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VOORWOORDVOORWOORD
Deze gids is geschreven als onderdeel van het DISARM-
project ‘Disseminating Innovative Solutions for Antibiotic 
Resistance Management’, gefinancierd door het Horizon 
2020-onderzoeks- en innovatieprogramma van de 
Europese Unie onder subsidieovereenkomst 817591.

Het DISARM-project heeft tot doel de 
antibioticaresistentie te verminderen door te focussen op 
ziektepreventie en diergezondheid, waardoor de noodzaak 
om antibiotica te gebruiken wordt verminderd. DISARM 
heeft een breed scala aan bronnen beschikbaar gemaakt 
via de website en het YouTube-kanaal. We hebben ook 
een actieve en deskundige Facebook-discussiegroep 
(we verwelkomen u daar graag, klik gewoon op deze 
link en beantwoord enkele korte/eenvoudige vragen 
om toegang te krijgen). We zijn ook actief op andere 
sociale-mediakanalen: Twitter, Facebook, LinkedIn. 
DISARM promoot ook de ‘multi-actor’ benadering 
waarbij veehouders, dierenartsen, voedingsdeskundigen 
en andere adviseurs samenwerken aan een betere 
diergezondheid en betere bedrijfsprestaties. Wil je hier 
meer over weten, bekijk dan onze toolbox om aan de slag 
te gaan!

Deze gids is gebaseerd op de informatie die is 
verzameld tijdens het DISARM-project en mag niet 
worden beschouwd als een volledig naslagwerk. Het geeft 
een handig overzicht met links naar praktische video’s, 
samenvattingen, artikelen, getuigenissen enz. om goede 
praktijken te stimuleren. Niet alle aanbevelingen zullen 
van toepassing zijn op of geschikt zijn voor uw bedrijf. 
Eventuele interventies moeten steeds besproken worden 
met uw bedrijfsadviseur(s).

Hoewel de auteurs alle redelijke inspanningen hebben geleverd om de geldigheid van deze praktijkgids te verzekeren, aanvaarden het DISARM-projectteam en de 
financieringsinstantie geen aansprakelijkheid voor verlies of schade die voortvloeit uit het vertrouwen op dit document. Gebruik dit document op eigen risico en raad-
pleeg uw dierenarts en/of adviseur(s) om er zeker van te zijn dat de acties die u wilt ondernemen bij uw bedrijf passen..

DISCLAIMER

Dit project is gefinancierd door het Horizon 2020 Research and Innovation Program van de Europese Unie onder 
subsidieovereenkomst nr. 817591.

Deze gids is één van de 10 praktijkgidsen die 
tijdens het DISARM-project zijn gemaakt. De 10 
gidsen hebben allemaal als doel u te informeren 
over een specifiek onderwerp om uiteindelijk het 
gebruik van antibiotica in de veehouderij te helpen 
verminderen. De andere DISARM gidsen zijn hier te 
vinden.

Bezoek onze Website Website

Vind ons op Facebook Facebook

Volg ons op Twitter Twitter

Bekijk ons op YouTubeYouTube

Volg ons op LinkedIn LinkedIn

Coordinated by Partners

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under Grant Agreement No 817591Gecoördineerd doorGecoördineerd door  Partners Partners
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https://disarmproject.eu/
https://www.youtube.com/c/DISARMProject
https://www.facebook.com/groups/242076006728832
https://www.facebook.com/ProjectDisarm
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
https://disarmproject.eu/what-we-do/farm-health-toolbox/
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/
https://disarmproject.eu/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
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INLEIDINGINLEIDING

HOE MOET DE HUISVESTING HOE MOET DE HUISVESTING 
WORDEN BEOORDEELD?WORDEN BEOORDEELD?

HOE KAN HET HOE KAN HET 
HUISVESTINGSSYSTEEM HUISVESTINGSSYSTEEM 

WORDEN GEOPTIMALISEERD?WORDEN GEOPTIMALISEERD?

Deze gids is bedoeld om u te informeren over de beste 
praktische handelingen om de huisvesting van vee te 
optimaliseren en zo de gezondheid van de dieren te 
verbeteren en het gebruik van antimicrobiële stoffen te 
verminderen. 

Het onderwerp huisvesting heeft betrekking op 
verschillende onderwerpen: 

Het huisvestingssysteem
Het milieu
Groepsmanagement

Het huisvestingssysteem kan worden aangepast om 
de gezondheid van de dieren te verbeteren en stress 
te verminderen. Ook het milieu kan bijdragen aan een 
betere huisvesting, zoals het klimaat en de verrijking van 
het hok. Aandacht voor groepsmanagement zorgt voor 
het juiste sociale contact en minimaliseert het risico op 
verwondingen en ziekten. Optimale huisvesting leidt 
tot gezonde en minder gestreste dieren, waardoor de 
behoefte aan antibiotica afneemt.

