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DIERENWELZIJNS 
BEOORDELINGEN  

VLEESKIPPEN—
KALKOENEN—
KWARTELS  

› Voor wie?   

Veehouder, dierverzorger, dierenarts.  

Drie - in - één protocol 
De indicatoren (enquête uitgevoerd op het bedrijf) worden verzameld in 3 fasen: de vragenlijst, 

het gezondheidsprotocol en het gedragsprotocol. Er is voorbereidingstijd nodig om de verschil-

lende documenten te verzamelen en de observatieprotocollen te volgen. 

         Gezondheids- Vrije uitloop        Evaluatie van 

Voorbereiding Vragenlijst  Gedragsprotocol protocol  (optioneel)              de resultaten

Implementatie van het protocol voor kippen, kalkoenen en kwartels in gebouwen. 

Selectie 
De bemonstering moet representatief 

zijn voor het hele toom, zonder elk dier 

apart te observeren. Daardoor wordt de 

tijd die nodig is om de evaluatie uit te 

voeren beperkt. Talrijke wetenschappe-

lijke studies hebben de methoden en de 

steekproefomvang geverifieerd om het 

optimale resultaat te verkrijgen, terwijl 

de vereiste evaluatietijd verkort werd. 

Het is een cruciale stap die nauwgezet 

moet worden uitgevoerd.  

 
Onbedoelde beïnvloeding van de resultaten 

Beïnvloeding is aanwezig wanneer de resultaten op een niet-

willekeurige manier worden aangepast. De menselijke psycholo-

gie is hiervoor vaak verantwoordelijk omdat we bewust of onbe-

wust resultaten willen neerzetten. Het is bijvoorbeeld belangrijk 

om niet te “zoeken” naar gewonde dieren of het tegenoverges-

telde, juist degenen die dicht bij de mens komen. Wees 

waakzaam! Weersomstandigheden, licht of tijd van de dag kun-

nen ook van invloed zijn op het gedrag van het dier: noteer al 

deze elementen als opmerkingen. 

› Welke soorten?   

Vleeskippen, kalkoenen, kwartels.  

› Welk fokkerij type?   

Met of zonder toegang tot vrije uitloop. 

› Wanneer?    

Één week voor de slacht. In gemengde tomen (na geslachtsbepaling), 
voor of na het scheiden van de hennen.     
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1. Meetpunten in een vragenlijst 
De vragenlijst verzamelt indicatoren van materialen, gerelateerd aan de leefomgeving van het dier. 

 ›Beschikbaarheid van voederbakken 

›Beschikbaarheid van drinkbakken 

›Beschikbaarheid van zitstokken 

›Beschikbare ruimte rondom de dieren 

›Sterftecijfer (geaccumuleerd) 

›Slachtmethode op de boerderij 

›Andere ingrepen (snavel trimmen, knippen van de vleugels, inkorten van de klauwen, andere) 

›Verrijking (aan- of afwezigheid) 

›Bedrijfsgewoonten (om te waarschuwen bij aankomst: zet de radio aan, klop op de deur) 

›Bij doorvoeren geslachtsbepaling; twee evaluatiemogelijkheden 

      1/ Voordat de vrouwtjes worden verwijderd: observeer het gedrag in twee zones bij mannetjes en in 

 één zone met vrouwtjes. Voer vervolgens het gezondheidsprotocol uit op de gehele pluimveestal. 

      2/  Na de verwijdering van de vrouwtjes: geef in de vragenlijst aan dat alleen de mannetjes zullen 

 worden geëvalueerd, en voer alleen de gegevens van de mannetjes in (vergeet niet het aantal 

 vrouwelijke dieren af te trekken van het aanvankelijke totale aantal). Voer de gedrags- en gezond-

 heidsbeoordelingen normaal uit. 

