed’ scoorde of erg ‘slecht’. Bij-
voorbeeld, een bedrijf dat weinig voetzool-
laesies had kon een relatief hoog percenta-
ge dieren met een slechte score voor gait 
(beweging) hebben.

Resultaten ervaringsinterviews
De veehouders vonden over het algemeen 
dat het testen van de welzijnsmonitor op hun 
bedrijf prima was verlopen. Het kostte de 
onderzoekers wel veel tijd, maar als veehou-
ders hadden ze er weinig last van en ook de 
productie werd nauwelijks verstoord. Het 
objectief meten van welzijn vonden ze een 
goede zaak en zeker ook het meten van wel-
zijn aan het dier zelf. Op die manier hoopte 
men tegemoet te komen aan de toenemende 
maatschappelijke zorg over dierenwelzijn. 
Het was naar hun mening wel nodig om de 
monitor nog wat aan te passen en in te kor-
ten. Verder twijfelden de vleeskuikenhouders 
aan het nut van sommige metingen. Door-
gaans vond men gezondheid het belangrijk-
ste aspect van dierenwelzijn. Het houden van 
vleeskuikens was immers een economische 
activiteit met als belangrijkste doel de pro-
ductie van veilig en betaalbaar vlees. In hun 
ogen was het vreemd om evenveel waarde 
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Tabel 1. Gespreksonderwerpen in uitvoerige interviews met veehouders

Bedrijfskenmerken grootte, ontwikkeling in de tijd

Mens-dierrelatie wat is goede zorg, hoe controleert men welzijn

Protocol van de welzijnsmonitor mening over principes, criteria en metingen: relevantie voor 

 dierenwelzijn en voor de veehouder

Ervaringen tijdens de test mate van verstoring, expertise van de onderzoeker

Testresultaten en feedback duidelijkheid, volgens verwachting, relevantie

Implementatie monitoring haalbaarheid van implementatie, nut van bedrijfsscores voor

 benchmarking en/of marketing van dierenwelzijn, verwachte

 interesse consumenten, eigen interesse in welzijn als nichemarkt

Tabel 2. Gebruikte parameters om kuikenwelzijn te meten*

Welzijnscriterium kenmerk gemeten

Geen honger beschikbare voerruimte

Geen dorst beschikbare drinkruimte

Comfortabele rustplek bevuiling verenpak, strooiselkwaliteit, luchtkwaliteit, staloppervlakte

Niet te warm, niet te koud percentage dieren dat hijgt/op elkaar kruipt, temperatuur, luchtvochtigheid

Bewegingsgemak gaitscore**

Geen verwondingen voetzoollaesies, brandhakken, borstirritatie

Geen ziekte uitval, klinische beoordeling, stofconcentratie, hygiëneprotocol

Sociaal gedrag kwalitatieve beoordeling van het gedrag van het koppel

Overig gedrag reactie op onbekend voorwerp (angstgedrag), lichtsterkte, daglicht, hokverrijking

Mens-dierrelatie ‘aanraak-test’, vermijdings-/vluchtgedrag

*   De in dit onderzoek gebruikte parameters, zoals omschreven in het prototype van de welzijnsmonitor. 

** De gaitscore toont de mate waarin het kuiken zich kan voortbewegen; deze loopt van 0 (ongehinderd lopen) tot 5 

(kuiken kan niet meer lopen). Bij score 3 ondervindt het kuiken ernstige hinder bij het voortbewegen

Tabel 3. Algemene kenmerken van de 18 bezochte bedrijven  

 meetronde 1 meetronde 2

Leeftijd veehouder 30-59 30-59

Type bedrijf 10 gespecialiseerd, 8 gemengd 10 gespecialiseerd, 8 gemengd

Merk kuiken Ross (17), Cobb (1) Ross (17), Cobb (1)

Aantal dieren/bedrijf 99.222 (30.000-200.000) 99.208 (30.000-200.000)

Aantal dieren/bezocht koppel 23.517 (11.700-42.000) 23.740 (12.000-43.000)

Aantal stallen per bedrijf 4 (1-6) 4 (1-6)

Type strooisel houtkrullen (16) houtkrullen (16), 

 gehakseld stro (2) gehakseld stro (2)

Leeftijd bij bezoek (dagen) 42 (39-47) 41 (36-45)

Leeftijd ouderdieren (weken) 45 (27-89) 52 (30-101)

