b e la ng r ijk e r f a c t o r d a n u d e nk t .’

Marko Ruis heeft biologie gestudeerd en werkt sinds 1994 als
onderzoeker bij Wageningen Universiteit en Researchcentrum
en promoveerde op onderzoek aan vleesvarkens. Hij doet
onderzoek naar welzijn, gedrag en gezondheid van pluimvee
en varkens. Kennisoverdracht naar veehouders en het groene
onderwijs vindt Marko uitermate belangrijk. ‘Er is veel kennis voorhanden, maar deze is vaak niet toegankelijk of niet te
begrijpen. Als onderzoeker weet je de kennis te vinden en vervolgens moet deze op maat gemaakt worden’.

Niet alle pluimveehouders halen uit hun dieren wat er potentieel in zit. Dit geldt voor
zowel leghennen- als vleeskuikenhouders. Om in de productieperiode goed te presteren, moet de stal goed en efficiënt zijn ingericht en gemanaged. Maar hoe weet u
of u het goed doet? Uw dieren geven talloze signalen af: of ze gezond zijn, of ze de
weg weten in de stal en of ze zich prettig voelen.

Jos Heijmans werkt als dierenarts-specialist pluimveegezondheid bij de Gezondheidsdienst voor Dieren. Sinds 2003 is hij
ook parttime gastdocent aan de Faculteit Diergeneeskunde.
Ook na 23 jaar blijft pluimvee hem boeien. Binnen de GD vormt
voorlichting een belangrijk deel van zijn taken: ‘Door mijn voorliefde voor taal te combineren met mijn ruime ervaring in de
pluimveegezondheidszorg heb ik vele bijdragen kunnen leveren
aan artikelen en pluimveebladen. Hierbij de juiste vertaalslag
maken van wetenschap naar praktijk staat centraal.’

Als u signalen van knelpunten herkent, zorg dan dat u het arsenaal aan maatregelen
kent om uw koppel weer op het goede spoor te krijgen. En waarmee u rekening
moet houden als u overschakelt van kooi naar loslopende kippen. Met ventilatie, verlichting en andere routines
kunt u veel bereiken. Maar dan moet u wel alle ins en
outs van uw eigen bedrijf weten en kunnen inschatten
wat aanpassingen met uw dieren doen.

Koos van Middelkoop heeft ruime ervaring in de pluimveesector, in theorie en praktijk. Na de start van zijn loopbaan als
onderzoeker bij het Spelderholt was hij 13 jaar werkzaam als
geneticus in het bedrijfsleven. Om vervolgens terug te keren
als onderzoeker bij de Animal Sciences Group. Vanaf 2003
werkt hij als zelfstandig adviseur. ‘De verschillen tussen dieren,
en vooral de erfelijke kant daarvan, blijven mij fascineren. Ik
ga in mijn benadering altijd uit van het dier zelf.’ Zijn werkgebied beslaat op dit moment de hele wereld.

Herkent u de signalen van uw dieren? En weet u wat u te doen staat als u bijvoorbeeld veel buitennesteieren heeft of als uw kuikens te veel voer vermorsen? Kent
u het onderscheid tussen afwijkende dunne mest en gezonde blindedarm mest? En
hoe herkent u opdrogers als de dieren net opgezet zijn?

Kipsignalen helpt u op toegankelijke wijze om signalen
van uw dieren in een vroeg stadium op te pikken, te
interpreteren en actie te ondernemen.

Kipsignalen® presenteert op toegankelijke wijze
praktische kennis van diergericht kiphouden.

www.roodbont.nl

www.louisbolk.nl

www.livestockresearch.wur.nl

www.gddeventer.com

Ve rb e t e re n va n re s u lt a t e n é n d ie re n we l zijn
In theorie weten we allemaal wel ongeveer hoe het moet. Toch
brengt niet iedere pluimveehouder deze kennis in de praktijk.
In Kipsignalen wordt daarom niet alleen aandacht besteed aan
actuele inzichten, maar vooral aan hoe u deze kunt omzetten in
concrete acties.
Door bewust naar signalen te kijken en deze te analyseren kunt u
stapsgewijs uw bedrijfsvoering optimaliseren.