Materiaalgerichte, diergerichte indicatoren 

In het welzijnsbeoordelingsprotocol worden diergerichte indicatoren verkozen boven materiaalge-
richte indicatoren, aangezien ze de welzijnsstatus op een concretere manier meten. Ze kunnen di-
rect op het dier worden waargenomen (bijvoorbeeld rust- & onderhoudsgedrag) of indirect 
(bijvoorbeeld door de sterfte-cijfers). 
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2. Gedragsbeoordeling 
Om het welzijn van de vogels te beoordelen, is de directe observatie van de dieren 

essentieel; dit is de reden dat de gedragsmetingen zo belangrijk zijn. Door getraind te 

zijn in gedragsobservatie en het volgen van een specifiek wetenschappelijk protocol, 

wordt de validiteit van de resultaten verzekerd. 

Op welke manier de juiste metingen? 
De waarnemer blijft stil staan en observeert achtereenvolgens drie voorgedefinieerde zones van ongeveer 
4m² met ongeveer 70 vogels.  

Als er enkele vogelverrijkingen beschikbaar zijn, observeer dan maximaal één zone mee met verrijking. 

Gebouw 

Voederbakken 

Drinkbakken 

Observatie zone 

Pas het aantal vogels aan: voor zones van gelijke grootte zal een veel groter aantal 

kwartels worden waargenomen (100 tot 150 kwartels) dan kalkoenen. 

 

 
 
 
Enkele voorzorgsmaatregelen 
 

Draag dezelfde kleur kleding als door de veehouder wordt gebruikt en loop het gebouw binnen in dezelfde routine 

als de veehouder gewoonlijk doet (alleen voor dierenartsgebruikers). Aarzel niet om de grootte van de observa-

tiezone en de locatie aan te passen, om de vogels comfortabel te observeren zonder ze te storen. Zorg ervoor dat er 

voldoende licht is om de evaluatie uit te voeren. In geval van een plotselinge gebeurtenis die het gedrag of de vogels 

beïnvloedt (onweer, vliegtuig…), stop dan de observatie en begin een paar minuten later opnieuw zodat de vogels 

terug kunnen keren naar hun normale activiteit. 

In
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Om de beoordeling te starten, plaatst u uzelf bij de ingang van het gebouw of in de ingangssluis als u door een 

raam alle dieren in de stal kunt zien en observeert: 

› Verspreiding van vogels 

(dit kan 1. homogeen zijn, d.w.z. maximaal 3 kleine zones zonder vogels, 2. bijna homogeen, d.w.z. aanwezigheid van enkele 

lege ruimtes maar van kleine afmetingen, of 3. heterogeen, d.w.z. een of meerdere grote zones zonder vogels) 

Wanneer de 5 minuten zijn verstreken, tel dan opnieuw het aantal vogels dat in de zone aanwezig is. 

Noteer vervolgens elk voorkomen van de volgende gedragingen in 5 minuten tijd: 

› Stofbaden (liggend op 
de grond schudt het 
dier met zijn vleugels 
en klauwen om zijn 
veren met stof en zand 
te bedekken) 

› Fourageren (pikt in 
het strooisel/zand of 
een ander element - 
behalve het voer - en/
of schraapt het strooi-
sel met zijn klauwen) 

 

 

 

› Positieve interactie met andere vogels    
(onderlinge verzorging, niet-agressief pikken, duelleren) 

› Agressief gedrag ten opzichte van andere vogels 
agressief pikken gericht op een of meerdere vogels, het kop of 
de nek zijn vaak doelwit). Let op dat duels geen indicatie zijn 
van agressief gedrag. 

Wees waakzaam in het on-
derscheidt van agressief pikge-
drag of van een interactie. 
Inderdaad, duels tussen dieren 
zijn niet hetzelfde als of syno-
niem met agressie. 

Per observatie zone, tel het aantal aanwezige vogels. 

