
Pluimveedierenarts Ellis Draaijer heeft 
afgelopen jaar, samen met haar colle-
ga Gosse Smid, op zo’n vijftig grote 

vleeskuikenbedrijven in Nederland prak-
tijkervaringen verzameld op het gebied van 
darmgezondheid bij vleeskuikens. Deze in-
ventarisatie, de TOK 50, geeft inzicht in de 
knelpunten die pluimveehouders in hun 
stallen zien. „Ik heb bij deze ondernemers 
aan tafel gezeten en aan de hand van een 
vragenlijst het thema darmgezondheid 
doorgesproken. De grote bereidwilligheid 
om mee te werken geeft wel aan hoezeer 
vleeskuikenhouders met dit thema bezig 
zijn.”

 Modern kuiken gevoeliger
De aandacht voor darmgezondheid neemt 
de laatste jaren toe. Het moderne kuiken 
heeft de genetische aanleg om hard te 
groeien en neemt daardoor ook meer voer 

op. Dit betekent ook dat eenzelfde 
maagdarmkanaal meer prikkels (antige-
nen) krijgt te verwerken die de darmwand 
kunnen irriteren. Bovendien kan door een 
te grote voeropname (schrokken) de passa-
gesnelheid te groot worden. Als het voer 
voorin onvoldoende wordt verteerd komen 
er nutriënten in de dikke darm en vormen 
daar een voedingsbodem voor ziekmaken-
de bacteriën. Deze bacteriën kunnen zich 
door retrograde peristaltiek en overgroei 
naar voren verplaatsen. De druk op het 
maagdarmstelsel neemt daardoor toe.

Vier stressmomenten
In het Elanco-onderzoek springen er vier 
stressmomenten uit die vrijwel iedere 
pluimveehouder als een bedreiging noemt 
voor de darmgezondheid. Naast de periode 
rondom entingen en voerovergangen zijn 
dat de vierde levensweek en rondom het 

uitladen. Vooral in die periodes zien pluim-
veehouders het strooisel in de stal makke-
lijk nat worden. Volgens Draaijer zijn daar 
verschillende oorzaken voor aan te wijzen. 
Een van de mogelijke oorzaken is aantas-
ting door coccidiose. In de vierde levens-
week zien we een piek in coccidioselaesies 
terwijl de immuniteitsopbouw bij de kui-
kens dan nog in ontwikkeling is. Toch vindt 
de dierenarts dat de oorzaak voor de natte 
mest vaak te snel bij coccidiose alleen 
wordt gezocht. „Op die leeftijd beginnen de 
dieren aanzienlijk meer voer op te nemen, 
wat extra prikkels met zich meebrengt. Dit 
is ook het moment dat de kuikens overgaan 
op een ander groeivoer en het aandeel tar-
we in het rantsoen vaak flink toeneemt. 
Deze factoren veroorzaken grote verschui-
vingen in de darmflora, wat de impact van 
coccidiose enorm versterkt. Wanneer het 
strooisel natter wordt, kunnen de niet-be-
smettelijke oöcysten die de kuikens uit-
scheiden in hoog tempo sporuleren: pas 
dán kunnen ze een nieuwe infectie veroor-
zaken. Coccidiose en ‘dysbacteriose’ heb-
ben samen een veel groter effect dan de 
aandoeningen op zichzelf en in je aanpak 
zou je dat mee moeten nemen.” 

qPCR-test meet infectiedruk
Met de komst van de qPCR-test hebben 

Vleeskuikenhouders zien het behoud van een goede 
darmgezondheid als een van de belangrijkste factoren 
voor het slagen van een ronde. „Het is meteen ook een 
van de grootste uitdagingen. De enorme groeipotentie 
vergt veel van het maagdarmstelsel van het vleeskuiken”, 
stelt pluimveedierenarts Ellis Draaijer van Elanco.

DARMGEZONDHEID  
BIJ VLEESKUIKENS:  
EEN FRAGIEL EVENWICHT

Nuchter zetten veroorzaakt dysbacteriose
Een belangrijk stressmoment aan het einde van de ronde is rondom 
het uitladen. „Het tijdelijk nuchter zetten heeft een enorme impact 
op de darmgezondheid”, vertelt pluimveedierenarts Ellis Draaijer. 
„De kuikens gaan meer drinken, te herkennen aan de witte mest-
flatsen, en als de darmen leeg raken wordt de blindedarminhoud 
met veel bacteriën door de darmen naar voren gebracht (retrogra-
de peristaltiek), wat een verstoring van de dunnedarmflora veroor-
zaakt. Zodra er weer voer beschikbaar komt, proppen de dieren 
zich in korte tijd vol om de gemiste voerbeurt in te halen. Voer 
wordt dan versneld door de maag en dunne darm naar achteren 
gevoerd om plaats te maken. De voorvertering door maagzuur en 
verteringsenzymen verloopt dan niet goed. Zo ontstaat een nutri-