Stappenplan voor verbetermanagement:
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‘ De s t a linr ic ht ing is m a a r e e n k le in o nd e rd e e l

Praktijkgids
voor diergericht
pluimvee houden

Praktijkgids voor diergericht pluimvee houden

Monique Bestman heeft biologie gestudeerd in Wageningen.
waarbij de nadruk lag op diergedrag. Sindsdien doet ze voor
het Louis Bolk Instituut al 10 jaar praktijkonderzoek naar
welzijn en gezondheid van leghennen. Ze komt veel op pluimveebedrijven, heeft verschillende publicaties voor pluimveehouders geschreven en inbreng geleverd op studieclubs en
symposia, ook internationaal. De laatste jaren besteedt ze veel
aandacht aan de opfok, want ‘Jong geleerd is oud gedaan en
dat wordt nogal eens onderschat’, aldus Monique.
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KIPSIGNALEN
PRAKTIJKGIDS VOOR DIERGERICHT PLUIMVEE HOUDEN
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2.
3.
4.
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6.
7.

Wat zie ik?
Waardoor komt dat?
Is dat in orde of moet ik ingrijpen?
Hoe los ik het probleem nu op?
Hoe voorkom ik dat het in de toekomst weer optreedt?
Breng daadwerkelijk aanpassingen aan.
Kijk of deze het gewenste effect hebben en begin
zonodig weer bij 1.

Door deze stappen steeds bewust te doorlopen verbetert u uw
bedrijfsresultaten en bovendien het welzijn van de dieren.
Gezonde en tevreden kippen werken immers ook in uw voordeel.
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De kip centraal
Bij pluimveehouden draait het om kippen. Het
goed houden en verzorgen van de kippen is een
basisvoorwaarde. Economisch en netjes werken zijn
ook belangrijk. Kipsignalen gaat over het optimaal
huisvesten en verzorgen van de kip en dus staat
de kip centraal. Wat is een kip en wat heeft dit
dier nodig voor gezondheid, welzijn en productie?
Pluimveehouders die hiermee rekening houden,
kijken goed naar hun dieren en doen dit meerdere
keren per dag en overal in de stal. Ze reageren
adequaat op afwijkingen en storingsmeldingen.
Daartoe kunnen ze ‘lezen en schrijven’ met alles
wat ze geautomatiseerd hebben. Bovendien zorgen
ze ervoor dat het werk niet te veel tijd kost, dat de
werkomstandigheden prettig zijn en dat de inventaris in goede staat verkeert.

Observeren en beoordelen van een bedrijf worden
vaak beperkt door bedrijfsblindheid: je bent zo één
met het bedrijf dat afwijkingen niet meer opvallen,
omdat het voor jou juist de norm is geworden. Spoor
je eigen blinde vlekken op en neem ze weg. Stel je
open voor nieuwe dingen. Wees kritisch. En wees
niet bang om te veranderen.
Een belangrijke vraag die een goede ondernemer
zich regelmatig stelt is: haal ik alles er uit wat erin
zit? Oftewel: kan het nog beter?
Veranderende situaties
De leghennensector is volop in beweging: de kooihuisvesting wordt afgeschaft. Dit betekent dat veel
leghennenhouders moeten gaan kiezen (als ze dat
al niet hebben gedaan): ga ik voor koloniehuisvesting of kies ik een volièresysteem? Ga ik richting
uitloop of kies ik zelfs voor biologisch? De keuze
voor het systeem is aan de pluimveehouder en zal
afhangen van persoonlijke voorkeur, economisch
rendement en wat milieutechnisch mogelijk is. Een
nieuw systeem stelt andere eisen aan de pluimveehouder. Hoe meer gelegenheid de kip krijgt om
haar natuurlijke gedrag te vertonen, hoe meer je
aan het dier kunt aflezen. Maar ook: hoe meer je
het dier zelf moet gaan managen in plaats van het
systeem eromheen.
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Inleiding

Iedereen kan leren om kippen beter te observeren
en te begrijpen. En dus om de gezondheid, het welzijn en de productie van die dieren beter te kunnen
sturen. Sommige mensen hebben van nature het
talent om kippen goed te observeren en begrijpen.
Anderen moeten hier veel moeite voor doen. Maar
allemaal worden ze beter als ze er actief mee aan
de slag gaan.