Noteer voor elke zone het percentage vogels met de volgende activiteit: 

› Onbeweeglijk rustgedrag  

(vogels liggen zonder activiteit: bewegen niet, verzorgen, verkennen, maar kunnen hijgen) 

› Hijgen (ademt snel, de bek is open) 

 

Geef  voor elke zone aan of er verrijking/zitstokken aanwezig zijn en of deze door de vogels worden gebruikt  

tijdens de observatieperiode. Noteer agressief gedrag dat is waargenomen, met name rond voer- en drinkbakken. 

Kwalificeer aan het einde van de beoordeling van elke zone: 

› De reactie van vogels op menselijke aanwezigheid (naderen tot op ongeveer 1 meter van de observator; met 

of zonder contact met de observator) 

 

Let op, pododermatitis wordt gekenmerkt door langwerpige bruine schubben op de voetzolen 

Start de beoordeling 

›Gladstrijken
(reinigt zijn eigen 
veren met zijn 
snavel) 

 ›Uitstrekken van vleu-
gels/poten of klappe-
ren van vleugels                 
(de vogel rekt een of 
beide vleugels rustig 
en ter plekke uit - zon-
der bewegingsacti-
viteit -  of steekt een 
van zijn poten uit, 
klapt met zijn vleugels) 

›Wielgedrag 
(zet de vleugels 
en de staart op) 

  
 

Hanteren vogels (optioneel) 

› Vang vijf vogels en noteer het aantal vogels met pododermatitis (ongeacht de ernst). 
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3. Gezondheidsbeoordeling 

Gezondheidsinformatie, gekoppeld aan gedragsobservaties, is nodig om een zo volle-

dig mogelijke beoordeling te garanderen. 

Op welke manier de juiste metingen? 

De observator moet een route volgen in het gebouw met een maximale breedte van 2 tot 3 

meter (tussen de muren, nippels, feeders) volgens de volgende schets. Zijn wandeling moet 

kalm zijn en in een constant ritme 

Op elk van de twee transecten 

Noteer elke keer dat een vogel een van de volgende indicatoren vertoont: 

› Onbeweeglijk: Liggend dier 

dat niet beweegt, zelfs wanneer 

de observator het «aanraakt» 

of het nadert (minder dan 2m) 

of wanneer de andere dieren 

van de groep weglopen.   

Aarzel niet om een vogel 

die onbeweeglijk lijkt, 

zachtjes te stimuleren 

 

› Klein: een dier 

ongeveer de helft 

kleiner dan de 

gemiddelde vogel.   

Let op, overschat 

het aantal kleine 

vogels niet 

› Kreupel: ontwijkt de 

observator maar moet na 

2 tot 3 stappen stoppen, 

met stijve poten, niet func-

tioneel of uit balans. 

› Gewond: wonde van 

minstens 1 cm, genezen 

of nog vers, op het hoofd, 

de rug of de achterkant. 

› Sterfte: vogel dood aan-

getroffen in het gebouw 

tijdens de beoordeling. 

› Andere afwijkingen 

(veerloos ...) 

Maak een schatting aan het einde van elk transect: 

› Het percentage vuile vogels (percentage vogels met donkere vlekken die 

goed zichtbaar zijn op de rug, de vleugels of de achterveren, die ten minste 

50% van het lichaamsoppervlak bedekken). 

› De kwaliteit van de bodembedekking (of kruimelig en droog, of kruimelig maar 

vochtig, of kruimelig maar op sommige plaatsen korstig, of helemaal korst en nat). 

Als u in een gebouw met stan-

daard vleeskuikens slechts onge-

veer tien vuile vogels waarneemt, 

bedenk dan dat u ze bij ongeveer 

2000 andere vogels hebt gezien, 

zodat ze slechts ongeveer 0,5 pro-

cent vertegenwoordigen. 
Aan het einde van de beoordeling kwalificeert u: 

› De aanwezigheid van groepsbeweging/paniek van de vogels tijdens de beoordeling. 

