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“Voor een gezond kuiken is het essentieel om 

direct uit het ei over vers water en voer te 

beschikken. In de gangbare broederij gebeurt dat 

niet, omdat niet alle kuikens tegelijk uitkomen in de 

broedstoof. Hier bestaan al verschillende 

oplossingen voor.. “ 

Wageningen Universiteit en Research in opdracht 

van het Ministerie van EL&I. 

 
“Major causes of in-transport and post-
transport mortality and morbidity are 
dehydration and under-nutrition.” 
 
Wetenschappers van de EFSA in opdracht 
van de Europese Commissie over het 
transport van eendagskuikens van de 
broederij naar de stal. 
 

“De kuikens worden pas uit de uitkomstmachines gehaald en 

afgeraapt wanneer de meerderheid van de kuikens uit het ei is 

gekomen, dit is normaliter na 21,5 dag broeden. Een vertraging in het 

moment van uitkomen of een grotere variatie hierin en/of het te vroeg 

afrapen resulteert in minder kuikens en het weggooien van eieren 

met levensvatbare kuikens. Het uitstellen van het moment van 

afrapen zal leiden tot een hoger percentage kuikens dat uitdroogt en 

gewicht verliest.” 

Wageningen Universiteit en Research in opdracht van het 

Productschap Pluimvee en Eieren. 
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Samenvatting 
 

Naar schatting 5 miljoen kuikens sterven jaarlijks omdat Nederlandse 

kuikenbroederijen uit efficiëntie kuikens dagenlang zonder voer en water laten 

zitten nadat ze uit het ei zijn gekomen. Veel kuikens raken daardoor zo 

verzwakt dat ze in hun eerste levensweek doodgaan door aangetaste 

weerstand, verstoorde temperatuurhuishouding of gemankeerde 

darmontwikkeling. Met name plofkippen hebben hieronder te lijden omdat zij 

door hun extreem snelle groei veel meer voer en water nodig hebben.  

In Nederlandse broederijen worden dagelijks meer dan 1 miljoen kuikens in trays 

uitgebroed. Tussen de 19 en 22 dagen nadat de trays in de broedkast van de 

broederijen zijn gereden, komen de kuikens één voor één uit het ei. Om redenen van 

efficiëntie wordt de broedkast maar 1 keer, na zo’n 21 ½ dag geopend. Kuikens die 

te laat uit het ei komen worden levend vermalen tussen de eierschalen. Kuikens die 

juist vroeg uit het ei zijn gekomen, zitten dan al meerdere dagen zonder voer en 

water in een donkere broedkast. Zij worden gesorteerd, gevaccineerd, verpakt en 

vervolgens op transport gezet naar de kippenstallen. Pas in die stallen krijgen ze 

voor het eerst voer en water. Tot die tijd lijden ze honger en dorst en raakt hun 

gezondheid ernstig aangetast: ze hebben een aangetaste weerstand, gemankeerde 

darmontwikkeling en verstoorde temperatuurshuishouding. Voor ongeveer 1% van 

de kuikens is dit fataal; dat zijn er 5 miljoen per jaar. Een veelvoud hiervan overleeft 

dit wel maar lijdt door honger en dorst en aangetaste gezondheid. Dit is een 

belangrijke reden waarom plofkippen onverantwoord veel antibiotica nodig hebben 
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om de slachtleeftijd te halen. Bij alternatieve systemen waarbij de kuikens gelijk 

water en voer krijgen, is het antibioticaverbruik veel lager. 

Broederijen, die jaarlijks meer dan 500 miljoen kuikens uitbroeden, lijken deze extra 

sterfte van circa 1% acceptabel te vinden en kijken amper uit naar alternatieven. 

Voor hen is een kuikenleven slechts een kwartje waard. Dit terwijl Wageningen UR in 

een onderzoek in opdracht van het Ministerie EL&I al in 2011 concludeerde:  

“Voor een gezond kuiken is het essentieel om direct uit het ei over vers water en voer 

te beschikken. In de gangbare broederij gebeurt dat niet, omdat niet alle kuikens 

tegelijk uitkomen in de broedstoof. Hier bestaan al verschillende oplossingen voor.. “1 

Meer dan 500 miljoen vleeskuikens (vnl ‘plofkippen’) en legkuikens worden jaarlijks in 

Nederland uitgebroed in broederijen. Daarvan wordt circa 1% als ‘tweede kwaliteit’ 

kuiken gelijk op de broederij gedood en sterft ongeveer 1½% de eerste week in de 

stal door allerhande gezondheidsproblemen. 2 ½% van de kuikens overleeft de 

eerste levensweek dus niet. Dat zijn meer dan 10 miljoen kuikens per jaar. In 

alternatieve systemen worden de eieren vaak een aantal dagen voor uitkomst al naar 

de stal vervoerd, waar ze gelijk water en voer ter beschikking hebben. Daar worden 

ze uitgebroed. In de stal is de sterfte in de eerste week vrijwel gehalveerd, rond de 1 

á 1½%, inclusief ‘tweede kwaliteit’ kuikens; ofwel circa 1% minder kuikenssterfte de 

eerste week. Dit komt overeen met jaarlijks circa 5 miljoen kuikens minder die 

sterven.  

                                                             
1
 http://edepot.wur.nl/185043 p. 24 
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Het proces van broederij tot stal 
 
De kippen-industrie  
 
Vleeskuikens - plofkippen 
In 2012 werden er in Nederland 521 miljoen2 vleeskuikens geslacht. Gemiddeld 
leven er op elk moment in het jaar 44 miljoen kuikens in de Nederlandse stallen3. De 
eieren waar deze kuikens uit komen worden gelegd op één van de ruim 280 
zogenaamde vermeerderingsbedrijven door 7 miljoen moederdieren4.  
 
 

 
 
 

Legkippen 
Er werden in 2012 42 
leghennen5 gehouden in 
Nederlandse stallen.  
 
Deze worden geproduceerd 
door 1.2 miljoen leg-
ouderdieren.6  
 
(foto volière – scharrelstal) 
 
 

                                                             
2
 Cijfers CBS 2012:  

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=7123slac&D1=a&D2=13&D3=12,25,38,51,64,77,90,103,116,129,142,
155,168,181,194,207,220,233,246,259,272,284-298&HDR=G2&STB=T,G1&VW=T  
3
Cijfers CBS 2012: http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=80780NED&D1=518-529,556-

557,564&D2=0&D3=0,5,(l-2),(l-1),l&HDR=G1,G2&STB=T&VW=T  
4
 Cijfers 2011:  http://www.pve.nl/wdocs/dbedrijfsnet/up1/ZwulnqpIinD_428906PVEpromoNLbw_def.pdf p. 39 

5
 http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=80780NED&D1=518-529,556-557,564&D2=0&D3=0,5,%28l-

2%29,%28l-1%29,l&HDR=G1,G2&STB=T&VW=T  
6
 Cijfers CBS 2012: http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=80780NED&D1=518-529,556-

557,564&D2=0&D3=0,5,(l-2),(l-1),l&HDR=G1,G2&STB=T&VW=T  
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De vee-industrie draait om de grote aantallen. Om redenen van efficiëntie worden de 
stallen en processen zo ingericht dat het gemiddelde kuiken in zo kort mogelijke tijd, 
zoveel mogelijk vlees of eieren produceert. Individuele zorg voor dieren gaat ten 
koste van de efficiëntie en ontbreekt daarom vaak.  
 