Kipsignalen traint jouw vaardigheden
om signalen van de kippen op te vangen
en te gebruiken voor controle en verbetering.
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Bewuster leren kijken
Een goede zorg voor je dieren begint met kritisch
observeren. Kijk bewust. Neem wat afstand, soms
letterlijk. Bewust kijken kun je niet doen als je
tegelijk met andere dingen bezig bent. Sta letterlijk eens stil bij de signalen die je dieren laten
zien. Hoe langer je erbij stilstaat, hoe meer (subtiele) signalen je gaan opvallen. Signalen zien,
eigenlijk al voor de gevolgen zich openbaren, vereist vakmanschap.

Geen handboek
Kipsignalen is geen handboek met allerlei normen
voor alle onderdelen van het pluimveebedrijf. Wel
is het een handleiding om goed naar je dieren te
kijken en hun signalen om te zetten in acties die
resulteren in een nog betere bedrijfsvoering. Het
boek is geschreven in een vorm die er hopelijk toe
uitnodigt het regelmatig open te slaan. Zodat je
steeds weer nieuwe ideeën opdoet.
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De rode draad in het boek Kipsignalen is kijken, denken en doen. De drie basisvragen die een pluimveehouder zich steeds bewust moet stellen zijn:
1. Wat neem ik waar?
2. Hoe komt dit?
3. Wat moet ik doen?

productie – gezondheid – gedrag
Productie, gezondheid en gedrag zijn met elkaar
verbonden als de punten van een driehoek.
Productie

Gezondheid

Gedrag

Het één beïnvloedt het ander. Productie is voor de
ondernemer het belangrijkste doel van zijn bedrijfsvoering. Productie hangt zeer nauw samen met
gedrag en gezondheid. Een onrustig koppel verspilt
energie. Bovendien zijn gestresste dieren vatbaarder
voor ziekte. Een ziek dier produceert minder. Ziekte
kun je ook zien aan het gedrag. Productie heeft zo
op haar beurt weer gevolgen voor gezondheid en
gedrag: achterblijvers hebben een lagere weerstand
en zwaardere dieren kunnen dominant zijn in de
groep. Tenslotte hebben dieren bepaalde gedragsbehoeften. Als ze deze niet kunnen uitvoeren, liggen
stress en weerstandsvermindering op de loer. Zo
kan de driehoek steeds worden doorlopen vanuit
diverse startpunten.

Inleid i n g
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Allemaal topsporters

Hoewel het lastig is om de uiteenlopende sectoren in één boek samen te brengen is dit met
Kipsignalen wel gedaan. Een groot aantal zaken
is immers wel vergelijkbaar. Het eerste, lange,
hoofdstuk gaat over de kip in het algemeen, haar
genetica, anatomie en gedrag. Achterin worden
in het hoofdstuk ‘Gezondheid’ gezondheids- en
ziekteproblemen behandeld die vaak ook voor alle
soorten pluimvee gelden.
Daarnaast kun je altijd iets leren van andere sectoren, als je jezelf daarvoor open stelt.

De productie van eieren en vlees is voor de dieren
topsport bedrijven. Dat het verschil tussen leghennen en vleeskuikens levensgroot is, behoeft geen
betoog. De verschillen tussen pluimvee in diverse
deelsectoren en zelfs systemen laten zich goed
vergelijken met atleten. Die heb je ook in allerlei
soorten en maten, toegespitst op hun discipline.
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De diverse sectoren belicht

Leghen: de volhoudster
Net als lange afstandslopers moet dit type
dier op de lange termijn presteren en heeft
dus uithoudingsvermogen nodig.

