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Voor het vaststellen van een norm 
voor voetzoollaesies is het nood-
zakelijk betrouwbare informatie te 

hebben over het niveau van voetzoollaesies 
bij reguliere koppels Nederlandse vleeskui-
kens en wat de variatie daarin is. WUR 
Livestock Research heeft daarom in op-
dracht van het ministerie van EL&I onder-
zoek uitgevoerd naar het voorkomen van 
voetzoollaesies bij Nederlandse koppels 
 reguliere kuikens. Belangrijke vraag was of 
er een effect is van het seizoen op de mate 
waarin voetzoollaesies voorkomen en hoe 
groot dat  effect dan is. In hetzelfde project 
kon daarnaast van een aantal factoren wor-
den vastgesteld of ze van invloed zijn op het 
niveau van voetzoollaesies in een koppel. 

Onderzoeksopzet
Gedurende een volledig jaar (april 2010 t/m 
maart 2011) werden steekproeven genomen 
van pootjes van vleeskuikens op acht Neder-
landse slachterijen (deze slachten gezamen-
lijk ruim 70% van de Nederlandse kuikens). 
Elke week werden twee van de acht slachte-
rijen bezocht en werd gedurende een volle-
dige slachtdag bij elk koppel (= een stal) 
 Nederlandse reguliere kuikens een monster 
genomen van 100 rechterpootjes. Na vier 
weken waren alle slachterijen bemonsterd. 
Dit werd vervolgens gedurende een jaar her-
haald. De voetzolen zijn beoordeeld door 
getrainde onderzoekers, volgens de Zweedse 
scoremethode: score 0 geen laesie; score 1 
milde laesie; score 2 ernstige laesie.

Scharrelvleeskuikens, tussensegment-
kuikens (Volwaard, AH puur&eerlijk) en 
biologische kuikens vielen buiten het on-
derzoek, omdat ze standaard worden ge-
houden bij een lagere dierbezetting en dus 
niet te maken krijgen met de eis van voet-
zoollaesies in de Vleeskuikenrichtlijn.

Er moet een norm komen voor 
 voetzoollaesies, maar die moet wel 
ergens op gebaseerd zijn. Livestock 
Research heeft daartoe onder meer 
gekeken naar het seizoenseffect.

Goede norm 
vaststellen
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Voetzoollaesies zijn er in milde en in ernstige vorm

Voetzoollaesies zijn aan-
tastingen van de voetzool 
van een vleeskuiken. Bij 
het vaststellen van de 
ernst van een laesie wordt 
onderscheid gemaakt tus-
sen ernstige voetzoollae-
sies en milde laesies. 

Bij een milde laesie is 
er een oppervlakkige aan-
tasting (bruinverkleuring 

en/of weefselwoekering) 
van de huid van de voet-
zool. Milde laesies lijken 
op zichzelf niet pijnlijk te 
zijn, maar vormen wel een 
risico voor het ontstaan 
van ernstige laesies. 

Bij een ernstige laesie 
is de opperhuid aangetast 
tot in de diepere huidlagen 
en zijn er onderhuidse ont-

stekingen; het aangetaste 
oppervlak kan klein zijn, 
maar zich ook over de hele 
voetzool en de tenen uit-
strekken. De ontstekingen 
zijn bedekt met een korst. 
Soms is er een volledig ge-
zwollen voetzool. Ernstige 
voetzoollaesies zijn pijnlijk 
en leiden zonder twijfel tot 
verminderd welzijn.

Eerst monitoren en vervolgens gaat een norm gelden

In het Afsprakenkader Im-
plementatie Vleeskuiken-
richtlijn (6 oktober 2009) 
hebben de toenmalige mi-
nister van Landbouw, Na-
tuur en Voedselkwaliteit 
(LNV, nu Economische Za-
ken, Landbouw en Inno-
vatie, EL&I) en de pluim-

veesector afspraken ge-
maakt over het gefaseerd 
invoeren van aanvullende 
welzijnsmaatregelen om in 
aanmerking te mogen ko-
men voor een maximale 
bezetting van vleeskuikens 
van 42 kg/m2. Per 1 fe-
bruari 2011 is gestart met 

het monitoren van hak-
dermatitis als indicator 
voor het welzijn van vlees-
kuikens. Dit jaar zal wor-
den gestart met het moni-
toren van voetzoollaesies 
en zal er een nog nader te 
bepalen norm gaan gelden 
voor deze aandoening.

Lichte laesie: 
oppervlakkige aantasting  
(bruinkleuring en/of 
weefselwoekering)

Ernstige laesie: 
opperhuid tot in de die-
pere  lagen aangetast, 
 onderhuidse ontstekingen
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Van elk koppel zijn ook de gegevens zoals 
geregistreerd op het Voedsel Keten Infor-
matie-formulier (VKI) vastgelegd. Het be-
treft hier informatie over kuikenmerk, 
voerleverancier, broederij, medicatie, uit-
val, uit- of wegladen, dierenartspraktijk en 
dergelijke. Deze gegevens konden vervol-
gens statistisch worden geanalyseerd op 
een relatie met de ernst van voetzoollaesies.