Ook in broederijen is het proces gericht op het produceren van zoveel mogelijk 
kuikens met zo weinig mogelijk kosten. Een eendagskuiken heeft uiteindelijk maar de 
financiële waarde van een kwartje en zo wordt ze ook behandeld. 
 
“It is common practice to keep early-emerging chicks in the incubator or hatcher until 

nearly all the chicks have hatched, as it is more efficient to remove and process them 

all at once.”7 

 
(foto: broedkast) 
 
De broedkasten worden om redenen van efficiëntie in 1 keer leeggehaald als de 
meeste eieren uit zijn gekomen. Omdat er veel tijd zit tussen uitkomst van het eerste 
kuiken en laatste kuiken zitten de vroege uitkomers lange tijd in het donker zonder 
voer en water in de broedkast opgesloten. Als de broedkasten worden geopend en 
de kuikens geselecteerd dan zijn er ook nog altijd late kuikens die nog niet of niet 
geheel uit het ei zijn. Deze kuikens worden met de eierschalen weggegooid.  
 

                                                             
7
 http://japr.fass.org/content/14/3/512.full.pdf p. 512 
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(foto: kuikens in broedkast) 
 
Wageningen Universiteit en Research zegt hierover in een rapport in opdracht van 
het Productschap Pluimvee en Eieren: 
 
“De kuikens worden pas uit de uitkomstmachines gehaald en afgeraapt wanneer de 
meerderheid van de kuikens uit het ei is gekomen, dit is normaliter na 21,5 dag 
broeden. Een vertraging in het moment van uitkomen of een grotere variatie hierin 
en/of het te vroeg afrapen resulteert in minder kuikens en het weggooien van eieren 
met levensvatbare kuikens. Het uitstellen van het moment van afrapen zal leiden tot 
een hoger percentage kuikens dat uitdroogt en gewicht verliest.”8 
 
Zo gaat de focus op de grote aantallen productiekuikens, ten koste van de kuikens 
die vroeger of later dan het gemiddelde kuiken uitkomen. 
 
 
Het proces 
Broederijen krijgen bevruchte eieren binnen van de vermeerderingsbedrijven. De 
eieren worden eerst in trays op karren in een voorbroedmachine geplaatst. Na 18 
dagen worden de eieren overgezet naar de uitkomstkasten. Dit zijn 
temperatuurgereguleerde kasten, waar kratten met eieren in een rekkensysteem 
boven elkaar staan.  
In de kasten wordt gebruik gemaakt van formaline, om infectiedruk te verlagen. Als 
bijeffect van de formaline krijgen de kuikens een gelere kleur. Formaline is echter 
slecht voor de gezondheid van de kuikens, het tast de luchtwegen aan.9  

                                                             
8
 http://www.pve.nl/wdocs/dbedrijfsnet/up1/ZyevmqsIsD_Rapport_619_Vergelijking_productiesystemen_vleeskuikens_def_27-

08-12.pdf p. 42 
9
 http://edepot.wur.nl/200378, p. 16 
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Kuikens kunnen al op dag 19 of pas op dag 22 uitkomen, afhankelijk van de 
ontwikkeling. Er wordt gestreefd naar een zo uniform mogelijke uitkomst, maar 
ondanks dat kan de tijdsduur tussen vroeg- en laatuitkomende kuikens makkelijk tot 
48 uur oplopen 10, 11, 12. In Nederlandse bedrijven ligt het gemiddeld rond de 30 uur.  
Pas als zo goed als alle kuikens uit het ei zijn gekomen en opgedroogd, meestal op 
dag 21 ½, worden de uitkomstkasten geleegd. Dit kan tot wel twee dagen duren 
nadat het eerste kuiken uit het ei brak13,14. Gedurende deze tijd zitten de al 
uitgekomen kuikens in het donker in de plastic kratten zonder water en voer. 
 
“In addition, fixed management schedules at commercial hatcheries often leave little 
room for flexibility and thus the moment of chick collection has usually been set at 
21.5 d. Consequently, a slight delay or a more pronounced variation in the moment of 
hatch may affect (and decrease) hatchability, because opening the hatchers too early 
means that eggs with viable chicks inside are wasted. On the other hand, postponing 
the moment of chick collection will lead to a higher percentage of chicks dehydrating 
and reduce chick quality.”15   
 
Na het uithalen van de kasten worden de kuikens gesorteerd, waarbij dode en zieke 
kuikens (‘tweede kwaliteit kuikens’) worden verwijderd, de rest wordt gevaccineerd 
en verpakt in kratten voor transport naar de stal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(foto: kuikens verpakt voor vervoer naar de stal) 
Gedurende al deze tijd hebben de kuikens geen toegang tot voer en water16,17,18. 
Pas in de stal kunnen ze voor het eerst drinken en eten. Voor veel kuikens is het dan 
al ruim 50 uur geleden dat ze uit het ei kwamen.  
 

                                                             
10

 http://edepot.wur.nl/200378, p. 17  
11

 Sklan (2000) http://japr.fass.org/content/9/2/142.full.pdf+html p. 142  
12

 Careghi (2005) http://ps.fass.org/content/84/8/1314.full.pdf+html p. 1314   
13

Van de Ven (2009)  http://ps.fass.org/content/88/11/2273.full.pdf+html p. 2273   
14

 Walstra (2011) https://www.agralin.nl/WebQuery/edepot/185266, p. 17  
15

 http://ps.fass.org/content/88/11/2273.full.pdf p. 2273 
16

 Van den Brand (2010) http://ps.fass.org/content/89/4/716.full.pdf+html p. 716 
17

 Walstra (2011) https://www.agralin.nl/WebQuery/edepot/185266, p. 67 
18

 http://www.worldpoultry.net/background/prevent-dehydration-by-body-temperature-control-9765.html  
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"Kuikens in commerciële broederijen hebben na uitkomst geen toegang tot voer en 
water totdat ze gearriveerd zijn in hun opfokomgeving (24-72 uur later)."19 
 
De meeste dieren overleven dit op hun reserves maar lijden onder uitdroging en 
honger. Daarnaast raken ze verstoord in hun groei, weerstand en 
temperatuurhuishouding. 
 
