
Elke pluimveehouder streeft naar het 
verminderen van antibioticumgebruik. 
De markt vraagt dit van ons en gezonde 
koppels presteren nu eenmaal beter. 
Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van het 
voer een van de variabelen is waarmee je als 
vleeskuikenhouder het antibioticumgebruik 
kunt verminderen. Bij De Hoop maken we 
ons daar sterk voor en hebben we de ambitie 
om voorop te lopen met antibioticavrije 
koppels. 
 
Het gebruik van antibiotica bij vleeskuikens 
is in Nederland de afgelopen tien jaar met 
meer dan 75 procent afgenomen. De daling 
van het gemiddeld gebruik komt door zowel 
het aantal behandelingsdagen als door de 
hoeveelheid per behandeling. 

Succesfactoren 
Wat zijn de factoren die zorgen dat het 
gebruik op het ene bedrijf lager is dan op 
het andere? Met andere woorden: wat 
zijn de kritische succesfactoren voor een 
laag antibioticumgebruik bij vleeskuikens? 
Wageningen Livestock Research heeft 
dit samen met Wageningen Economic 
Research en de Gezondheidsdienst voor 
Dieren onderzocht. Enkele factoren zijn 
bedrijfsspecifiek: de ligging van het bedrijf 
(infectiedruk), de stallen en de inrichting 
ervan en ondernemerskwaliteiten. 
In het onderzoek is ook gekeken naar 
de invloed van ‘externe partijen’ op het 
antibioticumgebruik. Daaruit komt naar 
voren dat broederijen, dierenartsenpraktijken 
en voerleveranciers een significante rol 
spelen. 

Voerkwaliteit 
De kwaliteit van het voer dat kuikens 
krijgen is een relevante factor om het 
antibioticumgebruik te verminderen. Onder 
voerkwaliteit wordt onder andere verstaan: 
de kwaliteit van de gebruikte grondstoffen, 
(eiwit-)verteerbaarheid en het gebruik van 
specifieke voeradditieven als ook vitaminen 
en spoorelementen. Het productieproces 
bij De Hoop is ingericht op het leveren van 
maatwerk. Hierdoor is afstemming op het 
bedrijf en zelfs per stal mogelijk, bijvoorbeeld 
bij de keuze van coccidiostatica. 

Bandbreedte biedt meer 
zekerheid
Bij De Hoop kiezen we er bewust voor om 
extra ‘bandbreedte’ in het voer te hebben. 
Dit geeft de kuikens extra marge en zorgt 
dat ze moeilijkere fases in een ronde goed 
doorkomen. Dit biedt extra zekerheid en 
resulteert in meer constante rondes. 

Zonder een gram antibiotica 
De aanpak om te sturen op probleemloze 
rondes zien we terug in de stallen. 
De laatste jaren is het aantal antibiotica-
vrije koppels vleeskuikens bij onze 
afnemers flink toegenomen. Verschillende 
vleeskuikenhouders draaien inmiddels 
al rondes achtereen zonder een gram 
antibioticum nodig te hebben gehad. 

Periode: januari t/m oktober 2019 

Aflevergewicht (g) 2.561

Leeftijd (dagen) 39,1

Groei/dag (g) 65,5

V.C. netto 1,519

V.C. (1.500) 1,094

Uitval % 3,1

Resultaten Groei Excellent (top 25%)

Voorop lopen met  
antibiotica-vrije koppels

Resultaten  
reguliere  

kuikens 

Johan Klein Gotink 
al 40 jaar een drijvende 
kracht achter goede 
voerkwaliteit

Ambitie is antibioticavrij,  
maar niet ten koste van alles 

Met goed uitgangsmateriaal, goed management en prima 
voer is de inzet van antibiotica normaliter niet nodig. Maar 
zelfs als alles op orde is, kan het voorkomen dat kuikens ziek 
worden. Dan kan het nodig zijn om door het verantwoord 
inzetten van antibiotica dierenleed en uitval te beperken. 
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