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Voetzoollaesies zijn in Denemarken 
en Zweden een parameter voor het 
welzijn van vleeskuikens. In deze 

landen beoordelen getrainde dierenartsen 
aan de slachtlijn een vast aantal pootjes 
per koppel op voetzoollaesies. Op grond 
van hun waarnemingen worden de pootjes 
in drie klassen ingedeeld: 0 (geen laesies), 
1 (milde laesies) en 2 (ernstige  laesies). 
Het op het oog beoordelen van de voet-
zolen is echter arbeidsintensief. Bovendien 
kun je vraagtekens zetten bij de objectivi-
teit van de beoordeling. 

Dus: automatiseren, met camera
Deze bezwaren zijn te ondervangen door 
het meten van voetzoollaesies te automati-
seren, was het idee van de Animal Sciences 
Group (ASG). Slachterijen gebruiken aan 
de slachtlijn al camerasystemen om auto-
matisch de kwaliteit van karkassen te be-
oordelen. Bij deze systemen wordt van elk 
karkas een foto gemaakt. Vervolgens wordt 
met de techniek van ‘video-imaging’ be-
paald of er beschadigingen (breuken, bla-
ren) op het karkas zitten. En daar wordt 
dan een beoordeling aan gehangen. 

Wanneer een dergelijke techniek wordt 
ingezet voor het meten van voetzoollaesies, 
kunnen niet alleen alle pootjes worden be-
oordeeld, maar leidt dat ook tot een objec-
tiever oordeel dan wanneer een dierenarts 
een aantal pootjes bekijkt en beoordeelt. 

Daarom is ASG samen met Meyn Food 
Processing bv en Flandrex Nederland bv 
een project begonnen om een prototype te 
ontwikkelen van een automatisch systeem 
voor het beoordelen van voetzoollaesies 
aan de slachtlijn. Meyn doet daarbij de 
technische ontwikkeling (hardware en soft-
ware), Flandrex levert de testlocatie voor 
het systeem en ASG brengt kennis in.

Het bleek echter allemaal gemakkelijker 
gezegd dan gedaan.

Probleem 1: waar meten?
Al snel bleek dat het bestaande camerasys-
teem voor karkasbeoordeling niet geschikt 
was voor het fotograferen van voetzolen. 
Daarom is een nieuwe camera met lichtbak 
ontwikkeld die wel in staat was goede beel-
den van de voetzolen te maken. 

Ook het bepalen van de juiste meetplaats 
aan de slachtlijn heeft flink wat voeten in 
aarde gehad. De camera voor het beoorde-
len van karkassen staat aan het eind van de 
lijn, maar dan zijn de poten er al af. Daar-
om is de camera in eerste instantie geplaatst 
direct na het plukken en voor het afsnijden 
van de poten. Om de poten in de juiste po-
sitie voor de camera te krijgen is een positio-
neerinrichting ontwikkeld. Bij het testen op 
deze locatie bleek dit toch geen goede keu-
ze te zijn. Het positioneren van de poten 

leidde tot breuken en kneuzingen en had 
dus een negatief effect op de kwaliteit van 
de karkassen.

Vervolgens is ervoor gekozen om de voet-
zolen te fotograferen direct na het afsnijden 
van de poten, vlak voordat de poten automa-
tisch worden afgevoerd. Het gevolg van deze 
nieuwe positie was dat niet alle poten meer 
kunnen worden beoordeeld. In het slacht-
proces valt een aantal poten uit de haken 
voordat ze worden gefotografeerd. Ook zit-
ten poten soms scheef of gedraaid in de ha-
ken, waardoor ze niet goed in beeld komen. 

Probleem 2: oordeel software
Een volgende stap was het ontwikkelen van 
de software om de poten te beoordelen. 
Hierbij maken we gebruik van de internatio-
naal geaccepteerde indeling uit Zweden en 
Denemarken: poten worden ingedeeld in 
drie klassen: 0 (geen laesies), 1 (milde lae-
sies, dat wil zeggen verkleuring van de huid) 
en 2 (ernstige laesies, aantasting van de po-
ten tot in de diepere huidlagen, afsterven 
van de huid en ontstekingen). De software 
herkent de verkleuring van de poten en de 
grootte van de aantasting van de poten en 
geeft daar een beoordeling aan.

Om de prestatie van de software te kun-
nen meten zijn van 51 koppels 100 poten 
per koppel beoordeeld door een getrainde 

Om de voetzolen goed te kunnen fotograferen is een camera met lichtbak ontwikkeld

Het is een prachtig idee: automatisch 
meten van voetzoollaesies aan de 
slachtlijn. Het kost weinig arbeid en 
is ook nog objectief. Maar de praktijk 
blijkt wel wat weerbarstig…

Zolen lezen

(Nog) geen EU-maat
In de aanloop naar de Europese welzijnsrichtlijn 
voor vleeskuikens zag het er naar uit dat voetzool-
laesies een maat zouden worden voor het welzijn, 
naast bijvoorbeeld het sterftepercentage. Uiteinde-
lijk is hier toch van afgezien en is het meten van 
voetzoollaesies niet opgenomen in de richtlijn. Het 
is echter niet uitgesloten dat dit in de toekomst als-
nog gebeurt. Denemarken en Zweden gebruiken 
voetzoollaesies wel als welzijnsparameter. 
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onderzoeker en vervolgens door de soft-
ware. De beoordeling door de onderzoeker 
is als ‘gouden standaard’ gebruikt. 