Een vleeskuikenexpert beschrijft de gang van zaken in de broederij als volgt:   
 

"Kuikens worden op een lopende band gesorteerd op kwaliteit, geteld, in kratten 
gedaan, gevaccineerd, en in de kuikenbewaarplaats gezet. In sommige broederijen 
worden de kuikens nog even “afgezogen” om het stof van de kuikens te verwijderen. 
Niet ongewoon bij het tellen en opkratten is dat de kuikens met grote snelheid een 
aantal malen een val maken van tientallen centimeters. Tijdens dit hele proces staan 
de kuikens onder invloed van de omstandigheden in de broederij; hiermee kan de 
lichaamstemperatuur van de kuikens binnen een korte tijd tot wel 3°C variëren."20 
 
 
 

                                                             
19

 http://edepot.wur.nl/185266 pg. 129 
20

 http://edepot.wur.nl/200378, p. 16-17 
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Fysiologische behoeften van kuikens 
 
“Zodra een kuiken uit het ei is en op de benen staat, staat het leven in het teken van 

warmte, eten en drinken. Jonge kuikens pikken naar alles: soortgenoten 

(bijvoorbeeld de tenen), eetbaar of niet. Door alles te proberen leren ze vanzelf het 

onderscheid te maken tussen eetbaar en niet eetbaar. Deze sterke drang om naar 

alles in de omgeving te pikken is aangeboren. Kuikens die met kloek opgroeien, laten 

zich in hun pikgedrag leiden door wat de kloek doet. Een kloek zoekt naar eten voor 

haar kuikens en maakt met voerroepen duidelijk dat het om iets eetbaars gaat. Ze 

beweegt ondertussen haar kop heen en weer naar het voerdeeltje en soms pakt ze 

het op en legt ze het neer 

voor de kuikens. Om te leren 

drinken, beschikken kuikens 

over een tweede aangeboren 

reactie, namelijk pikken naar 

alles wat glimt: in de natuur 

zouden dit dauwdruppels, 

plassen en (stromend) water 

zijn. Het is dus niet de kloek 

die de kuikens leert drinken. 

Ziet een kuiken een ander 

kuiken drinkbewegingen 

maken, dan rent hij/zij daar 

snel heen.”21 

 
(foto van Jeannette Meijer) 
 
De belangrijkste basale levensbehoeften van een kuiken zijn het opnemen van water 
en voer, gelegenheid tot scharrelen, bescherming tegen kou of hitte en het aanleren 
en kunnen uitoefenen van soorteigen gedrag. Honger, dorst, kou en stress tasten het 
welzijn van een kuiken aan. Wageningen Universiteit concludeert in het Programma 
van Eisen van het vleeskuiken, speciaal gericht op vleeskuikens in de 'moderne 
vleesindustrie': 
 
“The intake of feed and water is important for broilers to survive and grow. It is 
advised to supply broiler chicks with food and water directly post hatch to prevent 
dehydration and starvation (e.g. Van de Ven et al., 2009), although this is often not 
practiced in commercial hatcheries (Careghi et al., 2005).”22 
 
In een brochure in opdracht van het Ministerie van economische Zaken, Landbouw 
en Innovatie zegt Wageningen Universiteit en Research hierover:  
 

                                                             
21

 http://www.louisbolk.org/downloads/1528.pdf P. 16-17. 
22

 http://edepot.wur.nl/179828, p. 8  
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“Voor een gezond kuiken is het essentieel om direct uit het ei over vers water en voer 
te beschikken. In de gangbare broederij gebeurt dat niet, omdat niet alle kuikens 
tegelijk uitkomen in de broedstoof. Hier bestaan al verschillende oplossingen voor… 
“23 
 

 
Van nature beginnen kuikens 
nadat ze uit het ei gekomen en 
opgedroogd zijn onmiddellijk 
met eten en drinken.  
 
“Gelijk als het kuiken kan, pikt 
het naar alles wat opvalt en de 
goede eetbare grootte heeft.”24 
 
Ook in broederijen gaan kuikens 
gelijk eten en drinken. 
 
“When feed was available in the 
hatching trays, both chicks and 
poults began intake.”25  
 

Aangeboren reflexen en het voorbeeld van een moederhen zorgen voor het pikken 
naar glinsterende zaken om water te vinden, en voor pikken op de grond om voedsel 
te vinden. Bij beschikbaarheid van voedsel en water begint de groei van het kuiken 
ongeveer 24 uur na het  innemen van het eerste voedsel. Van de dagelijkse tijd die 
kuikens op hun poten staan, besteden ze tot 74% aan het zoeken naar en opnemen 
van voer.26 
 
Bij de snelgroeiende plofkippen is de behoefte om gelijk na uitkomst veel en snel te 
beginnen met eten zelfs extra groot. 
 
“Many studies of early feed pecking development have been done using slow-
growing chickens. Compared to jungle fowl or leghorn chicks, fast-growing broiler 
chicks have earlier and more rapid development of feed intake behaviour and 
digestive capabilities [53] associated with a faster resorption of residual yolk [69].”27 
 

                                                             
23

 http://edepot.wur.nl/185043 p. 24 
24

 Bäumer, E. (1955). Lebensart des Haushuhns. Zeitschrift für Tierpsychologie 12: p. 387-401. 
25

 http://japr.fass.org/content/9/2/142.full.pdf p. 144 
26

 Noy (1999)  http://ps.fass.org/content/78/12/1750.full.pdf p. 1750 
27

 http://animres.edpsciences.org/index.php?option=com_article&access=doi&doi=10.1051/animres:19990401&Itemid=129 p. 
235 
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Kuikens zijn de eerste dagen van hun leven koudbloedig en kunnen hun 
lichaamstemperatuur nauwelijks zelf reguleren. Pas op een leeftijd van 10 dagen is 
de volledige ontwikkeling naar warmbloedig voltooid. 28, 29. Jonge kuikens zijn 
daarom gevoelig voor onderkoeling, warmtestress en uitdroging. Ze zijn afhankelijk 
van een externe warmtebron, in een natuurlijke situatie is dit de moederhen (‘kloek’), 
in een kunstmatige situatie de temperatuur van uitkomstkast, broederijlokalen, 
transportomstandigheden en stal.  
 
Een moederkloek geeft het dagelijkse groepsritme voor haar kuikens aan, en zorgt 
daarmee voor een gezonde verdeling van rusten en activiteit (voedsel zoeken, 
verenkleed onderhouden, sociaal gedrag). Deze voorbeeldfunctie leidt ertoe dat de 
kuikens dit ritme op de lange termijn aanhouden.30 
 
De omstandigheden in een broederij tasten het kuikenwelzijn aan. Naast gebrek aan 
water en voer kunnen ook andere fysiologische behoeften niet vervuld worden. 
Kuikens kunnen nauwelijks soorteigen gedrag vertonen. Door het ontbreken van licht 
wordt er geen aanzet gegeven tot een dag-nachtritme. Er is geen strooisel om in te 
scharrelen. De kuikens kunnen niet in beschutting wegkruipen en missen de 
bescherming en voorbeeldfunctie van een moederhen. 
 