De optimale huisvestingsstrategieën in deze gids hebben 
allen een positief effect op de diergezondheid. Zo bleek uit 
deze studie dat optimale huisvestingsomstandigheden 
een positief effect hebben op diverse parameters van de 
reproductie van zeugen en de gezondheid van biggen. 
Optimale huisvestingsomstandigheden werden onder 
meer gedefinieerd als: gesloten type bedrijven, het 
huisvesten van pas gespeende zeugen in een aparte 
eenheid van de drachtafdeling, en het gebruik van een 
huisvestingssysteem met open boxen voor drachtige 
zeugen.

Een bijkomend voordeel van optimale 
huisvestingsstrategieën is vaak een vermindering van de 
kosten: door een gemakkelijker en efficiënter management, 
en/of minder sterfte en gezondheidsbehandelingen.

Hoe productiedieren worden gehuisvest is zeer 
bedrijfsspecifiek. Toch werken we met dezelfde principes 
om de huisvesting te optimaliseren. Denk aan:

Bezettingsdichtheid
Verstrekking van voer en water
Vloer/nest materiaal
Ventilatie en klimaat

Gezondheidschecks worden uitgevoerd om de 
gezondheid en het welzijn van productiedieren 
te beoordelen en worden sterk beïnvloed door 
huisvestingselementen. Hieronder worden enkele 
voorbeelden beschreven.

Schapen – deze checklist and Frans informatie boekje
Pluimvee – deze Franse gids over de eerste 10 dagen van 
het leven van een vleeskuiken and deze Nederlandse 
rapport (in het Nederlands) over de eerste week van het 
leven van een vleeskuiken.
Melkvee – deze video’s over optimale huisvesting van 
de melkveestapel and kalveren bieden een checklist 
om de huisvestingsomstandigheden te beoordelen 
en deze korte samenvatting van DISARM schetst 
gezondheidsaanbevelingen met betrekking tot het 
welzijn van jongvee.

Overwegingen op voorhand bij het kiezen van een Overwegingen op voorhand bij het kiezen van een 
productiesysteem.productiesysteem.

1. Locatie: Bij de keuze van de locatie is het van 
essentieel belang dat het voldoet aan een reeks 
voorwaarden die ons in staat stelt de kosten van de 
bouw en de kosten van de diensten te minimaliseren. 
De beschikbaarheid van water, elektriciteit, een goede 
bereikbaarheid en de aard van het terrein zijn enkele 
van de punten waarmee rekening gehouden moet 
worden. Een ander element waarmee rekening moet 
worden gehouden is de afstand tot de buren: andere 
landbouwbedrijven en woonwijken.

2. Oriëntatie: dit is een factor die rechtstreeks verband 
houdt met het klimaat. Een goede oriëntatie is met 
name van groot belang bij bedrijven die direct in 
contact staan met de buitenlucht (bijvoorbeeld een 
uitloop), waar naast veel zonneschijn in de zomer 
ook bescherming tegen koude winden moet worden 
gegarandeerd.

3. Indeling van de gebouwen: de verschillende 
gebouwen van het bedrijf moeten zo worden geplaats 
dat de verplaatsing van de dieren, de werknemers en 
de biosecurity worden vergemakkelijkt.

ExtensiefExtensief
Een extensieve manier van varkens houden wordt in deze 
video getoond. In Engeland werkt een melkveehouder 
met succes met een “autumn block calving system” 
dat het mogelijk maakt om buiten af te kalven, zoals in 
deze video te zien is. De koeien die bijna gaan kalven, 
worden één keer per dag opgehaald uit het afkalfgebied 
voor een extra voeding. Dit vermindert eventuele 
stofwisselingsproblemen, zoals melkziekte, die verband 
houden met een gebrek aan voldoende vezels in de 
voeding. De veehouders zorgen er ook voor dat de koeien 
elke dag een vers stuk gras krijgen en dat het stuk waar zij 
de vorige dag hebben gegraasd, wordt afgezet. Zo blijven 
de koeien schoon en wordt voorkomen dat rond het 
afkalven ongedierte en bacteriën toenemen wat mastitis 
zou kunnen veroorzaken. Als de koeien grazen, komen 
ze in hun eigen tempo naar de melkstal om gemolken te 

Productiesystemen

“Door te investeren in een nieuw gebouw konden 
problemen met mastitis en doodgeboorte worden 
voorkomen, dankzij het verbeterde overzicht in de 
stal voor de verzorging van de zogende ooien” - 
Franse schapenboer