Vleeskuiken: de sprinter
Net als krachtsporters moet dit type
dier op de korte termijn presteren.

Leghen in alternatieve systemen: de steeple chase loopster
Leghennen in systemen met loslopende dieren komen andere
uitdagingen tegen dan in kooien gehouden kippen. Hierdoor is hun
levensloop te vergelijken met een hindernisbaan (steeple chase).
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Verschillen binnen sectoren
Leghennen: steeds minder onderscheid
Twintig jaar geleden kon je leghennen indelen in
lichte en middelzware typen. De lichte hennen
waren meestal wit en legden witte eieren, de middelzware bruin en legden bruine eieren. De witte
hennen legden vaak iets meer eieren, hadden
daarbij minder voer nodig en waren opvliegender,
actiever of nerveuzer.

Vroeger werden hennen vooral in kleine kooien gehouden. Deze zijn verboden
vanaf 1 januari 2012. De kleinvolière of koloniehuisvesting is hiervoor een toegestaan alternatief.
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Het verschil tussen wit en bruin bestaat nog wel,
maar inmiddels zijn de dieren met betrekking tot
gewicht steeds meer op elkaar gaan lijken en worden beide typen in zowel kooien als stallen met
loslopende kippen gehouden. Bovendien zijn er
de laatste jaren middelzware ‘silvers’ bij gekomen.
Deze hebben witte veren, met her en der een bruine. Ze leggen bruine eieren en hebben het gewicht
en karakter van bruine hennen.

Vleeskuikens: traditioneel versus traag groeiend
De meest logische indeling voor vleeskuikens is
traditioneel versus traag groeiend. De traditionele
worden het meest gebruikt. Ze wegen 2,5 kg op 6
weken. De dieren zijn geselecteerd op witte veren
omdat het buikvlees dan ook mooi wit is, wat de
consument prettiger vindt. De dieren zijn druk met
eten en groeien. Gedurende hun leven worden ze
steeds minder actief. De ouderdieren worden in
de opfok beperkt gevoerd omdat ze, eenmaal te
zwaar, minder oud worden en minder broedeieren
produceren.
Traag groeiende vleeskuikens wegen pas na 9
weken 2,5 kg. Doordat ze minder topprestaties
hoeven te leveren, zijn ze minder gevoelig voor
ziekten, hebben ze minder luchtweg- en verteringsproblemen en minder uitval. Traag groeiende
vleeskuikens worden in ‘alternatieve systemen’
gehouden met meer ruimte en vaak een ‘wintergarten’ of uitloop. Ze zijn actiever dan de traditionele vleeskuikens. Ze zijn overwegend wit, maar
soms zie je gevlekte of bruine individuen ertussen.
De vaderdieren zijn dezelfde als die van de traditionele vleeskuikens. De moeders zijn echter dwergmoederdieren, deze worden amper beperkt in hun
voeropname.

Inleid i n g

Bruine hennen zijn vaak iets zwaarder dan de witte en hebben daardoor iets
meer onderhoudsvoer nodig.

‘Wit van buiten, bruin van binnen’ worden deze dieren ook wel genoemd
vanwege het witte uiterlijk, maar met de overige eigenschappen van bruine
merken.

Traag groeiende vleeskuikens.
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Meer zien door beter kijken

Als je alleen kijkt naar technische zaken, zoals legpercentage en eikwaliteit,
groei of voer- en watergebruik, dan loop je de kans belangrijke signalen te

missen en achter de feiten aan te lopen. Deze signalen krijg je van de kippen,
hun voorkomen, hun gedrag, mest en eieren.