 

                                                             
28

 Van den Brand (2010) http://ps.fass.org/content/89/4/716.full.pdf+html p. 716 
29

 http://www.broods.eu/Persbericht%20Unibroed%20introductie%20BroodsR%20meerdagskuiken.pdf 
30

 Nielsen (2008) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18394824 p. 408 
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Gevolgen van ontbreken van water en voer 
 
Een breed palet aan wetenschappelijk onderzoek toont aan dat directe toegang tot 
water en voer cruciaal is voor een kuiken (o.a. 31, 32, 33, 34, 35) en dat het onthouden 
hiervan de kuikens op een achterstand zet die ze niet meer inhalen (o.a. 36, 37, 38, 39, 
40). Het verblijf van de kuikens in een broederij zonder water en voer veroorzaakt 
uitdroging, verhongering, leidt tot gewichtsverlies en groeistagnatie. De 
temperatuurhuishouding wordt verstoord en de weerstand van het kuiken 
verslechtert. De kuikens ervaren stress. Jaarlijks sterven miljoenen kuikens nog 
voordat ze in de stallen geplaatst worden. Het niet verstrekken van voer en water is 
hierbij een belangrijke doodsoorzaak. 
 
"De overweldigende hoeveelheid data die aangeven dat vroege voeding en water tot 
verbetering leidt zou er toch toe moeten leiden dat iedereen dit gaat toepassen."  
Julia Dibner, pluimveedeskundige USA41 
 
“Voor een gezond kuiken is het essentieel om direct uit het ei over vers water en voer 
te beschikken. In de gangbare broederij gebeurt dat niet, omdat niet alle kuikens 
tegelijk uitkomen in de broedstoof. Hier bestaan al verschillende oplossingen voor… “ 
Wageningen Universiteit en research in opdracht van het Ministerie van EL&I 
 
 
Uitdroging, gewichtsverlies en groeiverstoring 
 
Voedselopname in de eerste uren na uitkomst is een vereiste voor normale 
ontwikkeling van een kuiken42. Alle kuikens verliezen tussen uitkomst en hun 
aankomst in de vleeskuikenstal gewicht. De kuikens die het eerst uitkomen moeten 
het langst op water en voedsel wachten en verliezen het meeste 
lichaamsgewicht43,44. Een deel van dit verlies is te wijten aan uitdroging, wat soms 
versterkt kan worden door te hoge temperaturen in de uitkomstkast45.  
 

                                                             
31

 Careghi (2005) http://ps.fass.org/content/84/8/1314.full.pdf+html p. 1318 & 1319 
32

 Van de Ven (2009) http://ps.fass.org/content/88/11/2273.full.pdf+html p. 2273 
33

 http://edepot.wur.nl/185043 p. 24 
34

 Joseph and Moran (2005) http://japr.fass.org/content/14/3/512.full.pdf+html p. 512 
35

 Yi (2005) http://ps.fass.org/content/84/2/283.long p. 283 
36

 Kornasio (2011) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21673162 p. 1475 
37

 Bigot (2001) http://granit.jouy.inra.fr/productions-animales/2001/Prod_Anim_2001_14_4_01.pdf p. 228 
38

 http://www.wur.nl/NR/rdonlyres/7F354B7D-1873-424E-BC51-0FB370E6370D/158736/11455076broedcondities_web.pdf, p. 2 
39

 Gonzales (2003) http://ps.fass.org/content/82/8/1250.full.pdf p. 1255 
40

 Correspondentie Livestock research groep Wageningen Universiteit. 
41

 Emailcorrespondentie 
42

 Jin (1998) 
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=621168&fulltextType=RA&fileId=S00439339980003
12  
43

 Sklan (2000) http://japr.fass.org/content/9/2/142.full.pdf+html p. 144 
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“The time elapsing from hatching until chick placement had a marked effect on body 
weight loss at placement. In both Experiment 1 (Table 3) and Experiment 2 (Table 4) 
there was a statistically significant reduction in chick weight by 72 hr posthatching… 
These early body weight losses have been shown to primarily be due to dehydration 
(Thaxton and Parkhurst, 1976; Williams et al, 1951).”46 
 
“Chicks hatch over a time window of approximately 36 to 48 h and are removed from 
the hatchers only when the majority of the chicks has hatched. Consequently, chicks 
are exposed to prolonged posthatch holding periods and delays in feed and water 
access, leading to dehydration and impaired posthatch performance.”47 
 
Aanpassing van de temperatuur kan een deel, maar niet alle 
uitdrogingsverschijnselen opvangen48.  
 

Het gewichtsverlies is niet alleen 
te wijten aan uitdroging, en 
onderzoek toont aan dat het 
onthouden van voer mogelijk van 
nog grotere invloed is op 
vroegtijdige sterfte dan het 
onthouden van water49. 
 
 

 

“All chicks lost weight in the hatching trays, with held chicks decreasing by 4.9 g. 

Chicks with access to feed decreased in BW by 2.4 g.”50  

“Growth enhancement due to the presence of feed in this study was apparent, 
particularly in birds which hatched early.”51  
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Kuikens die hebben moeten vasten bereiken niet meer hetzelfde gewicht als dat van 
een kuiken dat wel meteen voer en water kreeg. Onthouden van voer in de eerste 
twee dagen leidt tot verminderde spiergroei52 en een kleiner spijsverteringsstelsel, 
terug te leiden op een verstoorde capaciteit tot eiwitopname53. Onmiddellijke toegang 
tot zowel water en voedsel zijn dus van groot belang voor de groei en gezondheid 
van het kuiken. Er zijn testen uitgevoerd met broederij-trays waarin kuikenstartervoer 
ter beschikking werd gesteld. Deze toonden aan dat de kuikens minder gewicht 
verloren in de eerste 24 uur, daarna meer in gewicht toenamen dan niet gevoede 
kuikens en zelfs dit hogere gewicht vasthielden54. 
 
 
Verslechterde weerstand 
 
De weerstand tegen ziekten wordt bij kuikens in belangrijke mate bepaald door de 
toestand van hun spijsverteringssysteem en de immunologische processen die 
daarmee samenhangen. Het ontbreken van directe toegang tot voedsel na uitkomst 
uit het ei verstoord de normale ontwikkeling van de spijsvertering55. 
 

“De invloed van deze vroege vastperiode is ook op latere leeftijd merkbaar, niet 

alleen in de groei maar ook in de ontwikkeling van het verteringskanaal, spieren en 

immuunsysteem van de kuikens.”56 

“Also in hatchlings, development of the gastrointestinal tract and maturation of the 

secretion of digestive enzymes are impaired when feed is restricted.”57 

“..broiler chicks selected for high growth rates depend on exogenous, extra-yolk-sac 

feeding very soon after hatching and that absence of feed in the gut in a very early 

posthatching period impairs development and, thus, function of the small intestine.” 58 

“It can be concluded that early life conditions can indeed influence the ability of layers 

to respond to an infectious challenge later in the rearing period. Based on the results 

presented in this thesis, it seems that optimized early life conditions of layers, i.e. 