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167587718303908
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167587718303908
https://disarmproject.eu/wp-content/uploads/2021/09/Idele_2020_Checklist-Sheepfold.pdf
https://idele.fr/?eID=cmis_download&oID=workspace://SpacesStore/5d181f32-1d59-4e3b-bb3f-82d0cd126b7f
https://www.itavi.asso.fr/download/9461
https://www.knmvd.nl/app/uploads/2022/03/170329-richtlijn-opzet-vleeskuikens-definitief.pdf
https://www.knmvd.nl/app/uploads/2022/03/170329-richtlijn-opzet-vleeskuikens-definitief.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ewukHQ96ffk&ab_channel=DISARMProject
https://www.youtube.com/watch?v=YjdBXy1v_wI&ab_channel=DISARMProject
https://disarmproject.eu/resources/health-management-and-welfare-of-young-dairy-animals-impact-on-antibiotic-use/
https://www.youtube.com/watch?v=b02TbSsUN2w&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=b02TbSsUN2w&t=1s
https://youtu.be/ssM5IRLRq0M
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worden en krijgen ze dagelijks een voetbad met formaline. 
In de winter worden alle koeien naar binnen gebracht 
vanwege de slechte weersomstandigheden.

IntensiefIntensief
Een voorbeeld van een nieuw systeem voor intensieve 
melkveeproductie is te zien in deze video, en hier is 
nog een video over hoe de melkveestapel kan worden 
georganiseerd in een beperkte ruimte.

Bouwmaterialen/systemen/vloeren
Bouwmaterialen en vloeren kunnen zo worden gekozen 
dat het diermanagement en de sanitaire maatregelen voor 
de bestrijding van ziekten gemakkelijk uit te oefenen zijn.

LuchtkwaliteitLuchtkwaliteit
Om ziekteverwekkers in een stal te bestrijden, zou op 
het bedrijf een vernevelingssysteem kunnen worden 
toegepast. De spray is een biologisch middel dat bestaat 
uit een breed scala van geselecteerde micro-organismen. 
Deze micro-organismen hechten zich aan de kern van de 
besmetting, die te zien is als een laag gebonden stof op 
oppervlakten. De lucht blijft en wordt aanzienlijk schoner. 
Het vernevelingssysteem kan in allerlei sectoren worden 
toegepast. Ervaringen vanuit de praktijk zijn: verbeterde 
diergezondheid, minder gebruik van antibiotica, meer 
arbeidsplezier en betere technische resultaten.

Bekijk de DISARM video over de automatische spray 
systeem van Animal Life Plus hier.

Schone oppervlaktesSchone oppervlaktes
Naast het behandelen van de lucht kunnen ook de 
oppervlakken worden aangepakt. Oppervlakken kunnen 
worden gecoat. Hierdoor ontstaat een naadloze en 
poriënvrije omgeving. Ziekteverwekkers krijgen niet 
langer de kans om zich op te hopen in de kieren en gaten 
van oppervlakken. De coating is gemakkelijker en sneller 
te reinigen en te desinfecteren dan beton, en het bespaart 
water. Bekijk de DISARM video over het coaten van 
oppervlakken in pluimvee-, varkens- en melkveebedrijven 
hier.

Meer informatie over reiniging en desinfectie is te vinden 
in de DISARM gids met praktische tips over Interne 
Biosecurity.

DierverblijvenDierverblijven
Vervolgens komen we bij het belangrijkste 
bedrijfsonderdeel: het hok. Voor kraamzeugen worden 
hokken steeds meer aangepast met het oog op een 
beter dierenwelzijn. De Balance Floor is een hok met 
een beweegbare vloer, waardoor wordt voorkomen dat 
biggen worden geplet (-80%) of verwond door de moeder. 
Zodra de zeug opstaat, raakt ze drie sensoren en wordt de 
beweegbare vloer waarop de zeug staat ongeveer 20 cm 
omhoog gebracht (met behulp van cilinders). De biggen 
kunnen tijdens de eerste levensweek, de meest kritieke 
fase, niet op dit plateau klimmen. Zodra de zeug gaat 
liggen, daalt de vloer geleidelijk en wordt het risico op 
verwondingen/sterfte van biggen verminderd. Zie het hier 
in actie.