Groot seizoenseffect
Uit het onderzoek bleek dat gemiddeld 38,5 
procent van de gemeten (reguliere Neder-
landse) vleeskuikens ernstige voetzoollae-
sies had. Gemiddeld 26,1 procent van de 
kuikens had milde laesies en 35,4 procent 
had geen voetzoollaesies.

Er bleek een significant effect van het sei-
zoen te zijn op de mate waarin voetzoollae-
sies voorkomen (zie grafiek). Koppels die in 
de maanden juni-augustus waren opgezet 
hadden veel minder last van laesies dan kop-
pels die in andere maanden waren opgezet. 
Koppels die in maart en december waren 
opgezet hadden de meeste laesies. Dit komt 
overeen met bevindingen in andere landen. 
In het algemeen is het in deze perioden 
moeilijker het strooisel rul en droog te hou-
den vanwege het buitenklimaat. Een hoge 
luchtvochtigheid buiten bepaalt ook de 
vochtigheid in de stal en dus die van het 
strooisel. Verder wordt in koude perioden 
de ventilatie gereduceerd waardoor de lucht-
vochtigheid in de stal toeneemt en het risico 
van nat strooisel en voetzoollaesies stijgt.

Andere invloedsfactoren
Naast de opzetdatum bleek ook dat kuiken-
merk, uit- of wegladen, afleverleeftijd en 
slachterij een significant effect hebben op de 
mate waarin voetzoollaesies bij een koppel 
voorkomen. Verschillen tussen kuikenmer-
ken zijn al eerder aangetoond. Hubbard 
Flex-kuikens hebben minder last van laesies 
dan Ross 308- en Cobb 500-kuikens.

Wegladers hadden in het algemeen meer 
laesies dan uitladers. De ernst van laesies 
nam wel af met toenemende slachtleeftijd, 
maar er bleek een interactie te zijn tussen 
uit-/wegladen en slachtleeftijd. De meeste 
laesies kwamen voor bij kuikens die jong 
waren uitgeladen en jong waren weggeladen. 
Misschien speelt een hogere dierbezetting 
bij opzet daarin een rol, maar nader onder-
zoek is nodig voor een goede verklaring.

Tussen slachterijen onderling bleek een 
flink verschil te zitten in de mate waarin 
voetzoollaesies voorkomen. Het is voorals-
nog niet duidelijk waardoor deze worden 
veroorzaakt, ook hier is nader onderzoek 
nodig. Mogelijk speelt sturing van een slach-

terij op de kwaliteit van aangeleverde kui-
kens een rol, of de mate waarin een slachterij 
met vaste vleeskuikenhouders werkt. 

Het effect van vleeskuikenhouder, broe-
derij, dierenartspraktijk en voerfabrikant op 
de mate waarin voetzoollaesies voorkomen 
is door de relatieve bijdrage van deze facto-
ren ten opzichte van elkaar te bepalen (zie 
tabel). Het bleek dat de kuikenhouder de 
grootste bijdrage had. De grote invloed van 
de kuikenhouder betekent dat bedrijven on-
derling flink kunnen verschillen terwijl fac-
toren zoals voerfabrikant of broederij gelijk 
zijn. Dit geeft aan dat de mate waarin de in-
dividuele kuikenhouder het strooisel droog 
kan houden, erg bepalend is. In een ander 
onderzoek wordt gekeken naar management-
factoren die de pluimveehouder kan toepas-
sen om het aantal voetzoollaesies in een 
koppel omlaag te brengen. Opvallend is de 

relatief grote invloed van de broederij op de 
ernst van voetzoollaesies. Meer onderzoek is 
nodig om dit te kunnen verklaren. 

De kleinere invloed van voerfabrikant en 
dierenartspraktijk betekent niet dat die in-
vloed van ondergeschikt belang is. Het 
geeft alleen aan dat de invloed van vlees-
kuikenhouder en broederij op de ernst van 
voetzoollaesies relatief groter is.

Conclusies
Gemiddeld over een jaar had ruim 38 pro-
cent van de gemeten Nederlandse reguliere 
vleeskuikens last van ernstige voetzoollae-
sies. De mate waarin voetzoollaesies voor-
kwamen was sterk afhankelijk van het sei-
zoen waarin de kuikens waren opgezet. 
Naast het seizoen speelde ook de vleeskui-
kenhouder zelf een belangrijke rol, maar ook 
andere factoren hadden invloed op het ni-
veau van voetzoollaesies, zoals kuikenmerk, 
afleverleeftijd, uit- of wegladen en slachterij. 
Dit onderzoek is gefinancierd door het ministerie van 
 Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) 
in het kader van het Beleidsondersteunend Onderzoek, 
BO-12.02-002  Dierenwelzijn, projectnummer 041.03.
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Invloed op voetzoollaesies
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