Gebruik alle zintuigen. Nog voor je in de stal bent,
hoor je al aan het geluid van de dieren of er wat
bijzonders is. Sta dus even stil voor de deur en
stap niet direct de stal in. Eenmaal binnen ruik je
hoe het stalklimaat is en of er wat is met de mest
of de ventilatie. Met je ogen en oren zie en hoor
je hoe actief de dieren zijn en of ze meer, minder
of anders reageren op je komst dan je gewend
bent. Gebruik ook je zintuigen om warmte en kou
waar te nemen in de stal. Elke afwijking verdient
aandacht.

Bedrijfsblindheid
Als je weet wat normaal is, herken je pas afwijkingen. Wat normaal is, leer je door veel en zo objectief mogelijk te kijken. Wees je echter bewust van
het gevaar van bedrijfsblindheid. Bedrijfsblindheid

8

In een mooi koppel
zoals deze, wil je afwijkingen zo snel mogelijk
signaleren om problemen te voorkomen.

krijg je als je de situatie op je eigen bedrijf als
de norm ziet. Bedrijfsblindheid beperk je door
kritisch te praten met collega’s en adviseurs. Doe
ook daadwerkelijk wat met kritische opmerkingen.

Bedrijfsblindheid beperk je door kritisch te praten met
collega’s en adviseurs.

Kip sig nal en

Signalen opvangen
groter, onderliggend probleem. Pak ook willekeurig wat dieren in de hand om ze te beoordelen.
Niet alle afwijkingen springen immers direct in het
oog.
Dingen die je in detail opvallen, kun je alleen
goed beoordelen in hun context. Dus je kijkt ook
van kip naar koppel. Soms moet je juist een stapje
achteruit doen om iets beter te kunnen zien.
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Tijdens het schoonmaken, grondeieren rapen,
graan strooien nemen we al heel veel waar van
een koppel. Voer echter ook een controleronde
uit zonder andere activiteiten uit te voeren. Je
kunt dan beter en bewuster signalen opvangen
doordat je de volle aandacht richt op de dieren en
hun omgeving. Combineer een controleronde dus
niet met iets anders, zoals schoonmaken, grondeieren rapen of graan strooien. Activiteiten, maar
ook stemmingen, zoals een slecht humeur, leiden
af. Tegelijk verstoor je het gedrag van de dieren,
waardoor relevante signalen verloren kunnen
gaan. Bovendien reageren de kippen minder op je
aanwezigheid als je vaker in de stal komt zonder
specifieke dingen te doen.
Een controleronde is een rondgang door de hele
stal. Zorg dat alle dieren je aandacht krijgen.
Kijk dus overal: voorin, achterin, in het midden,
onderin, bovenin.

Kijk van koppel naar kip
Je controleronde begint met het waarnemen van
het hele koppel. Hoe verdelen ze zich over de
ruimte? Hoe gebruiken ze de verschillende
onderdelen van de stal? Vermijden ze bepaalde
plaatsen, b.v. doordat het klimaat daar minder is
(tocht, kou)?
Probeer te kijken naar de verschillen tussen dieren. Hoe is de uniformiteit? Waarin verschillen ze?
Is dat alertheid, conditie of iets anders?
Afwijkende dieren pak je op om ze beter te bekijken. Constateer je een afwijking, kijk dan of het
een incidenteel geval is of een signaal van een

Dit dier is niet gezond en is een bron van narigheid.
Haal dit dier uit het koppel.

H oofd st u k 1 : M e e r z i e n do o r beter ki j ken

Zet een stoel in de stal en blijf op gezette momenten ook
een paar minuten stilzitten om de dieren te observeren.
Pas dan laten de dieren eventueel afwijkend gedrag zien.

Kijk goed bij de voerketting dat alle dieren gaan eten en
er geen hennen zijn die maar heen en weer blijven rennen. Alle hennen moeten kunnen eten.
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Signalen gebruiken
Gebruik wat je ziet om je bedrijfsvoering te verbeteren. Stel bij alles wat je ziet, de volgende vragen:
1. Wat zie (hoor, ruik, voel) ik? Wat is het
signaal?
2. Hoe komt dit? Wat is de verklaring?
3. Wat moet ik doen? Is het goed zo of
moet ik actie ondernemen?
Als je acties bedenkt, voer ze dan ook uit. Alleen
dan heeft het zin om goed te kijken.