Er is ook een voorbeeld uit de melkveehouderij. Een 
melkveehouder uit Engeland heeft een nieuwe kalverstal 
ontworpen en geïnstalleerd, die bestaat uit een metalen 
frame en op maat gemaakte zijsleuven, waarin zijwanden 
van polycarbonaat kunnen worden aangebracht. Dit is te 
zien in deze video. De polycarbonaat zijschotten kunnen 
snel en gemakkelijk worden verwijderd en geplaatst, 
waardoor flexibiliteit in hokgrootte en dus ook in aantal 
kalveren per hok mogelijk is. Bovendien kan de veehouder 
de zijschotten van polycarbonaat heel gemakkelijk met 
stoom reinigen, wat tijd bespaart en de effectiviteit van het 
reinigings- en ontsmettingsproces verhoogt.

In deze video deelt een melkveehouder zijn goede 
ervaringen met individuele kunststof kalverstallen voor 

de huisvesting van kalveren in de buitenlucht. Deze zijn 
gemakkelijk schoon te maken en te vervoeren. Deze 
manier van huisvesten heeft deze veehouder geholpen 
om, naast andere maatregelen, diarree bij kalveren te 
verminderen.

De afkalfstal is een van de belangrijkste plaatsen om 
de verspreiding van infecties in de kudde te beperken. 
Daarom worden in deze video enkele aanbevelingen 
gegeven voor het ontwerp van de afkalfstal.

HOE KAN DE OMGEVING HOE KAN DE OMGEVING 
GEOPTIMALISEERD WORDEN?GEOPTIMALISEERD WORDEN?

Temperatuur

Het welzijn van de veestapel vereist een holistische 
aanpak van het management. Dieren moeten onder meer 
schoon, droog en warm worden gehouden om allerlei 
ziekten te voorkomen. Deze Britse merino wol producent 
bijvoorbeeld, stalt zijn schapen bij nat weer om schade 
aan de vacht te beperken. De stallen zijn groot en luchtig, 
met veel strooisel en ruimte in de hokken.

Dieren hebben een specifiek temperatuurbereik 
waarbinnen zij zich prettig voelen en optimaal kunnen 
presteren.

Koude stressKoude stress
Om stress door kou bij vee in de winter te voorkomen, 
moet bevriezing van water worden voorkomen, moet 
de hoeveelheid (energierijk) voer worden verhoogd, en 
moet droog strooisel worden gebruikt om de verhoogde 
vochtigheid door condensatie in de stal tegen te gaan. 
Lees hier meer, of bekijk deze video over de invloed van 
lage temperaturen bij melkkoeien.

Pasgeboren kalveren hebben het koud bij een 
temperatuur onder de 10°C. Het is belangrijk dat de 
kalveren voldoende strooisel hebben om zich in te nestelen 
en het is de moeite waard om kalver-jasjes te overwegen 
zoals hier: Optimaliseren van de gezondheid van kalveren 
– beheersen van aandoeningen aan de luchtwegen.

HittestressHittestress
Boven de 21°C kan een koe last krijgen van hittestress. Om 
dit te voorkomen, moeten melkveehouders niet voeren op 
het heetst van de dag, aldus de Gezondheidsdienst voor 
Dieren (NL).

Om het voer smakelijk en vers te houden, is het 
raadzaam meermaals per dag (minstens tweemaal) vers 
voer te verstrekken en de stal boven de voergang goed 
(mechanisch) te ventileren.

Ter voorkoming van pens verzuring, die bij hitte vaker 
voorkomt, kan in overleg met de voerleverancier een buffer 
worden toegevoegd om de zuurtegraad in de pens op peil 
te houden.

Breng de koeien op het heetst van de dag naar binnen, 
en zorg ervoor dat er onbeperkt water beschikbaar is.

Schone ligboxen zijn ook noodzakelijk bij warm weer. 
Bacteriën in ligboxen gedijen goed in de warmte, en 
groeien exponentieel. Er is dan een verhoogd risico op 
mastitis, en daarom is het van essentieel belang de 
ligboxen vaker te reinigen.

Omdat biggen en zeugen verschillende thermische 
comfortniveaus hebben, is het noodzakelijk twee 
“omgevingen” in dezelfde ruimte te ontwerpen. De lucht 
moet ideaal worden geventileerd door middel van een 
verlaagd plafond om de nieuwe lucht gelijkmatig door 
de ruimte te verspreiden; hierdoor kan de lucht ook 
worden voorverwarmd. In het geval van de biggen is de 
meest aanbevolen verwarmingsmethode een nest met 
een elektrische plaat en een zelfregelende lichtbron. Op 

