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delde hennen – wellicht door 

stress – heel snel op de darmen 

terugslaan. Het is bij mij weleens 

goed misgegaan. De voeropname 

liep enorm op en ook de veren-

vacht van de kip werd steeds 

dunner. Als kippen genoeg eten 

en toch kaal worden, dan is er iets 

mis.”

CLOSTRIDIUM PERFRINGENS 

Onderzoek toonde schade in 

de darmen aan. Braaksma: “Die 

schade was al in het begin van de 

ronde ontstaan door de aanwezig-

gend en het is niet eens nodig. 

Dat is ontstaan vanuit de opfok 

toen ik met onbehandelde hennen 

ging werken. Luzerne zou dan een 

goede afleiding zijn. Maar als de 

hennen dat gewend zijn, is het 

effect weg en komt het allemaal 

in het strooisel terecht. Ik heb 

bij Broederij Ter Heerdt dan ook 

aangegeven dat ik geen luzerne 

wil in de hennen die ze leveren. En 

ook daar werd direct gehoor aan 

gegeven. Ik ben misschien kritisch, 

maar de partners waarmee ik 

samenwerk zijn heel flexibel en 

snappen mijn visie.”

Naast de voersamenstelling houdt 

Braaksma ook rekening met het 

stallicht en klimaat. Aandacht is 

volgens de Friese pluimveehou-

der dan ook het sleutelwoord: 

“Iedereen weet dat wel, volgens 

mij. Ik kan er niet over oordelen 

of ze het ook doen, maar vooral in 

de eerste weken moet je gewoon 

regelmatig in de stal zijn. Ik ga 

dan vaak gewoon zitten om te 

kijken wat de kip doet. Daar kun 

je de darmgezondheid niet mee 

checken, maar dan zie je vaak al 

wel heel veel dingen. Als een kip 

niet lekker in zijn verenvacht zit en 

de glans eraf is, dan is er vaak wel 

iets aan de hand.”

NAUWELIJKS UITVAL

Alle aandacht en moeite die 

Braaksma doet om de darmge-

zondheid en de algehele dierge-

zondheid goed te houden levert 

hem elke ronde extra rendement 

op. “De productie is eigenlijk altijd 

netjes, maar ik merk deze ronde 

dat er nauwelijks uitval is. Er zit 

wel een beetje nekrui op, maar dat 

is het dan ook. Ik ben deze ronde 

heel tevreden. Of dat allemaal is 

terug te voeren op de monitoring 

op darmgezondheid weet ik niet, 

maar het valt wel op dat in beide 

stallen de uitvalcijfers op 0,04 

zitten. Ik was eigenlijk gewend dat 

bij onbehandelde hennen de uitval 

na de vijftigste week sterk oploopt 

en dat gebeurt nu niet. 

“Maar ik wil niet zeggen dat mijn 

manier de beste manier is. Het is 

een kwestie van uitproberen wat 

past bij jouw koppel, jouw stalcon-

cept en jouw bedrijf. Een ander 

doet het misschien vanuit een 

totaal andere visie, maar iedereen 

moet doen waar hij of zij zich 

goed bij voelt. Darmgezondheid 

moet zeker niet onderschat wor-

den. Voor mij is dat gewoon het 

allerbelangrijkste aandachtspunt 

in het totale proces. De aandacht 

die ik eraan schenk, heeft zich al 

uitbetaald in de afgelopen rondes, 

vooral omdat ik weet wat voor 

ellende je kan krijgen als er wél 

darmproblemen optreden.” ■

PLUIMVEEHOUDER BRAAKSMA: 

“Darmgezondheid is 
allesbepalend”

“HOGE 
VOEROPNAME EN 
KALE KIPPEN” 

“SOMS GA IK 
GEWOON ZITTEN 
OM TE KIJKEN 
WAT DE KIP 
DOET” 

“VOORKOMEN 
VAN DARMPRO-
BLEMEN BETAALT 
ZICHZELF UIT” 

DOSSIER: BEDRIJFSREPORTAGE

Volgens pluimveehouder Dries Braaksma uit het Friese Niawier is 
darmgezondheid het allerbelangrijkste voor het succesvol opzet-
ten van een koppel. Enkele ronden geleden kreeg hij te maken met 
flink wat darmproblemen in de stal. Een wisseling van de voerle-
verancier hielp al een stuk, maar Braaksma neemt sindsdien het 
zekere voor het onzekere en is continu in de kippenstal om de kip, 
het gedrag, de mest en het strooisel te monitoren. “Ook voer ik 
regelmatig een sectie uit om te kijken hoe het met de darmflora is 
gesteld. Twijfel ik over de darmgezondheid? Dan stuur ik de kip op 
naar de GD.”

Vooral in het begin van de ronde 

zit Braaksma erbovenop. “Als het 

eenmaal goed loopt, hoef je er iets 

minder aandacht aan te besteden. 

Een goede start is voor mij een 

teken dat het wel goed komt die 

ronde. Maar het blijft continu een 

aandachtspunt. Darmgezondheid 

is zelfs allesbepalend voor de 

prestaties en dus het rendement 

van de kip. Darmproblemen zijn 

funest voor een hen en daar heb je 

de hele ronde last van.”

Voer is de hoogste kostenpost op 

het leghenbedrijf van Braaksma. 

Voor hem voldoende reden om 

daar heel scherp op te zijn, zeker 

als je werkt met onbehandelde 

hennen. Braaksma begon daar 

al in 2012 mee en profiteert nu 

van die kennis bij de begeleiding 

van zijn LSL-hennen: “In principe 

maakt behandeld of onbehandeld 

in de basis niets uit, maar ik merk 

wel dat problemen bij onbehan-

heid van de bacterie Clostridium 

perfringens. Sindsdien verricht ik 

regelmatig secties. Als de kippen 

ouder zijn, doe ik elke twee weken 

een sectie. In het begin zelfs da-

gelijks. Ook bekijk ik de mest elke 

dag om te kijken of er iets aan de 

hand is en er weer Clostridium 

inzit.”

Gesprekken met voerleverancier

Braaksma noemt zichzelf een kriti-

sche pluimveehouder en ging dan 

ook in gesprek met zijn voerleve-

rancier. Toen zijn kippen pikkerij 

vertoonden na een aanpassing 

in de startvoederlijn, ging hij in 

gesprek met ABZ Diervoeders. “En 

die luisteren dan gelukkig ook heel 

goed. Ik vroeg om een calcium-

verlaging in het startvoer, omdat 

het veren pikken volgens mij 

veroorzaakt werd door een grote 

calciumsprong. Toen hebben ze 

het calciumniveau aangepast.” 

GEEN LUZERNE VANUIT OPFOK

Daarnaast weigert Braaksma met 

luzerne te werken. “Dat is een 

heleboel werk, kostprijs verho-

Door tijdens de opstart regelmatig sectie te 

verrichten detecteert Braaksma eventuele 

darmproblemen sneller en kan hij direct 

ingrijpen.

Braaksma gaat 

regelmatig gewoon 

in de stal zitten om te 

kijken naar het gedrag 

en uitstraling van zijn 

kippen


