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Korte omschrijving inhoud De innovatieopgave van de PPS Gezonde 

Vleeskuikenketen is het optimaliseren van de 

vleeskuikenketen teneinde de diergezondheid, het 

dierenwelzijn en het ketenrendement te verbeteren. De 

innovatieopgave kent nadrukkelijk een kennis-

component en een ketenproces-component. De 

kennisvragen richten zich op het ontwikkelen van 

effectieve standaarden en systemen voor data-

uitwisseling die bijdragen aan transparantie in de keten, 

het inzichtelijk maken van risicofactoren voor 

diergezondheid, dierenwelzijn en technische prestatie, 

en het inzichtelijk maken van de faalkosten om te 

komen tot een duurzaam verdienmodel. 

 

 

 

Highlights 

Databases, die in de vleeskuikenketen op reguliere basis verschillende 

informatiestromen vastleggen, zijn met elkaar verbonden zodat analyse op verbanden 

tussen gebeurtenissen in de voorschakels (vleeskuikenouderdieren opfok- en 

productiefase, broederij) en in de eindschakels van de vleeskuikenketen 

(vleeskuikenbedrijf en slachterij) uitgevoerd kon worden. Voorbeelden van gekoppelde 

gegevens zijn bv. antibioticagebruik, productiegegevens en uitval in de verschillende 

schakels van de keten.  

Op basis van retrospectieve analyse van deze routinematig vastgelegde gegevens is 

besloten dat een meer gedetailleerd onderzoek nodig is naar kenmerken in de 

voorschakels die mogelijk een relatie hebben met de eindschakels. Daarom worden met 

ingang van eind 2015 alle leveringen van een aantal vermeerderingskoppels bij twee 

verschillende broederijen gevolgd. Daarbij worden data uit de voorschakels en uit de 

eindschakels aan elkaar gekoppeld. Dit gebeurt op basis van routinematig vastgelegde 

gegevens, additionele gegevens die op alle niveaus in de keten worden verzameld en 

gesprekken met ketenpartners in dit project. Dit is een unieke benadering waarbij in 

detail wordt gekeken wat het verband is tussen gebeurtenissen in de voorschakels en in 

de eindschakels van de vleeskuikenketen. 

 

 

Link naar KOL: http://www.wageningenur.nl/nl/project/Gezonde-vleeskuikenketen-

AF14216.htm 
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