optimal incubation temperature, hatching with early feed availability within 6 h, and 

enrichment of the rearing environment, have a positive effect on the adaptive 

capacity during infectious challenges.”59 
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“Laying hens in commercial husbandry systems have no access to feed and water 
from hatch until arrival at the rearing farm, which might take up to 24-72 h due to 
variation in hatching time and logistic reasons (Dibner et al., 1998; Bar-Shira et al., 
2005). However, previous studies in broilers demonstrated that when feed is 
immediately provided after hatch (i.e. early feeding), higher growth rates, better 
intestinal development, and a better development and maturation of the intestinal 
(Gut Associated Lymphoid Tissue; GALT) and systemic immune system are 
observed (Dibner et al., 1998; Noy et al., 2001; Juul-Madsen et al., 2004; Bar-Shira 
et al., 2005). It can easily be envisaged that the capacity to respond to infectious 
challenges will also be positively influenced by early feeding (Dibner et al., 1998). “60 
 
Direct toegang tot voeding zorgt voor een betere ontwikkeling van het maag-darm 
systeem61. Deze kuikens ontwikkelen een betere weerstand62, 63. Een betere 
weerstand leidt tot minder dode kuikens en minder medicijngebruik. De huidige 
ervaringen met een systeem waarbij kuikens wel gelijk water en voer krijgen, zoals in 
het Patiosystemen, is dat de kuikens vrijwel of totaal geen antibiotica nodig hebben64. 
Ter vergelijk: Een plofkuiken uit een gangbare broederij krijgt gemiddeld in haar leven 
van 6 weken 2 antibioticabehandelingen.65 
 
 
Verstoring temperatuurhuishouding 
 
De warmte van een moederhen is zowel tijdens het broeden als tijdens de eerste 
levensdagen voor een kuiken van levensbelang. Een kuiken is de eerste dagen 
poikilotherm dus afhankelijk van zijn omgevingstemperatuur om zijn 
lichaamstemperatuur op peil te houden.  
In de broederij moet daarom de temperatuur in de broed- en uitkomstkasten 
zorgvuldig geregeld worden. Tijdens het broeden is de juiste temperatuur van het ei 
één van de belangrijkste vereisten66, deze moet tussen de 37,5 en 38,0 liggen67. Een 
te hoge broedtemperatuur kan tot allerhande ernstige aandoeningen leiden, zoals het 
'splayed legs syndrome'68 en hogere sterfte door ascites69.  
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Eieren van snelgroeiende rassen produceren meer warmte tijdens het broedproces 
dan normale eieren, met grotere kans op oververhitting van de eieren70. Als  de 
kuikens eenmaal uitgekomen zijn, blijft de temperatuur essentieel. Is deze te laag 
dan kunnen de kuikens zich niet warm houden, is ze te hoog dan drogen de kuikens 
uit. Bovendien kunnen kuikens van snelgroeiende rassen, gefokt op snelle groei en 
hoge voerefficiëntie, hun lichaamstemperatuur minder goed reguleren dan normale 
kuikens 71, 72. Vasten tijdens de eerste dagen leidt tot een verstoorde regulatie van 
de lichaamstemperatuur, en daarmee verzwakking en risico op onderkoeling of juist 
oververhitting.  
 
“We conclude that early fed diet composition in broiler chickens is (besides general 

development) important for development of both body temperature and resistance 

against cold exposure, probably as a reflection of a changed metabolic rate.”73 

 
Directe toegang tot voedsel zorgt ervoor dat kuikens beter bestand zijn tegen kou en 
hun lichaamstemperatuur zelf beter kunnen reguleren74. Eenmaal in de stal moet ook 
de temperatuur van de stalvloer en de omgeving optimaal zijn. Over de juiste 
temperatuur bestaan verschillende meningen, alsmede over het al dan niet moeten 
testen van de lichaamstemperatuur van de kuikens75.  
 
De temperatuurdiscussie neemt een zeer centrale plaats in bij de sector, terwijl 
verstrekken van voer en water nauwelijks tot geen onderwerp van gesprek is. 
Temperatuur is regelbaar, een te controleren, makkelijk te regelen factor, terwijl het 
verstrekken van water en voer simpelweg niet binnen huidige systeem past. Middels 
temperatuurcontrole proberen de broederijen uitdroging te beperken. Dat het voor 
het kuiken zelf onaangenaam is om geen toegang tot water te hebben, lijkt amper 
een factor van betekenis in de discussie. 
 
 
Vroegtijdige sterfte en stress 
 
Er zijn geen exacte cijfers over de verhogde uitval die toegerekend mag worden aan 
het dagenlang ontbreken van water en voer. Hier is simpelweg nog onvoldoende 
onderzoek naar gedaan. Wel mag verwacht worden dat dit in de Nederlandse situatie 
loopt in de miljoenen kuikens, grof geschat 5 miljoen.  
 
“These results indicated that fasting for a short time (48 h in this study) after hatch 
can dramatically impair growth performance and increase the mortality of young 
birds.”76 
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Zowel in de broederij, tijdens het transport als in de vleeskuikenstal gaan kuikens 
dood. Dit kan allerlei  oorzaken hebben77 maar is meestal multifactoreel. Eén van de 
factoren kan de wachttijd in de uitkomstkast zijn en daarmee samenhangend de 
lange tijd voordat de kuikens voer en water krijgen. Onderzoek wijst uit dat hoe 
langer de kuikens in de kast zaten, hoe hoger de sterfte was, zowel voordat de 
kuikens de vleeskuikenstal bereikt hebben als na plaatsing in de stal78, 79.  
 
“Delays in the moment of first feed and water supply for the birds hatched in the 

hatchery were related to increased mortality in broiler flocks ….”80 

 
Vleeskippenhouders geven aan dat het percentage kuikens dat sterft in de eerste 
week in de vleeskuikenstal samenhangt met hoe 'vitaal' ze uit de broederij komen81.  
 
Wetenschappers bevestigen hierbij de link met de lange tijd dat de kuikens zonder 
water en voer zitten: 
 
“The delayed placement resulting from early hatch also increased mortality during the 
first week of brooding … “82 
 
“Under commercial situations, newly hatched broiler chickens often do not have 

access to water and feed for 36 to 48 h before they are transported from hatchery to 

production facilities, which greatly increases their susceptibility to stress and mortality 

(Dibner and Knight, 1999).”83 

“Delay in housing day-old chicks can also cause increased mortality (Stamps and 

Andrews, 1995).”84 

“Suboptimal conditions during transport and a delay in the moment of placement and 
the first feed and water intake are associated with higher early mortality in chicks and 
poults..”85 
 
Ook wetenschappers in opdracht van de Europese Commissie (EFSA) wijzen erop 
dat al tijdens het transport van de broederij naar de stal veel kuikens dood gaan door 
honger en dorst: 
 
“Major causes of in-transport and post-transport mortality and morbidity are 
dehydration and under-nutrition.”86 
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Vooral in de eerste dagen in de stal gaan de meeste kuikens dood, vanwege de 
fysieke klap die ze opliepen in de eerste levensdagen. Een belangrijke factor daarbij 
is het ontbreken van voer en water in de broederij. Om inzicht te krijgen in dit 
verschijnsel moeten vleeskuikenhouders per 1 januari 2012 terugmelden aan de 
broederij hoeveel kuikens de eerste week niet overleven87. 