https://www.facebook.com/dragos.birtoiu/videos/1679216082253020/
https://www.facebook.com/alexandros.mavrommatis/videos/pcb.510483299888100/10212807144251862/?type=3&ifg=1&eid=ARBb10nzZYjuNWOpnnAK7O0JQQe1_nfT5UrT7Rc-5fEff912CdLrvhy6YTiQNndpv2Kng18mfDa54LeO
https://disarmproject.eu/resources/automatic-spray-system-of-animal-life-plus/
https://www.youtube.com/watch?v=l8eByqC8aHE&t=4s&ab_channel=DISARMProject
https://disarmproject.eu/resources/coating-surfaces-in-poultry-pig-and-dairy-farms-more-info/
https://disarmproject.eu/resources/coating-surfaces-in-poultry-pig-and-dairy-farms-more-info/
https://www.youtube.com/watch?v=LX07F7turyg&feature=emb_logo
https://disarmproject.eu/resources/internal-biosecurity-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/internal-biosecurity-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/innovative-farrowing-box-balance-floor-to-decrease-piglet-mortality/
https://youtu.be/3CaSmlHKOws
https://disarmproject.eu/resources/improving-calf-housing-with-polycarbonate-calf-pen-sections/
https://disarmproject.eu/resources/improving-calf-housing-with-polycarbonate-calf-pen-sections/
https://disarmproject.eu/resources/improving-calf-housing-with-polycarbonate-calf-pen-sections/
https://www.youtube.com/watch?v=tNAmy19joYg
https://www.seges.tv/video/37605654/protection-from-infection-the?fbclid=IwAR1J0ib5ph6jCwfqCofGrVjKcuVvRzS80BIskH0i2RhU7ETBBJK47QQmtAo
https://disarmproject.eu/resources/sheep-wellbeing-a-holistic-approach-to-management/
https://disarmproject.eu/resources/sheep-wellbeing-a-holistic-approach-to-management/
https://disarmproject.eu/resources/the-influence-of-low-temperature-on-dairy-cows/
https://www.youtube.com/watch?v=2uRk-nsjCjA&feature=youtu.be
https://youtu.be/T9-WuO_VilA
https://youtu.be/T9-WuO_VilA
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/05/19/bij-hitte-vaker-voeren-en-boxen-schoonmaken
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/05/19/bij-hitte-vaker-voeren-en-boxen-schoonmaken
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deze manier blijft de zeugenruimte op de juiste (koelere) 
temperatuur.

ITAVI in Frankrijk heeft de warmteproductie van 
vleeskuikens gemodelleerd om de referentievoorwaarden 
voor een optimale klimaatregeling en om een thermisch 
ontwerp van vleeskuikenstallen te actualiseren.

tot een optimaal stalklimaat waardoor longproblemen 
worden voorkomen.

Voor slachtkuikens stelt de EU een limiet vast van 
3000 ppm koolstofdioxide concentratie (CO2) die niet 
mag worden overschreden gedurende de gehele 
levensduur van het koppel. Bij een beoordeling van CO2-
concentratiesensoren door ITAVI in Frankrijk bleek slechts 
3/5 van de geteste sensoren geschikt voor continu gebruik 
in pluimveestallen en was de ruimtelijke variabiliteit van 
CO2-concentraties binnen een stal een belangrijke factor. 
Plaatsing van de sensor 80 cm van de grond tussen de 
waterpipetten en de voederbakken gaf een representatieve 
meting van de CO2-concentratie aan het begin van de 
partij, maar onderschatte de concentraties aan het einde 
van de partij. Er zouden meerdere sensoren kunnen 
worden geïnstalleerd voor een nauwkeuriger beeld, maar 
als dit te duur is, kan een correctie worden toegepast op 
de regeleenheid.Systemen voor de controle van de luchtkwaliteitSystemen voor de controle van de luchtkwaliteit

Natuurlijke of statische ventilatiesystemen zijn gebaseerd 
op het temperatuurverschil tussen de buiten- en 
binnenkant van het gebouw en de kracht van de wind. De 
koelere buitenlucht dringt binnen in het gebouw, mengt 
zich met de warmere lucht met een lagere dichtheid en 
ontsnapt naar buiten door middel van het schoorsteeneffect 
of het windeffect.
Geforceerde of dynamische ventilatiesystemen bestaan 
uit het verkleinen van de luchtinlaten en het afzuigen van 
de lucht aan de binnenzijde door middel van afzuigers die 
op de nok of op de gevels tegenover de luchtinlaat worden 
geplaatst.

Adequate ventilatie en verwarming zijn van essentieel 
belang om (luchtweg)aandoeningen te voorkomen. De 
huisvesting dient een geringe luchtverplaatsing te hebben, 
zodat de dieren het niet koud krijgen, maar voldoende om 
muffe, verontreinigde lucht in de stal te vervangen door 
verse lucht van buiten.