Als eerste bleek dat het video-imaging-
systeem ruim 95 procent van de poten be-
oordeelde. Als projectgroep vinden we dat 
een goed resultaat, want vooraf hadden we 
bepaald dat minimaal 70 procent van de 
poten beoordeeld moest worden. De 4,24 
procent van de gevallen waarin het systeem 
niet in staat was tot een beoordeling werd 
veroorzaakt door een lege haak of doordat 
poten gedraaid in de haken hingen.

De nieuwe software presteerde minder 
goed. Bij klasse 0 kwam de beoordeling van 
het video-imagingsysteem in 85,6 procent 
van de gevallen overeen met de ‘gouden 
standaard’. In klasse 1 gaf het video systeem 
echter maar in 16,7 procent van de gevallen 
ook een score 1. In klasse 2 was dat in 77,8 
procent van de gevallen. 

We zien dus dat met name score 1 voor 
de software een probleem is. Ook zit er iets 
raars in de fout beoordeelde pootjes in 
klasse 2. Je zou verwachten dat de foute 
scores in de naburige klasse 1 zouden val-
len. De video beoordeelt echter de meeste 
foute scores in klasse 2 als 0. Dat betekent 
dat de video iets mist in de beoordeling.

Het systeem is dus nog niet klaar. Het 
project is echter afgesloten omdat aan de 

doelstelling is voldaan: het ontwikkelen, 
testen en beoordelen van een prototype van 
een camerasysteem. 

Systeem verder ontwikkelen
De firma Meyn werkt nu verder aan de soft-
ware. Deze maand wordt het systeem in een 
nieuw Europees project ingezet op drie 
slachterijen. In dit project worden in Neder-
land, Italië en Groot-Brittannië bedrijven 
beoordeeld op het welzijn van vleeskuikens. 
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In de maanden september en oktober 2007 
zijn in slachterij Flandrex Nederland in Om-
mel (N-B) de voetzolen van kuikens van 51 
koppels beoordeeld op laesies en vervol-
gens ingedeeld in klassen (zie tabel). 

In Zweden en Denemarken wordt een 
score van een koppel berekend met een 
formule. Deze werd ook aangehouden in de 
concept-welzijnsrichtlijn vleeskuikens. De 
formule luidt: (((aantal klasse 1 * 0,5) + 
(aantal klasse 2 * 2))*100)/100. Laesies in 
klasse 2 wegen dus zwaar mee bij de beoor-
deling van een koppel. Deze formule levert 
per koppel een aantal punten op. Een kop-
pel dat tussen de 50 en 80 punten heeft, 
wordt beoordeeld met ‘een matige tekort-
koming op het gebied van welzijn’. Een 
koppel dat meer dan 80 punten heeft, 
wordt beoordeeld met ‘een ernstige tekort-
koming op het gebied van welzijn’. 

Als we de formule toepassen op het on-
derzoek, dan hebben van de reguliere kop-
pels 10 koppels een matige tekortkoming 
en 26 koppels een ernstige tekortkoming in 
dierenwelzijn. Slechts 7 koppels scoren 
goed. Van de Volwaard-koppels hebben 
3 koppels een ernstige tekortkoming op het 

Indeling voetzolen in klasse 0, 1 en 2

 regulier  Volwaard           

 (43 koppels)   (8 koppels)

0 (geen laesies) 27% 63%

1 (milde laesies) 23% 16%

2 (ernstige laesies) 50% 21%

De voetzolen van 51 koppels zijn beoordeeld en de score is bepaald met een formule

Een onderdeel daarvan is het meten van 
voetzoollaesies aan de slachtlijn. Daarnaast 
richt Meyn zich op het verder ontwikkelen 
van het systeem tot een commercieel pro-
duct.  De ASG-werkzaamheden in dit project zijn gefi-
nancierd door het Europese Welfare Quality-project, de 
productschappen PVE en het ministerie van LNV. 

Ingrid de Jong, Marien Gerritzen en Henny Reime  

onderzoekers bij de Animal Sciences Group (WUR), 

 Divisie Veehouderij, Lelystad

gebied van dierenwelzijn. De overige 5 
koppels scoren goed op het gebied van die-
renwelzijn. Maar omdat het maar om 8 
koppels gaat, moeten we deze resultaten 
met enige voorzichtigheid bekijken.

Uit de resultaten zijn geen conclusies te 
trekken over de Nederlandse situatie rond 
voetzoollaesies, want er is gemeten op 
maar één Nederlandse slachterij in één sei-
zoen. Alleen een onderzoek op meerdere 
slachterijen en over meerdere seizoenen 
kan een compleet beeld geven. Wel blijkt 
uit de metingen dat voetzoollaesies een 
punt van aandacht moeten zijn op vleeskui-
kenbedrijven, want het gevonden gemid-
delde percentage ernstige voetzoollaesies 
bij reguliere koppels is erg hoog. 

Formule toont aan: veel voetzoollaesies
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