 

(foto: beeld kuikens in broederij) 

In het huidige broederijsysteem overleven circa 5 miljoen (1%) kuikens om diverse 
redenen de eerste dagen in de broederij niet. Zij worden gedood als ‘tweede kwaliteit 
kuiken’. Vervolgens is de gemiddelde 'uitval' in de stal bij vleeskuikens rond de 4% 
(cijfers 2011)88. Dat komt neer op ongeveer 20 miljoen kuikens per jaar. Met name in 
de eerste week in de stal is de sterfte van de kuikens het hoogst en ligt gemiddeld op 
ongeveer 1 1/2%. Dat zijn meer dan 7 miljoen kuikens. Inclusief de tweede kwaliteit 
kuikens zijn dan al meer dan 10 miljoen kuikens dood. Met name in deze eerste 
week laat het gebrek aan voer en water in de broederij haar sporen achter.  

In een alternatief systeem als Patio worden tweede kwaliteit kuikens niet 
uitgeselecteerd en wordt bij proeven een uitval gevonden van circa 1.3%89. In 
vergelijking met gangbare broederijensystemen is dat meer dan 1 procent minder 
uitval in de eerste week. Los hiervan komen er ook aanzienlijk meer kuikens uit het 
ei, in proeven bleek dit 1.0% te zijn.90 Dit kan deels verklaard worden door de betere 
broedomstandigeden en een effect mag verwacht worden van het feit dat in 
systemen als Patio het broedproces niet abrupt wordt afgebroken waardoor ook 
langzame kuikens de tijd krijgen om uit het ei te komen. 
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“Mortality during the first four weeks of brooding also shows a relationship to delayed 

placement. In Experiment 1 (Table 3), delaying placement beyond 48 hr of age 

resulted in a significant increase in mortality with most deaths occurring during the 

first week of life. Similar results were reported by Houpt (1958) who found that chicks 

denied feed for 48 hr following hatch experienced increasing mortality during the first 

week of brooding.“91 
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De dooierzak 
 
De bewering dat kuikens geen water en voedsel nodig hebben omdat ze wel vier tot 
vijf dagen kunnen overleven op het restant eidooier dat in hun interne dooierzak 
aanwezig is, wordt veelvuldig gehoord. Er wordt aangenomen dat de dooierzak 
geschikt is om de eerste dagen door te komen. Het is echter een stevig ingeburgerde 
fabel dat de dooierzak bedoeld is als voedselreserve, een fabel waar mogelijk ook 
nog een groot deel van de pluimveesector van overtuigd is. Het is inmiddels duidelijk 
dat de dooierzak niet bedoeld is als direct voedsel, maar andere functies heeft. Wordt 
het kuiken gedwongen om de voedingsstoffen in de  dooierreserve te gebruiken om 
een vastenperiode door te komen, dan gaat dat ten koste van de gezondheid en 
daarmee het welzijn van het kuiken. 
 
“Vroege voeding is zeker niet alleen voor het immuunsysteem, maar wel voor een 
vlugger en beter gebruik van de dooierzak, want in tegenstelling van wat je zou 
verwachten is het gebruik van de reservedooier na uitkomen juist trager en minder 
goed wanneer ze geen voeder krijgen.” 
Eddy Decuypere, Universiteit Leuven92 
 
Als een kuiken direct over water en voer kan beschikken, worden de eiwitten uit de 
dooierzak niet primair gebruikt als energieleverancier maar voor 
weerstandsontwikkeling. De dooierzak speelt een belangrijke rol bij het verhogen van 
de afweer tegen ziekteverwekkers, door de overdracht van antistoffen van 
moederhen naar kuiken. Pas als het kuiken gedwongen wordt tot een 
overlevingsstrategie, gebruikt het kostbare eiwitten voor verbranding, en gaat het 
over tot een zeer inefficiënte omzetting van vetten in energie. Deze processen gaan 
ten koste van de weerstand en de gezondheid van het kuiken. Als een kuiken geen 
toegang heeft tot voer na uitkomst, wordt de dooierzak minder goed, en op een 
andere manier opgenomen, en worden er minder antistoffen naar het 
spijsverteringsstelsel getransporteerd. 
Onmiddellijke toegang tot voedsel zorgt er tevens voor dat andere bestanddelen uit 
de dooierzak meteen gebruikt worden voor lichaamsontwikkeling, in plaats van als 
energiereserve om de voerloze dagen te overleven93. Bovendien zorgt de 
aanwezigheid van voer er expliciet voor dat de stoffen in de dooierzak beter worden 
opgenomen. Dus vasten verstoort ook de opname van de belangrijke stoffen uit de 
dooierzak. 
 
Wetenschappers gaan er steeds meer vanuit dat de hoge behoefte aan voedsel van 
snelgroeiende plofkippen er mogelijk aan bijdraagt dat het restant dooier zo snel 
verteerd is dat het sowieso geen afdoende reserve is om de eerste dagen zonder 
welzijnsverlies door te komen94, 95. De EFSA wetenschappers geven aan dat de 
reserves van plofkuikens sneller zijn opgebruikt dan bij normale rassen, en onder 
slechte omstandigheden zoals een te hoge temperatuur zelfs al na 8-10 uur: 
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“More recent studies have indicated that in modern day old chicks, high metabolic 
rate and rapid utilisation of resources in the first 24 hours post-hatch, coupled to 
delays in transport and placement, result in poorer performance and health status 
throughout flock life (Mitchell, 2009)…. In addition, the accelerated rates of utilisation 
of energy and water reserves may result in premature dehydration. Freeman (1984), 
quoted in Mitchell (2009), has estimated that reserves may be completely exhausted 
in as little as 8-10 hours at a temperature of 40 °C.96  
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Plofkippen zonder water en voer = 
extra dierenleed 
 
De tijd waarin kuikens hun slachtgewicht bereiken is steeds korter geworden. Door 
het gebruik van snelgroeiende rassen groeit een kuikentje van 50 gram in zes weken 
uit tot een  minstens 2,3 kilo zware plofkip. Gezien de korte levensduur en de enorme 
groeisnelheid wordt het steeds belangrijker hoe het kuiken de eerste paar dagen 
doorkomt 97, 98. In de eerste week groeit een kuiken van een snelgroeiend ras 
explosief. Het veelgebruikte type kuiken 'Cobb 500' groeit zelfs het snelst kort na 
uitkomst99. Bij plofkuikens zijn de lichaamscellen 'voorgeprogrammeerd' om snel 
spierweefsel aan te maken100. Daarom hebben ze een zeer hoge behoefte aan 
voedingsstoffen, deze kan niet voldaan worden met reserves uit de dooierzak, er 
zullen dus altijd negatieve effecten optreden door vasten. 