Risicodieren
Binnen een koppel zijn er altijd risicodieren, bijvoorbeeld achterblijvers. Zij zullen het eerst door
ziekte, watergebrek of andere onvolkomenheden
worden getroffen. Zij zijn de signaaldieren. Aan de
risicodieren kun je het eerste aflezen dat er iets
mis is. Dubbele reden om hier alert op te zijn.
Dieren die door hun gedrag of uiterlijk aanleiding
geven tot problemen kun je ook tot de risicodieren
rekenen. Niet als slachtoffer, maar als veroorzaker.
Bedenk voor je bedrijf welke dieren en problemen
dat zijn en hoe je tijdig hierop kunt inspelen.
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Een echt signaal herhaalt zich. Denk na over wat je
ziet en over het verband met de omstandigheden:
gebeurt het vaker? Op andere tijden? Bij andere
dieren? Op andere bedrijven? Ga zelf kijken of
vraag er iemand bij. Ga ook eens ‘s avonds en ‘s
nachts kijken.

Weet ook wanneer risico’s ontstaan en speel hier
op in door risico’s weg te nemen of extra alert te
zijn als je risico’s verwacht.

Zo neem je gestructureerd waar:
1. Kijk óók zonder ander werk te doen.
2. Kijk naar het hele koppel, naar de individuele
kip en weer naar het koppel.

3. Kijk naar gemiddelden en naar uitersten.
4. Kijk naar het begin, het eind en het mid-

denstuk van de stal. Dat geldt ook voor
processen, bijvoorbeeld het voeren. Kijk naar
het voorste deel van de voerbak die gevuld
wordt, de middelste en de laatste. Wat
gebeurt daar?
5. Kijk op verschillende momenten en onder
verschillende omstandigheden.
6. Blijf op gezette momenten ook stil staan in
de stal en loop niet de hele tijd door.
7. Identificeer risicomomenten, risicodieren en
risicoplaatsen.

Bange of zieke kippen in de nesten bevuilen de eieren.

Risicoanalyse en actie
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Risicogroep

Risico

Actie

Achterblijvers

Produceren weinig

Kleine dieren eruit selecteren,
apart zetten of afvoeren

Kippen die buitennesteieren
leggen

Kans op cloacapikken
Kans op nog meer buitennesteieren

Hoeken en donkere plekken met
verlichting onaantrekkelijk maken
(gebruik stroomdraadjes)
Vaker buitennesteieren rapen
(hoe vaker, hoe beter)

Bange kippen, die bovenin of
in de nesten zitten en zich snel
laten opjagen

Produceren minder
Bevuilen de nesten

Stressfactor bepalen en
wegnemen
Eruit selecteren, apart zetten

Kip sig nal en

Risicoplaatsen
In elke stal zijn risicoplaatsen waar je problemen kunt verwachten. Plekken die bekend staan
als risicoplek moeten vast onderdeel zijn van
je dagelijkse controlerondes. Op plaatsen die
onnodig een risico vormen breng je verbeteringen
aan. Voorbeelden van risicoplaatsen zijn donkere
plekken en hoeken, dus bij afscheidingen tussen
afdelingen, rondom legnesten, tochtplekken, enzovoort.