Ventilatie

Bodembedekking

Luchtkwaliteit

In kalverstallen is een oplossing om de wanden van 
de stal te bekleden om een grotere luchtstroom te 
verkrijgen. Mechanische ventilatie is een andere optie, 
zoals te zien is in deze video: Ontwerpen van gebouwen 
om de gezondheid van kalveren te verbeteren. Deze 
boer was erg blij met de positieve-druk ventilatiebuis die 
in haar speciaal gebouwde kalverstal was geïnstalleerd, 
waardoor muffe lucht werd verwijderd en longontsteking, 
daaropvolgende behandelingen en sterfte werden 
verminderd. Zie hier meer.

Hoe koeien het meest profiteren van de goede 
eigenschappen van het zand is te zien in deze link.

In Engeland heeft een hoogproductieve melkveestapel 
zand als strooisel ook als positief ervaren. Het heeft geleid 
tot een daling van mastitis veroorzaakt door E. coli en 
Strep. Uberis, zoals te zien is in deze video.

Het type bodembedekking kan samen met de mate van 
ventilatie van invloed zijn op de ammoniak concentratie 
in de lucht, die boven een kritische waarde (25 ppm) een 
negatief effect heeft op de gezondheid, het welzijn en de 
productie van de dieren. Tips om de ammoniakconcentratie 
in de lucht te verminderen zijn: voldoende ventilatie, 
zo weinig mogelijk vocht in het strooisel, regelmatige 
vervanging van het strooisel en verlaging van de 
bezettingsdichtheid.

Bekijk deze video over de optimale huisvesting van 
schapen, inclusief het belang van de luchtkwaliteit.

De stallen van kalveren moeten een goede afvoer hebben 
– een helling van 1 op 20 om de urine van de vloeren af te 
voeren. Het moet gebruikelijk zijn om nat, bevuild strooisel 
te verwijderen en te vervangen door vers, droog strooisel. 
Vermindering van de vochtigheid van ligplaatsen helpt het 
aantal incidenten met longaandoeningen te verminderen.

Voor vleesvarkens scheidt een mestband onder de 
(rooster)vloer – het “Kempfarm system” – de urine van de 
mest, waardoor de ammoniakproductie daalt. De vaste 
mest wordt twee keer per dag verwijderd. Dit draagt bij 

Verlichting

Hokverrijking

Een juiste verlichting (gemeten in lux) bevordert het 
normale gedrag van de dieren en vergemakkelijkt zowel 
de dagelijkse hantering als de inspectie van de dieren. 
Verlichting kan natuurlijk, kunstmatig of een combinatie 
van beide zijn. Verlichting kan ook van invloed zijn op de 
productieprestaties, zoals wordt uitgelegd in deze video 
met een Britse melkveehouder.

Stress kan het vermogen van het immuunsysteem om 
ziekten te bestrijden verminderen, waardoor het dier 
vatbaarder wordt voor infecties. Interventies die stress 
verminderen, kunnen een positief effect hebben op het 
immuunsysteem van het dier. Hokverrijking biedt dieren 
lonende fysieke en mentale stimulatie die de effecten 
van stressvolle situaties kan bufferen en abnormaal 
gedrag en daarmee gepaard gaande verwondingen kan 
verminderen. Voor varkens moet hokverrijking eetbaar, 
kauwbaar, wroetbaar en afbreekbaar zijn.

Volgens deze brochure (in het Nederlands) zijn stro, hooi 
of luzerne los op de vloer een van de beste hokverrijkingen. 
Het is aangetoond dat verrijkte huisvesting de vatbaarheid 
voor PRRSV en A. pleuropneumoniae bij varkens 
verminderd.

Het FeatherWel project doet aanbevelingen voor het 
ontwerp van de uitloop en de huisvesting van pluimvee 
om het aantal gevallen van schadelijke pikkerij, die kunnen 
bijdragen tot het uitbreken van ziekten en een hoge 
sterfte in koppels, te verminderen. Er is ook steeds meer 
aandacht voor de invloed van de opfokomgeving op het 
gedrag, de gezondheid en het welzijn van legkippen 
op lange termijn. De verrijking van de opfokomgeving 
met fysieke, sensorische en stimulerende elementen 
kan het ontwikkelingspotentieel van de dieren helpen 
maximaliseren.

