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T
ot voor kort was nog niet goed in 
beeld gebracht of het terugdrin-
gen van voetzoollaesies het fi-

nancieel resultaat van een vleeskuiken-
bedrijf verbetert. Daarom heeft Wage-
ningen UR Livestock Research onlangs 
een onderzoek gedaan om te kijken in 
hoeverre het sturen op voetzoollaesies 
een effect heeft op technische resulta-
ten, slachtrendementen, productkwali-
teit (zoals afkeuringen op de slachterij, 
borst irritaties, hakdermatitis), dierge-
zondheid en locomotie. Onder experi-
mentele omstandigheden zijn twee sterk 
contrasterende groepen vergeleken: een 
groep kuikens met weinig en een groep 
met veel voetzoollaesies. 

Het onderzoek is uitgevoerd in acht 
hokken van de vleeskuikenpraktijkstal 
van De Schothorst. In vier hokken werd 
vanaf de zesde levensdag het strooisel 
stelselmatig natgemaakt en in de andere 
vier hokken werd getracht het strooisel 
zo droog en rul mogelijk te houden. In 
elk hok (47,5 m2) zijn 900 kuikens ge-
plaatst. De kuikens waren van eenzelfde 
herkomst (ras, vermeerderingsbedrijf, 
broederij) en werden onder gelijke 
 omstandigheden gehouden (zoals licht-
regime, voer, voer- en waterregime, 
vaccinatieschema). De kuikens zijn op 
37 dagen leeftijd afgeleverd aan de 
slachterij. Naast de technische resulta-
ten zijn de slachtrendementen en de 
slachtkwaliteit bepaald.  

Het vanaf de zesde levensdag structu-
reel natmaken van het strooisel resul-
teerde in veel meer en ernstiger voet-
zoollaesies. Op 21 dagen had al 41 pro-
cent van de kuikens ernstige laesies en 
op 36 dagen had 99 procent ernstige lae-
sies. In de hokken waar het strooisel 
droog en rul werd gehouden, was dat 
achtereenvolgens 1 en 2 procent. De 
voetzoollaesiescore bedroeg op 21 en 36 

dagen respectievelijk 110 en 198 punten 
bij de natte hokken en bij de droge hok-
ken 14 en 28 punten.

Technisch resultaat
Het natmaken van het strooisel had tot 28 
dagen leeftijd vrijwel geen invloed op het 
technische resultaat. In de periode daarna 
was de groei van de kuikens met veel voet-
zoollaesies duidelijk lager. Deze lagere 
groei werd vooral veroorzaakt door de la-
gere voer- en wateropname. Ook was de 
voerconversie bij veel voetzoollaesies slech-
ter. Mede als gevolg van de lagere groei in 
het laatste deel van de productieperiode, 
was het technische resultaat over de gehele 
productieperiode slechter bij de kuikens 
met veel voetzoollaesies. De ernst van voet-
zoollaesies had geen effect op de uitval.

Als oorzaak van het lagere eindgewicht 
wordt de lagere voer- en wateropname ge-

zien. De reden van deze lagere opname 
moet hoogstwaarschijnlijk gezocht worden 
in het feit dat de kuikens pijn ervaren bij 
het lopen van en naar de voer- en drink-
lijnen. Daar komt bij dat de kuikens met 
veel voetzoollaesies een duidelijk slechtere 
locomotie hebben dan kuikens met weinig 
voetzoollaesies. Ook een verminderd 
thermo comfort zou een verklaring kunnen 
zijn voor de lagere voer- en wateropname. 
De kuikens in de natte hokken zaten dich-
ter op elkaar dan de kuikens in de droge 
hokken. Dit zou erop kunnen duiden dat 
deze kuikens zich minder behaaglijk voel-
den. Nat strooisel is immers kouder. Ook 
in eerder onderzoek van WUR Livestock 
Research zijn betere technische resultaten 
gevonden bij kuikens die minder en min-
der ernstige voetzoollaesies hadden.

Productkwaliteit
Op 36 dagen leeftijd is in de stal bij 20 ha-
nen en 20 hennen per hok visueel de 
ernst en mate van borstbevuiling, borst-
irritatie, dijkrassen en hakdermatitis be-

De kuikens in het hok met droog strooisel 
zijn schoner (witter) en beter verspreid. De 
kuikens in het hok met de slechte strooi-
selkwaliteit vermijden de natte plekken

Uit onderzoek van Livestock 
 Research blijkt dat voetzoollaesies 
 inperken financieel gunstig is. 
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oordeeld. Daarnaast is de wijze van lopen 
(gaitscore) beoordeeld bij ongeveeer 40 
willekeurige dieren per hok. 