Afgeleide signalen
Een signaal voor de verdeling van hennen over de zitstokken ‘s nachts is de
hoogte van de mest die je aantreft onder de beun of op de verschillende mestbanden. Ligt dat ongelijkmatig verspreid, dan zitten de kippen ook ongelijkmatig
op stok.
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Risicomomenten
Er zijn specifieke momenten op de dag, in het
seizoen of tijdens de ronde die een risico in zich
bergen. Bekende terugkerende risicomomenten
zijn de voerbeurten. Blijf in de gaten houden of
je voermachine goed werkt en of de bijbehorende
weegschaal goed functioneert.
Het kan ook om langere periodes gaan (dagen,
weken). Een risicoperiode is bijvoorbeeld wanneer de jonge hennen aan de leg komen. Niet
alleen voor de hennen zelf, maar ook voor het
functioneren van het systeem. Als je te vroeg de
nesten openzet, kunnen de nesten bevuild raken.
Zet je ze te laat open, dan leggen de hennen buiten de nesten. De winter is een risicoperiode
omdat je dan meer moeite moet doen om het
stalklimaat en het strooisel goed te houden. In de
zomer kunnen zowel vleeskuikens als leghennen
hittestress krijgen.

Onbegrepen zaken
Soms kom je dingen tegen die je niet meteen
begrijpt. Natuurlijk hoeft niet elk onbegrepen signaal schade op te leveren. Is dat wel het geval, ga
dan op zoek naar een verklaring. Je leert het meeste van proberen te begrijpen hoe goede situaties
tot stand zijn gekomen, dus wat de succesfactoren
zijn.

In het systeem is het donker: een risicoplaats voor
buitennesteieren. Oplossing: extra verlichting ophangen.

Signalen uit registratie

Vraag je adviseurs om hun waarnemingen in jouw
logboek te zetten.

H oofd st u k 1 : M e e r z i e n do o r beter ki j ken

Er wordt veel geregistreerd, maar doe je voldoende
met die informatie? Controle op koppelniveau
bestaat in ieder geval uit het dagelijks nauwkeurig
bijhouden van water- en voerverbruik. Door registraties steeds op hetzelfde moment van de dag
te doen, wordt het sneller duidelijk als er veranderingen zijn. Meestal is een opvallende wijziging in
waterverbruik het eerste signaal dat er iets met de
gezondheid of het voer (bijvoorbeeld te zout) aan
de hand is. Er kan ook gewoon iets mis zijn met
de watervoorziening zelf. Met betrekking tot voer
geldt ook dat een opvallende toe- en afname van de
voeropname verdacht zijn. Dat kan wijzen op nietuniform voer.
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v a n he t k ip p e n ho ud e n. U b e nt z e lf e e n
b e la ng r ijk e r f a c t o r d a n u d e nk t .’

Niet alle pluimveehouders halen uit hun dieren wat er potentieel in zit. Dit geldt voor
zowel leghennen- als vleeskuikenhouders. Om in de productieperiode goed te presteren, moet de stal goed en efficiënt zijn ingericht en gemanaged. Maar hoe weet u
of u het goed doet? Uw dieren geven talloze signalen af: of ze gezond zijn, of ze de
weg weten in de stal en of ze zich prettig voelen.

Jos Heijmans werkt als dierenarts-specialist pluimveegezondheid bij de Gezondheidsdienst voor Dieren. Sinds 2003 is hij
ook parttime gastdocent aan de Faculteit Diergeneeskunde.
Ook na 23 jaar blijft pluimvee hem boeien. Binnen de GD vormt
voorlichting een belangrijk deel van zijn taken: ‘Door mijn voorliefde voor taal te combineren met mijn ruime ervaring in de
pluimveegezondheidszorg heb ik vele bijdragen kunnen leveren
aan artikelen en pluimveebladen. Hierbij de juiste vertaalslag
maken van wetenschap naar praktijk staat centraal.’

Als u signalen van knelpunten herkent, zorg dan dat u het arsenaal aan maatregelen
kent om uw koppel weer op het goede spoor te krijgen. En waarmee u rekening
moet houden als u overschakelt van kooi naar loslopende kippen. Met ventilatie, verlichting en andere routines
kunt u veel bereiken. Maar dan moet u wel alle ins en
outs van uw eigen bedrijf weten en kunnen inschatten
wat aanpassingen met uw dieren doen.