Bezettingsdichtheid slachtleeftijd (kg/m²) 42,6 (38,6-45,5) 45,5 (39,9-48,8)

Uitladen ja (16), nee (2) ja (15), nee (3)

Dieren uitgeladen (%) 21,4 (12,2-31,0) 21,5 (15,4-31,5)

Gemiddeld slachtgewicht (kg) 2,41 (2,17-2,61) 2,44 (2,21-2,66)

Gem. buitentemperatuur bij bezoek (°C) 15,5 (5-25) 11,0 (4-16)

aan aspecten zoals natuurlijk gedrag en emo-
ties te hechten. Bovendien vroegen ze zich af 
hoe men deze aspecten objectief kon meten 
omdat allerlei externe factoren naar hun me-
ning een belangrijke verstorende rol speel-
den. De vleeskuikenhouders maakten zich 
ook wat zorgen over de voorspelbaarheid van 
de resultaten. Het grote voordeel van de me-

ting van systeemkenmerken was immers dat 
men zeker wist hoe men aan de vereisten kon 
voldoen. Bij gedragsparameters was dat 
moeilijker te garanderen. Een opvallende uit-
komst was ook dat veel veehouders ge-
schrokken waren van hun resultaten – ze 
hadden gedacht het beter te doen. Ze vonden 
het zeker waardevol om zich met andere be-
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Tabel 4. Gemiddelde technische resultaten van de 18 gemeten bedrijven

 meetronde 1 meetronde 2

Dieren met ernstige bevuiling (%) 53,7 51,8

Dieren met ernstige voetzoollaesies (%) 52,8 48,9

Dieren met ernstige brandhakken (%) 6,6 10

Dieren met borstirritatie (%) 1,8 2,6

Score strooiselkwaliteit* 3,8 3,9

Dieren met gaitscore >2 (%) 20,7 32,6

Uitvalspercentage (incl. selectie) 2,83 2,87

Angsttest, aantal dieren binnen 30 cm van voorwerp in 2 minuten 38 32

Aanraaktest, aantal dieren binnen 1 meter van onderzoeker 84 81

*Schaal van 1-5, waarbij 1 de score is voor droog en rul strooisel en 5 de score voor nat en plakkerig strooisel. Een 

gemiddelde score van 3,8 betekent dat het strooisel op de meeste plaatsen vrij nat was

Vergelijking Nederland, Italië en Groot-Brittannië

Het welzijnsprotocol van Welfare Quality is 
ook getoetst bij 18 Italiaanse en 10 Britse 
vleeskuikenbedrijven. In Italië werd geme-
ten aan dezelfde, snelgroeiende typen die-
ren als in Nederland. Italiaanse vleeskui-
kenhouders mesten hun kuikens zwaarder 
af, maar voor de vergelijkbaarheid werd in 
dit onderzoek op dezelfde leeftijd gemeten 
als bij de Nederlandse bedrijven. Wat huis-
vesting en management betreft waren de 
Italiaanse bedrijven vergelijkbaar met de 
Nederlandse. Een belangrijk verschil met 
Nederland is wel dat alle Italiaanse veehou-
ders volgens contract produceren en dus in 
dienst zijn van een groot pluimveebedrijf.

In Groot-Brittannië werd gemeten op 
free-rangebedrijven die produceerden on-
der het ‘Freedom Food’-label. Dat hield in 
dat huisvesting, management en type dier 
op deze bedrijven verschilde van de Neder-
landse en Italiaanse bedrijven. In feite ver-
gelijken we dan niet de landen onderling, 
maar meer de verschillende houderijsyste-
men. De reden van de keuze voor free-ran-
gebedrijven was dat het protocol toepas-
baar moet zijn op alle soorten huisvestings- 
en managementcondities.