Een ander voorbeeld komt van deze wol producent uit 
het Engeland, die de schapen speelgoed geeft waarmee 
ze kunnen spelen wanneer ze in de stal zijn.

https://www.itavi.asso.fr/publications/modelisation-horaire-des-productions-de-chaleur-et-de-dioxyde-de-carbone-en-elevage-de-poulets-de-chair
https://www.itavi.asso.fr/publications/modelisation-horaire-des-productions-de-chaleur-et-de-dioxyde-de-carbone-en-elevage-de-poulets-de-chair
https://www.itavi.asso.fr/publications/modelisation-horaire-des-productions-de-chaleur-et-de-dioxyde-de-carbone-en-elevage-de-poulets-de-chair
https://www.itavi.asso.fr/publications/modelisation-horaire-des-productions-de-chaleur-et-de-dioxyde-de-carbone-en-elevage-de-poulets-de-chair
https://youtu.be/94EkmhIrLWU
https://youtu.be/94EkmhIrLWU
https://disarmproject.eu/resources/preventing-and-treating-respiratory-disease-in-calves/
https://www.seges.tv/video/37605670/how-cows-benefit-the-most-from-the?fbclid=IwAR1IvMAQGMJI4dNoqAIvLZi7dXHteVHtl-Dg4UrtCOuOOmNkrFGkbCnsSwA
https://disarmproject.eu/resources/mastitis-reduction-in-an-indoor-housed-herd/
https://disarmproject.eu/resources/mastitis-reduction-in-an-indoor-housed-herd/
https://youtu.be/vZQDBl_bGCI
https://disarmproject.eu/resources/optimal-housing-conditions/
https://disarmproject.eu/resources/optimal-housing-conditions/
https://www.youtube.com/watch?v=oaFQJ0519xM&feature=emb_logo
https://disarmproject.eu/resources/preventing-and-treating-respiratory-disease-in-calves/
https://www.pigbusiness.nl/artikel/6503-investeren-omdat-het-beter-kan/
https://www.youtube.com/watch?v=mmN93_MCO5U
https://edepot.wur.nl/465079
https://www.featherwel.org/featherwel/rangehousing.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032579119302822
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032579119302822
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032579119302822
https://disarmproject.eu/resources/sheep-wellbeing-a-holistic-approach-to-management/
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HOE KAN HET GROEPSBEHEER HOE KAN HET GROEPSBEHEER 
WORDEN GEOPTIMALISEERD?WORDEN GEOPTIMALISEERD?

Een doeltreffend groepsbeheer zorgt ervoor dat de dieren 
de nodige sociale contacten hebben en dat het risico 
op verwondingen en ziekten tot een minimum wordt 
beperkt, zodat er minder behoefte is aan antibiotica. De 
mogelijkheid om te spelen en de ruimte om te socialiseren 
met bepaalde groepsleden (of deze juist te vermijden) zijn 
belangrijke aspecten van het welzijn van dieren.

Wanneer de dieren in groepen worden gehuisvest, dient 
er voldoende ruimte te zijn om overbevolking te vermijden. 
Het mengen van dieren uit verschillende groepen dient te 
worden vermeden en jonge dieren dienen gescheiden te 
worden gehouden van oudere dieren.

Veehouders moeten ook nadenken over hun looproutes 
om ervoor te zorgen dat zij van de jonge naar oudere dieren 
lopen, en van schoeisel en beschermende kleding wisselen 
wanneer het nodig is jonge dieren te bezoeken nadat zij 
zich met volwassen dieren hebben beziggehouden.

Bezettingsdichtheid

Beheer van de leeftijdsgroepen

De bezettingsdichtheid beïnvloed de gezondheid van de 
dieren en de verspreiding van ziektes. Bij vleeskuikens 
bijvoorbeeld speelt een verlaging van het aantal dieren 
of van de massa levend gewicht per m2 een belangrijke 
rol, zowel voor de productiviteit (meer gewichtstoename) 
als voor de incidentie van ziekte. Bij koeien is een van de 
belangrijkste oorzaken van klauwaandoeningen de hoge 
bezettingsdichtheid in de stal. Vermindering van de 
bezettingsdichtheid kan de vuilophoping en de ziektedruk 
verminderen.

In deze Franse studie hadden geoptimaliseerde 
omstandigheden tijdens een langere wachttijd van 
24 uur waarbij de vogels in kisten met een lagere 
bezettingsdichtheid werden geplaatst, in een 
gecontroleerde omgeving en met lege ruimte tussen 
elke kist om de luchtcirculatie te verbeteren, een positief 
effect. De kuikens hadden minder gewichtsverlies tussen 
het uitkomen van het ei en de aankomst op het bedrijf, en 
hadden een hoger gewicht tot en met een leeftijd van 12 
dagen oud.

Het samenbrengen van dieren van verschillende herkomst 
in een nieuwe omgeving kan het onststaan van ziektes 
versnellen, zoals ecthyma, korsten op de poten, caseuze 
abcessen (CLA) en keratitis bij schapen, en hoefziekte bij 
koeien.