Koos van Middelkoop heeft ruime ervaring in de pluimveesector, in theorie en praktijk. Na de start van zijn loopbaan als
onderzoeker bij het Spelderholt was hij 13 jaar werkzaam als
geneticus in het bedrijfsleven. Om vervolgens terug te keren
als onderzoeker bij de Animal Sciences Group. Vanaf 2003
werkt hij als zelfstandig adviseur. ‘De verschillen tussen dieren,
en vooral de erfelijke kant daarvan, blijven mij fascineren. Ik
ga in mijn benadering altijd uit van het dier zelf.’ Zijn werkgebied beslaat op dit moment de hele wereld.
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Marko Ruis heeft biologie gestudeerd en werkt sinds 1994 als
onderzoeker bij Wageningen Universiteit en Researchcentrum
en promoveerde op onderzoek aan vleesvarkens. Hij doet
onderzoek naar welzijn, gedrag en gezondheid van pluimvee
en varkens. Kennisoverdracht naar veehouders en het groene
onderwijs vindt Marko uitermate belangrijk. ‘Er is veel kennis voorhanden, maar deze is vaak niet toegankelijk of niet te
begrijpen. Als onderzoeker weet je de kennis te vinden en vervolgens moet deze op maat gemaakt worden’.

Herkent u de signalen van uw dieren? En weet u wat u te doen staat als u bijvoorbeeld veel buitennesteieren heeft of als uw kuikens te veel voer vermorsen? Kent
u het onderscheid tussen afwijkende dunne mest en gezonde blindedarm mest? En
hoe herkent u opdrogers als de dieren net opgezet zijn?

Kipsignalen helpt u op toegankelijke wijze om signalen
van uw dieren in een vroeg stadium op te pikken, te
interpreteren en actie te ondernemen.

Kipsignalen® presenteert op toegankelijke wijze
praktische kennis van diergericht kiphouden.

www.roodbont.nl

www.louisbolk.nl

www.livestockresearch.wur.nl

www.gddeventer.com
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‘ De s t a linr ic ht ing is m a a r e e n k le in o nd e rd e e l

Praktijkgids
voor diergericht
pluimvee houden

Praktijkgids voor diergericht pluimvee houden

Monique Bestman heeft biologie gestudeerd in Wageningen.
waarbij de nadruk lag op diergedrag. Sindsdien doet ze voor
het Louis Bolk Instituut al 10 jaar praktijkonderzoek naar
welzijn en gezondheid van leghennen. Ze komt veel op pluimveebedrijven, heeft verschillende publicaties voor pluimveehouders geschreven en inbreng geleverd op studieclubs en
symposia, ook internationaal. De laatste jaren besteedt ze veel
aandacht aan de opfok, want ‘Jong geleerd is oud gedaan en
dat wordt nogal eens onderschat’, aldus Monique.

KIPSIGNALEN

KIPSIGNALEN

De a uteur s

Ve rb e t e re n va n re s u lt a t e n é n d ie re n we l zijn
In theorie weten we allemaal wel ongeveer hoe het moet. Toch
brengt niet iedere pluimveehouder deze kennis in de praktijk.
In Kipsignalen wordt daarom niet alleen aandacht besteed aan
actuele inzichten, maar vooral aan hoe u deze kunt omzetten in
concrete acties.
Door bewust naar signalen te kijken en deze te analyseren kunt u
stapsgewijs uw bedrijfsvoering optimaliseren.

Stappenplan voor verbetermanagement:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wat zie ik?
Waardoor komt dat?
Is dat in orde of moet ik ingrijpen?
Hoe los ik het probleem nu op?
Hoe voorkom ik dat het in de toekomst weer optreedt?
Breng daadwerkelijk aanpassingen aan.
Kijk of deze het gewenste effect hebben en begin
zonodig weer bij 1.

Door deze stappen steeds bewust te doorlopen verbetert u uw
bedrijfsresultaten en bovendien het welzijn van de dieren.
Gezonde en tevreden kippen werken immers ook in uw voordeel.

KIPSIGNALEN
PRAKTIJKGIDS VOOR DIERGERICHT PLUIMVEE HOUDEN