Vleeskuikens met veel laesies hadden in 
dit onderzoek ook meer en ernstiger borst-
bevuiling, borstirritaties en hakdermatitis. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de 
afkeur aan de slachtlijn hoger was bij de 
hokken met kuikens met veel voetzoollae-
sies. Daarentegen was het aantal dijkrassen 
lager; de verminderde activiteit/mobiliteit 
bij de hokken met de kuikens met veel 
voetzoollaesies zou een heel goede verkla-
ring kunnen zijn voor het feit dat deze die-
ren minder dijkrassen hebben. De kuikens 
in de natte hokken hadden duidelijk meer 
moeite met lopen, wat zich uitte in een 
slechtere gaitscore. Deze verminderde 
 locomotie wordt als een van de redenen 
gezien van de lagere groei van de kuikens 
uit de natte hokken. 

Financieel resultaat
Wanneer de in deze proef behaalde resulta-
ten economisch worden doorgerekend dan 

blijkt dat het saldo per opgehokt kuiken bij 
de hokken met de kuikens met weinig voet-
zoollaesies een stuk hoger is dan bij de hok-
ken met kuikens met veel voetzoollaesies. 
Het verschil bedraagt 8,9 eurocent per kui-
ken en wordt veroorzaakt door een hoger 
aflevergewicht in combinatie met een hoge-
re opbrengstprijs vanwege minder afkeur 
en een gunstiger voerconversie. Voor een 
bedrijf met 90.000 vleeskuikens betekent 
dit een saldoverschil van €62.300 op jaar-
basis, ofwel ruim €8.500 per ronde.

Samenvattend
Het is voor een vleeskuikenhouder 
 (financieel) interessant te sturen op voet-
zoollaesies, zo blijkt uit dit onderzoek. 
Het voorkomen/terugdringen van voet-
zoollaesies leidde niet alleen tot betere 
productieresultaten (hoger productiegetal 
door een betere groei en voerconversie) 
en een betere locomotie, maar ook tot een 
betere productkwaliteit (minder borstbe-
vuiling, borstirritaties en hakdermatitis), 
wat resulteerde in een lagere afkeur op de 

Tabel 2. Productkwaliteit en gaitscore 

 veel laesies weinig laesies

Borstbevuiling*  2,6 a 1,2 b

Borstirritatie* 2,1 a 1,0 b

Dijkrassen* 0,0 b 0,2 a

Hakdermatitis** 3,5 a 1,0 b

Gaitscore***  2,5 a 2,1 b

Afkeur delen (%) 0,38 a 0,14 b

Totale afkeur (%) 1,22 (a) 0,53 (b)

Score: *0 (geen) tot 3 (ernstig); **0 (geen) tot 4 (ernstig); 

***0 (normale tred) tot 5 (niet meer kunnen lopen).

Verschillende letters in een rij duiden een significant verschil 

aan (P≤0,05). Verschillende letters in een rij tussen () geven 

een tendens aan (0,05<P≤0,10)  

Tabel 3. Verschil in economisch resultaat 

 veel laesies weinig laesies

Gewicht 1.948 2.090

Voerconversie 1,681 1,614

Economisch  

Opbrengsten* 142,3 154,64

Eendagskuiken 29,5 29,5

Voerkosten 81,09 84,5

Voerwinst 31,71 40,64

Overig toegerekende kosten 18,51 18,52

Saldo per opgehokt kuiken 13,2 22,12

Geldbedragen in centen per opgehokte hen. *Vanwege 0,7% 

(absoluut) hogere afkeur, is de opbrengstprijs met 0,5 cent per 

kg verlaagd. Uitgangspunten: opbrengstprijs €0,755 /kg afge-

leverd; voerprijs: €0,26/kg  

Tabel 1. Technische resultaten 0-37 dagen 

 veel laesies weinig laesies

Eindgewicht (g) 1.948 b 2.090 a

Groei (g) 1.904 b 2.064 a

Voer (g) 3.199 b 3.331 a

Voerconversie 1,681 a 1,614 b

Water (ml) 5.010 b 5.490 a

Water/voer 1,566 b 1,662 a

Uitval (%) 2,6 2,0

Productiegetal* 298 b 336 a

Verschillende letters in een rij = significant verschil (P≤0,05)

slachterij. Het sturen op zo min mogelijk 
voetzoollaesies had geen effect op de uitval, 
maar leidde wel tot meer dijkrassen.
Dit onderzoek is gefinancierd door het ministerie van Econo-
mische Zaken in het kader van het beleidsondersteunend 
 onderzoek, project BO-12.02-002-041.02, en gesubsidieerd 
door het Productschap Pluimvee en Eieren.
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