De Britse bedrijven hadden het merk 
 Devonshire Red (Hubbard) dat werd afge-
mest op 56 dagen. De bezetting was veel 
lager en alle bedrijven hadden een uitloop. 
Deze verschillen in huisvesting en manage-
ment tussen de Britse bedrijven en de Itali-

aanse en Nederlandse bedrijven kwamen 
ook tot uiting in de resultaten. Waar de 
scores van Nederlandse en Italiaanse bedrij-
ven grotendeels op één lijn lagen, waren de 
scores op de Britse bedrijven over het alge-
meen beter, hoewel de strooiselkwaliteit 
gelijk was (in het algemeen vrij slecht op 
alle bedrijven in alle landen). De kuikens op 
de Britse bedrijven hadden betere gaitsco-
res (konden zich beter voortbewegen). In 
Nederland en Italië lag het percentage kui-
kens met een gaitscore van 3 en hoger 
(slechte scores) tussen 20 en 32 procent, bij 
de Britse bedrijven lag dat tussen 9 en 12 
procent. Ook waren er minder ernstige 
voetzoollaesies op de Britse bedrijven (20% 
tegen ongeveer 50% in Nederland en Ita-
lië). Ernstige brandhakken kwamen op Brit-
se bedrijven niet voor, in Nederland en Italië 
bij 2 tot 10 procent van het koppel. Ook 
ernstige bevuiling kwam bij de Britse kui-
kens niet voor, terwijl dat bij de Nederland-
se en Italiaanse koppels bij 40 tot 50 pro-
cent van de kuikens voorkwam. Verder wa-
ren er duidelijke verschillen in gedrag. De 
kuikens op de Britse bedrijven lieten zich 
niet aanraken door de onderzoeker, waar-
schijnlijk omdat ze veel mobieler waren. 

In de ervaringen van de vleeskuikenhou-
ders waren er nauwelijks verschillen tussen 
de landen. De Britse vleeskuikenhouders 
wezen vaker op het grote effect van het 
weer en weersveranderingen. Dat is begrij-

pelijk gezien het feit dat de vleeskuikens 
buitenuitloop hadden. De Italiaanse kuiken-
houders onderstreepten nog vaker dan de 
Nederlandse en Britse kuikenhouders hoe 
afhankelijk ze zijn van de kwaliteit van kui-
kens en ander aangeleverd productiemate-
riaal. Dat weerspiegelt het feit dat zij allen 
in contract produceerden en op deze aspec-
ten van de bedrijfsvoering geen invloed 
hadden. Al met al laat de vergelijking tus-
sen de drie landen zien dat het bij de invoe-
ring van een welzijnsmonitor belangrijk is 
om rekening te houden met plaatselijke 
verschillen in productieomstandigheden. 

De Britse bedrijven uit het onderzoek 
 produceren voor het Freedom Food-label. 
Ze gebruiken het merk Devonshire Red

drijven te kunnen vergelijken en hadden sa-
men met de resultaten graag meer bedrijfs-
specifiek advies ontvangen. 

Hoe nu verder?
Naar aanleiding van onder andere dit on-
derzoek is de vleeskuikenmonitor aange-
past tot een werkbaar protocol: een aantal 
metingen is vereenvoudigd of weggelaten 
waardoor er minder tijd nodig is om de 
metingen op een bedrijf uit te voeren. 
Daarnaast is een manier ontwikkeld om op 
basis van de scores op deelaspecten een in-
tegrale bedrijfsscore te berekenen. Dat was 
lastig, want het vereiste niet alleen een in-
terpretatie van deelresultaten, maar ook 
een afweging en vergelijking van heel ver-
schillende aspecten. Want hoe interprete-
ren we de reacties van de dieren op een on-
bekend voorwerp of op de onderzoeker? 
Wat is een acceptabel percentage voor ern-
stige voetzoollaesies of bevuiling? En welke 
deelaspecten wegen zwaarder dan andere? 
De integrale bedrijfsscore geeft in één cijfer 
weer hoe goed een bedrijf het doet op het 
gebied van dierenwelzijn. Maar daarmee 

komt een andere vraag naar voren. Want 
waar komen de grenzen te liggen: wanneer 
scoort een bedrijf goed, of juist niet? Wat is 
acceptabel en wat niet meer? Dat zijn alle-
maal vragen die in de toekomst nog moeten 
worden opgelost. Nog verdere toekomst-
muziek is het gebruik van de welzijnsmoni-
tor voor de labeling van producten.

Dit onderzoek is gefinancierd vanuit het Welfare Quality-
 onderzoeksproject en door het ministerie van LNV (onder-
zoeksthema Dierenwelzijn)  

Ingrid de Jong*, Bettina Bock**, Leonie Workel*, Gisabeth 

Binnendijk*, Henk Gunnink* en Paul Swagemakers**  

*Wageningen UR Livestock Research

**    Wageningen UR, Rurale Sociologie
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