Het beheer van de leeftijdsgroepen kan worden verbeterd 
door in de stal een categorie “nieuwe dieren” in te voeren. 
In vleeskuikenbedrijven bijvoorbeeld kunnen eieren die 
18 dagen zijn bebroed, direct op het vleeskuikenbedrijf 
worden uitgebroed met broedeieren op het bedrijf (link). 
Het concept is beschikbaar via verschillende leveranciers die 
specifieke systemen aanbieden (Nestborn®, One2Born® 
and X-treck (Vencomatic)), variërend in arbeidsbehoefte, 
gebruiksgemak en investering. Dit concept resulteert in 
gezondere dieren die beter bestand zijn tegen ziektedruk.

Deze studie van Wageningen Livestock Research 
vergeleek traditionele uitbroedsystemen met uitbroeden 
op de vleeskuikenhouderij. Vleeskuikens die in de stal 
uit het ei komen zijn minder afhankelijk van antibiotica, 
hebben een betere gezondheid, een lagere sterfte en 
minder voetzool laesies.

Lees meer over de prestaties van op het bedrijf 
uitgebroede vleeskuikens in de DISARM gids met 
praktische tips: management van jonge dieren.

Een andere manier om het beheer van de 
leeftijdsgroepen te verbeteren is de invoering van hokken 
waarvan de grootte gemakkelijk kan worden aangepast. 
Dit maakt flexibiliteit in het aantal dieren per hok mogelijk. 
Een voorbeeld hiervan is te zien in deze video over 
kalveren. De veehouder groepeert 2 tot 4 kalveren per hok 
en merkt op dat dit de kalveren stimuleert om te eten, de 
stress vermindert en de negatieve effecten van dominante 
grotere kalveren vermijdt. Het beheer van groepen kalveren 
van dezelfde grootte/leeftijd zou anders problematisch zijn 
in een kudde die het hele jaar door kalft.

Looproutes
Het gebruik van standaard werkwijzen op het bedrijf 
is een belangrijk instrument om te voorkomen dat 
ziekteverwekkers (bacteriën, virussen) zich op het bedrijf 
verplaatsen en andere dieren besmetten. Zij stellen je in 
staat processen ter verbetering te evalueren en ervoor te 
zorgen dat al het personeel hetzelfde protocol volgens 
dezelfde norm volgt. Een goede werkwijze gaat verder 
dan het gebruik van een hygiënesluis en de aan- en afvoer 
van dieren. Het gaat om de dagelijkse routines. Probeer 
voor elke diercategorie of leeftijdsgroep aparte kleding en 
materialen te gebruiken, aangegeven met verschillende 
kleuren zodat er geen kruisbesmettingstuiving 
plaatsvindt. Reinig en desinfecteer handen en laarzen 
telkens wanneer u een gebied of een diergroep verlaat. Pas 
daarnaast werksystemen toe zodat werknemers op de het 
bedrijf geen ziekte verspreiden tussen leeftijdsgroepen of 
management groepen. Bouw bijvoorbeeld hokken zo dat 
werknemers van jonge dieren tot oudere dieren kunnen 
werken zonder door andere gebieden of hokken te hoeven 
lopen.

Het veranderen van uw dagelijkse routine is een grote 
stap om de verspreiding van ziekten tot een minimum 
te beperken. Met een kleurcoderingssysteem voor 
apparatuur en het adequaat structureren van hokken, 
huisvesting en faciliteiten kunt u streven naar een zo hoog 
mogelijke gezondheidsstatus en de overdracht van ziekten 
beperken. Meer informatie is te vinden in deze video.

https://www.itavi.asso.fr/content/maitrise-des-conditions-dambiance-pendant-une-attente-prolongee-du-poussin-dun-jour-au
https://disarmproject.eu/resources/on-farm-hatching-of-broiler-chicks-to-improve-broiler-welfare-health-and-performance-and-lower-the-need-for-antibiotics-in-broiler-production/
https://disarmproject.eu/resources/on-farm-hatching-of-broiler-chicks-to-improve-broiler-welfare-health-and-performance-and-lower-the-need-for-antibiotics-in-broiler-production/
https://www.youtube.com/watch?v=t7nTH2PKeLg&ab_channel=DISARMProject
https://www.wur.nl/en/Research-Results/Research-Institutes/livestock-research/show-wlr/Better-health-in-chicks-hatched-in-barn.htm
https://disarmproject.eu/resources/youngstock-management-and-early-rearing-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/youngstock-management-and-early-rearing-best-practice-guide/
https://www.youtube.com/watch?v=94EkmhIrLWU&feature=emb_title
https://disarmproject.eu/resources/optimization-of-working-method-in-poultry-pig-and-dairy-farms/
https://www.youtube.com/watch?v=U-WwbZ1QeYQ&t=10s
https://youtu.be/Y0s4qKoY_rw
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