“The obtained results indicate 
that the maximum period that 
Avian Farms broiler chicks 
can be fasted after hatching, 
in order to preserve 
productivity at a market age of 
42 d, is 24 h. The negative 
effect of fasting on 
performance traits is related to 
inadequate development of 
the gastrointestinal tract, 
particularly of the duodenum 
and jejunum, at a very early 
stage of the postnatal life.”101 

 
De genetische selectie op snelgroeiende plofkippen is niet gevolgd door een 
systeemaanpassing. Dit terwijl de snelle groei de water- en voerurgentie verhoogt 
door de grotere behoefte. Eieren en kuikens van doorgefokte vleesrassen zijn 
daarmee steeds kwetsbaarder geworden102. Het management van de dieren vraagt 
een hoge mate van precisie en gespecialiseerde kennis, kleine fouten kunnen grote 
gevolgen hebben. 
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Broederijbehandeling en 
antibioticagebruik 

In 2011 werd naar aanleiding van de inspanningen tot antibiotica-reductie in de 
pluimveehouderij het volgende geconstateerd: "Na het lossen van de kuikens (zowel 
opfok ouderdierkuikens als vleeskuikens) vallen gedurende de eerste levensdagen 
teveel kuikens uit. Meestal kan de uitslag van een bacteriologisch onderzoek niet 
worden afgewacht en wordt onmiddellijk na aankomst of na één of twee dagen 
gestart met een antibioticumbehandeling. Zowel bij opfokkuikens als bij vleeskuikens 
zijn behandelingen met antibiotica noodzakelijk om deze uitval binnen te perken te 
houden."103 

Het hoge antibioticagebruik in de veehouderij draagt bij aan de stijging van 
antibioticaresistente bacteriën bij mensen. ESBL producerende bacteriën en 
veegerelateerde MRSA vormen een bedreiging voor de volksgezondheid.104 Zo 
wordt bij vleeskuikens het hoogste percentage ESBL-producerende E-coli bacteriën 
aangetroffen van alle diersoorten.105 Op alle onderzochte vleeskuikenhouderijen zijn 
ESBL's aangetroffen, en meer dan 90% van het kippenvlees in de supermarkt is 
ESBL-positief.106  
 
Omdat zieke kuikens niet individueel behandeld worden, wordt er in de 
vleeskuikenhouderij altijd een koppelbehandeling toegepast. Hierbij krijgen álle 
kuikens in een stal antibiotica toegediend krijgen. Dit verhoogt de kans op het 
ontstaan van resistentie. In de gangbare vleeskuikenhouderij wordt aan vleeskuikens 
gemiddeld 2 doses antibiotica per ronde per groep toegediend. Op gangbare 
vleeskuikenbedrijven wordt gemiddeld 26 dagen per jaar antibiotica toegediend107. 
Tot 2010 werd zelfs al in de broederij antibiotica toegediend aan de 
eendagskuikens108. De meeste antibiotica wordt toegediend nadat een nieuwe groep 
kuikens in de stal is gearriveerd109. Deze kuur wordt ingezet om sterfte in de eerste 
week te voorkomen110. Om de spijsvertering van de kuikens te verbeteren sprayen 
sommige broederijen darmflora-bacteriën over eendagskuikens111. 
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De periode zonder voedsel en water maakt kuikens kwetsbaarder voor ziektekiemen. 
Opname van voer stimuleert de ontwikkeling van het spijsverteringssysteem, dat een 
grote rol speelt in het immuunsysteem. Het niet verstrekken van voer en water de 
eerste dagen van het leven leidt bij kuikens tot een verstoorde ontwikkeling van o.a. 
de darmvlokken en het darmslijmvlies112, en een verminderde aanmaak van 
antilichamen tijdens de eerste twee levensweken. Na twee weken herstelt de 
toestand van de ingewanden zich tot op een normaal niveau113. Een groot deel van 
het antibioticagebruik bij vleeskippen wordt toegepast voor problemen met het 
maagdarmstelsel114.  
 
Het broederijsysteem waarbij kuikens een slechte start krijgen, lijkt dus direct 
gerelateerd aan volksgezondheid. Het gebruik van antibiotica zou zeer waarschijnlijk 
verminderd kunnen worden of zelfs vrijwel geheel onnodig zijn indien de kuikens 
meteen toegang hebben tot voer en water en hen de broederijstress bespaard zou 
blijven. In het Patiosysteem (zie hierna), waar kuikens in de vleeskuikenstal uitkomen 
en direct toegang hebben tot water en voer, zijn de kuikens jarenlang volledig 
antibioticavrij gehouden. Betere omstandigheden voor kuikens kunnen mogelijk 
leiden tot minder resistente bacteriën op kippenvlees. 
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Afwegingen in de vleeskuikensector 
 
Als het niet verstrekken van water en voer zo'n groot probleem zou zijn, waarom blijft 
het dan toch gangbare praktijk? Als de kuikens zoveel te lijden hebben van een 
slechte start en de behandeling in de broederij leidt tot sterfte en 
gezondheidsproblemen, waarom wordt het systeem dan niet veranderd? Dat heeft 
vooral te maken met logistiek-financiële redenen.  
 
"Het is een financieel issue voor de industrie om te implementeren wat 
wetenschappelijk is aangetoond. Dierenwelzijn is ondergeschikt aan winst."  
Elisabeth Gonzales, School of Veterinay Medicine and Animal Production, Sao 
Paulo115 
 
Praktisch gezien zijn er vele oplossingen denkbaar om kuikens zo snel mogelijk na 
uitkomst water en voer te geven. Dit vraagt echter om ingrijpende en kostbare 
veranderingen in de broederij-industrie. Bovendien zijn een aantal zaken volledig 
ingecalculeerd en ingeburgerd in het huidige systeem, zoals de hoge sterfte en het 
standaard gebruik van antibiotica. Dit leidt tot een lage urgentie om dit probleem aan 
te pakken. De lage kosten van een broedei voor een broederij (18,7 cent/stuk116) en 
de lage prijs van een kuikentje voor een vleeskuikenhouder (27,5 cent/stuk117) (t.o.v. 
traaggroeiend ras 32,5 cent/stuk118) spelen hierbij een rol. De duizelingwekkende 
aantallen kuikens die door het systeem gaan, zorgen voor een vergaande 
objectivering. De vroegst geboren kuikens, die het langst zonder water en voer zitten, 
zijn het slachtoffer van het feit dat de broederijen zich richten op de grote massa 
kuikens die later uitkomen en het probleem van water- en voergebrek korter ervaren. 
De vroege kuikens zijn als het ware een vervelend bijproduct van de grote aantallen 
later uit het ei gekomen kuikens. De dood van deze kuikens lijkt redelijk 
geaccepteerd. Conservatisme in de sector draagt ook bij aan weerstand tegen 
veranderingen. Dierenwelzijn in de eerste dagen van een kippenleven is in de 
kuikensector van ondergeschikt belang. 
 
Bezwaren die worden aangevoerd zijn vaak van praktische of wettelijke aard. Het 
verstrekken van voer in de uitkomstkasten zorgt ervoor dat de kuikens gaan poepen 
en daarmee de kratten vervuilen, waardoor er grotere kans is op infectie. Echter er is 
ook voer ontwikkeld dat voor weinig mest en fermentatie zorgt, waardoor het mogelijk 
zou zijn in de broederij al te voeren. Kuikens gaan pas goed eten als ze licht hebben, 
in de donkere uitkomstkasten is het donker, dus ook hier zou het systeem aangepast 
moeten worden.  
 