 › De nervositeit van de vogels tijdens de beoordeling. 

 

  
 Enkele voorzorgsmaatregelen: 

Zorg ervoor dat de geadviseerde breedte van de pas gerespecteerd wordt. Zorg ervoor dat u tijdens de beoorde-

ling een rustig tempo aanhoudt (het geeft een beter resultaat en zorgt ervoor dat de vogels kalm blijven). 

 
Gebouw 

Voederbakken 

Drinkbakken 

Te volgen route 

 

1; Door het midden 

2. Terug langs de zijkant. 
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Algehele beoordeling 
Dankzij de applicatie zijn de beoordelingsresultaten direct 

zichtbaar. 

De cijfers van elk criterium worden op een spinnenwebdiagram 

gezet, zodat de resultaten kunnen worden vergeleken met an-

dere bedrijven met dezelfde pluimveeproductie. 

De veehouder kan ook de details van elke indicator ontvangen. 

Er wordt advies voorgesteld om de volgende resultaten te ver-

beteren. 

Spinnenwebdiagram van de beoordelingsresulta-

ten via de EBENE-methode, op smartphone. Elke 

kleur vertegenwoordigt het resultaat van de 

pluimveeproductie van de veehouders (in bruine 

schakering, de zwakste 25%, in lichte schakering, 

de beste). De beste 25% markeringen worden 

weergegeven in de rand van het spinnenweb, het  

midden vertegenwoordigt de laagste markerin-

gen. 

Hoe verder ? 
Deze app is gebouwd om het dierenwelzijn te verbeteren. Met 

de weergave van de resultaten kunt u de sterke en zwakke 

punten binnen het bedrijf visualiseren. Om zwakke of problema-

tische criteria te verbeteren kunt u: 

 informatie uitwisselen met uw technicus of dierenarts 

over het voorgestelde actieplan van de app, om de toe-

komstige resultaten van uw beoordeling te verbeteren. 

 acties of aanvullende maatregelen te nemen. U merkt dan 

het effect van eventuele wijzigingen door de beoordeling 

te herhalen. 

Preventie 

angst/stress 

 Voor meer details over de aanpak 
Welzijnsverbeteringstool in de pluimvee-industrie (EBENE-methode; 
welzijnsbeoordeling) 
Meer informatie op www.itavi.asso.fr 
Contactpersoon: Laura Warin / Amandine Mika 
E-mail: contact_EBENE@itavi.asso.fr 

Mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van: 

Dit project wordt ook ondersteund door het programma 

"Horizon 2020 Onderzoek en Innovatie" van de Europese Unie 

onder de financieringsovereenkomst nr. 816172 
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Wilt u ook uw methodes voor het wegladen 

beoordelen? Ga naar de pagina  

http://bea.itavi.asso.fr/RamassageEBENE.php en 

vul een korte vragenlijst in. 

De applicatie is beschikbaar voor smartphones 

De applicatie is een gemakkelijke, gebruiksvriendelijke tool. Het 
maakt het mogelijk de welzijnsbeoordeling te vergemakkelijken: ver-
zameling en analyse van de gegevens door middel van formules en 
geïntegreerde berekening, evenals resultaten op een spinnenweb-
diagram. Afhankelijk van de beoordelingsresultaten wordt enige 
begeleiding geboden. Een kort voorbeeld-filmpje waarin het gebruik 
van de applicatie wordt uitgelegd, is beschikbaar voor de gebruikers. 
De training wordt gegeven door ITAVI om de juiste methode en een 
goed gebruik van de applicatie te verzekeren. 

Overzicht Criteria  Advies 

Voedsel 

Water 

Dier-mens 

relatie 

Individueel 

gedrag 

Groeps-

gedrag 

Geen ziektes 

Geen letsels 

Rust  

Omgeving  Goede 

managment 

Bedrijfsresultaat 25% slechtste  

 

            

25% beste 

Gemiddeld 

Beweging 