entenoverschot in de dikke darm en vervolgens treedt dysbacterio-
se op. Om de darmgezondheid in de sterke groeifase zo goed mo-
gelijk te beschermen en ze tevens goed door de nuchterperiode 
heen te helpen kun je de darmgezondheid van de kuikens onder-
steunen met een ionofoor coxmiddel zonder wachttijd in het af-
mestvoer. Het liefst zou je het nuchter zetten achterwege laten bij 
de kuikens die blijven zitten. Een praktische manier om dit te doen 
– dat idee is niet van mij – is door een deel van de stal ter hoogte 
van één voerlijn voor het uitladen af te scheiden met een scherm of 
hekje. Dan kun je uitladers nuchter zetten, zonder impact op de 
kuikens die blijven zitten. Daar zitten wat kosten aan, maar die in-
vestering verdien je snel terug.”
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Ellis Draaijer verricht sectie in een vleeskuiken-
stal. „Een goede intestinale integriteit is een 
van de belangrijkste drivers van het technische 
resultaat van een koppel.” 

pluimveehouders er sinds kort een extra in-
strument bij om de coccidiosebesmetting 
in de stal te monitoren. „Het is een tool om 
de infectiedruk in de stal te volgen. Het is 
geen maat voor de darmgezondheid en 
heeft geen voorspellende waarde voor het 
resultaat van de koppel”, nuanceert Draaijer 
het enthousiasme rondom de nieuwe test. 
„Het relatief kleine aantal monsters kan een 
sterk vertekend beeld geven. Voor een re-
presentatief beeld zou je drie mestjes per 
honderd kuikens moeten analyseren. Bo-
vendien vertaalt een groot aantal oöcysten 
zich niet vanzelfsprekend in zichtbare scha-
de in de darm. De oöcystenproductie is va-
riabel en vaak juist laag bij een ernstige in-
fectie.”

Nat strooisel
„Schade ontstaat pas als oöcysten na uit-
scheiding door het kuiken in het strooisel 
gelegenheid hebben gehad om te ‘rijpen’ en 
te sporuleren. Alleen gesporuleerde oöcys-
ten zijn namelijk in staat na opname in het 
kuiken schade te veroorzaken. Voor het 
voorkomen van schade door coccidiose is 
het essentieel om te zorgen voor droog 
strooisel en dus natte mest te voorkomen. 
Om dezelfde reden is het belangrijk te zor-
gen dat er geen natte plekken in de stal ko-
men, bijvoorbeeld onder het drinksysteem. 
Een natte stal is vaak eerder de oorzaak dan 
een gevolg van coccidiose.” 

Om te achterhalen of coccidiose een rol 
speelt bij verteringsproblemen, doen 

pluimveehouders er goed aan de darmen te 
laten controleren middels secties. „In de 
praktijk zien we aan het maagdarmkanaal 
vaak dat er meer aan de hand is, waaronder 
verschijnselen van dysbacteriose. Juist dan 
is het van belang de oorzaak van de proble-
men in een bredere context te zoeken. Dat 
kan bijvoorbeeld een virusinfectie zijn of 
suboptimale kwaliteit van het voer, waarbij 
je kunt denken aan de verteerbaarheid, sa-
menstelling, kwaliteit van de grondstoffen, 
de juiste soort en hoeveelheid vezels, eiwit-
gehalte, korrelkwaliteit of de aanwezigheid 
van mycotoxinen. Om het groeivermogen 
van het kuiken optimaal te benutten heeft 
het veel eiwit nodig voor spieraanzet. De 
keerzijde is dat voer met een hoog eiwit-
gehalte een groter risico vormt op verte-
ringsproblemen en op nat strooisel als de 
kuikens het eiwit niet goed kunnen verwer-
ken. Ook komt het voor dat de pluimvee-
houder meer tarwe bijmengt dan op de 
voerbon staat. Door deze ‘verdunning’ ligt 
het gehalte aan bijvoorbeeld coccidiostatica 
onder de geadviseerde dosering. Een ande-
re oorzaak voor verteringsproblemen die 
we in de praktijk zien, is een niet optimaal 
stalklimaat, bijvoorbeeld doordat de inrich-
ting is verouderd en/of door management 
dat tekortschiet. Vaak spelen er meerdere 
factoren tegelijk.” 

Aanpak dysbacteriose
Het voorkomen van dysbacteriose verdient 
volgens Draaijer om verschillende redenen 
de volle aandacht van de pluimveehouder. 
„Ten eerste omdat het een direct effect heeft 
op de technische resultaten. Een verlies van 
8 cent per kuiken heb je zo te pakken”, ver-
telt ze. „Daarnaast zijn darmontstekingen, 
bijvoorbeeld door een combinatie van 
Clostridium en coccidiose, een van de be-
langrijkste redenen voor de inzet van anti-
biotica in de vleeskuikenhouderij. Als we 
het gebruik verder willen reduceren, ligt 
hier een van de sleutels. De voerleveran-
ciers hebben de afgelopen jaren enorme 
stappen gezet om via uitgekiende samen-
stelling en grondstoffenkeuze hierop een 
antwoord te formuleren. Het perfecte voer 
zou echter onbetaalbaar worden. De oplos-
sing ligt daar in hulpmiddelen, zoals enzy-
men, zuren en een effectief anticoccidiose-
programma.”

Martin Groot Severt
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