                                                             
115

 Mail correspondentie 
116

 Prijspeil week 31 2012 
http://www.marktprijzen.boerderij.nl/pluimveehouderij/notering/?sector=vleespluimvee&market=broedeieren-vleessector 
117

 http://www.lei.dlo.nl/publicaties/PDF/2009/2009-004.pdf, p. 27 
118

 http://www.duurzameveehouderij.wur.nl/NR/rdonlyres/651009D6-5204-4DCF-ABC5-
770B397543B7/152061/EconomischeberekeningenPluimveemetSmaak.pdf 



28 

 

De verstoring van de natuurlijke groei en weerstand door het vasten in de broederij 
heeft aanzienlijke gevolgen voor de vleeskuikens als ze uiteindelijk in de stal komen. 
Pluimveehouders moeten in de eerste week extra inspanningen leveren om de 
kuikens goed te laten eten en drinken en gezond te krijgen en houden119. De slechte 
start kan financieel verlies opleveren door meer zwakke en dode kuikens. De kosten 
voor antibiotica die de vatbaarheid voor ziekten moet onderdrukken, zijn hoog. 
Het is vreemd dat in een sector waar men zo gespitst is op 'kwaliteit' en 'efficiëntie', 
het verstrekken van water en voer meteen na uitkomst nauwelijks aandacht krijgt. De 
oplossingen voor ziekte en sterfte worden onder andere gezocht in betere 
temperatuurregulatie, het toedienen van darmflora (probiotica) en een betere 
broedhygiëne120. Dat er echter onderzoek gedaan wordt en vraag is naar alternatieve 
systemen, bewijst dat er verandering noodzakelijk is. Voerproducenten spelen hier 
ook op in met voer speciaal voor kuikens die net uit het ei gekomen zijn.121 
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Alternatieve systemen 
 
Er zijn momenteel enkele systemen beschikbaar of in ontwikkeling waar kuikens 
meteen of eerder toegang hebben tot voedsel en water. 
 

 
 
“The intake of feed and water is important for broilers to survive and grow. It is 
advised to supply broiler chicks with food and water directly post hatch to prevent 
dehydration and starvation (e.g. Van de Ven et al., 2009), although this is often not 
practiced in commercial hatcheries (Careghi et al., 2005).”122  
 
 
Patiostal 
 
In het Patiosysteem123 komen de kuikens uit het ei in de stal waar ze ook de rest van 
hun leven als vleeskuiken gaan doorbrengen. Bevruchte en voorgebroede eieren 
worden op dag 18 in hangende rekken in de kooien geplaatst. Na uitkomst vallen 
kuikens, eenmaal opgedroogd, op de vloer waar ze meteen kunnen eten, drinken en 
scharrelen.  
Uit praktijkproeven blijkt dat dit systeem een aantal voordelen heeft124. Alle eieren 
kunnen uitkomen, terwijl in een broederij het uitkomstproces gestopt wordt als de 
meeste kuikens, maar niet alle, zijn uitgekomen. Verder overleven verzwakte kuikens 
(zogenaamde 'tweede soort' kuikens) in het patiosysteem, dit in tegenstelling tot in de 
broederij125, de sterfte is dus lager.  
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Ook hoeven er geen levende eendagskuikens meer op transport en wordt de kuikens 
de ruwe behandeling in de broederij bespaard. De kuikens zijn gezonder. Het 
proefbedrijf van het Patiosysteem werkt al enige jaren antibioticavrij126. Het weghalen 
van de broederij als plaats waar de kuikens uit het ei komen, komt dus ook de 
volksgezondheid ten goede. In de zoektocht naar een toekomstbestendige 
pluimveehouderij wordt het in de stal laten uitkomen van eieren gezien als één van 
de 10 'sleutels tot verduurzaming'127, omdat het zowel dierenwelzijn als milieu ten 
goede komt. Dit betreft een publicatie van WUR in opdracht van het Ministerie van 
EL&I. 
 
 
Kuikenmoeder 
 
In de testfase van het patiosysteem werd gewerkt met de 'Kuikenmoeder'128,129. In dit 
systeem worden de eieren vanaf dag 18 uitgebroed in grote kasten die zich al op het 
vleeskuikenbedrijf bevinden. De kuikens blijven acht dagen in de kuikenmoeder, 
waarna ze worden overgeplaatst in de stal. Transport van jonge kuikens wordt 
hiermee voorkomen. De broeduitkomsten in de Kuikenmoeder waren beter dan in de 
broederij130. 
 
 
Hatchbrood  
 
In het HatchBrood131 systeem blijven de kuikens langer in de broederij. Ze gaan dan 
niet als eendagskuikens, maar als meerdagskuikens132 naar de vleeskuikenstal. Het 
idee hierachter is dat kuikens de kritische eerste dagen na uitkomst in betere 
omstandigheden doorbrengen133. Ze worden wel op de traditionele manier in een 
broedkast zonder water en voer uitgebroed, en de eerst uitgekomen kuikens zitten 
dus nog steeds lange tijd zonder water en voer.  
Na het uithalen van de kasten worden de kuikens in Hatchbrood-kratten gezet waar 
ze water en voer krijgen (maar geen strooisel). In dit systeem wordt de onthouding 
van voer en water direct na uitkomst in de broederij niet opgelost, echter de tijd totdat 
de kuikens voor het eerst toegang hebben tot water en voer wordt verkort, omdat 
transport en plaatsing in de stal pas enkele dagen later plaatsvindt. Nadeel is dat de 
kuikens twee keer verplaatst moeten worden, eerst in de broederij naar de 
Hatchbrood kratten en later van de kratten naar de stal. Het Hatchbroodsysteem 
maakt gebruik van watergootjes. 'In het systeem zitten watergootjes gemonteerd die 
exact passen in een uitsparing in de kratten. De kuikens duiken meteen op voer en 
water, waarmee winst wordt behaald vergeleken met de traditionele situatie waar de 
kuikens pas na transport naar de pluimveestallen over water en voer kunnen 
beschikken.'134 
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Uitkomst kuikens in gangbare vleeskuikenstal 
 
Momenteel wordt er onderzoek verricht naar het laten uitkomen van kuikens in een 
gangbare grondhuisvestingstal. Dat dit in de praktijk werkt is al bekend135, er zijn 
geen grote investeringen voor nodig. Er moet wel een aanpassing plaatsvinden om 
de temperatuur in de stal optimaal te kunnen regelen. De volgende mogelijke 
voordelen van dit systeem worden genoemd136: 

o directe toegang tot water en voer 
o direct soorteigen gedrag kunnen vertonen in de vorm van scharrelen 
o geen transportstress van broederij naar boerderij 
o geen handelingstress op de boerderij 
o geen plaatsingsstress bij plaatsing in de stal 

 
Bovendien wordt een betere gezondheid (o.a. minder voetzoollaesies en beter lopen) 
en vermindering van het antibioticagebruik verwacht. 
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