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1. Inleiding 
In de vleeskuikensector speelt diergezondheid een be-
langrijke rol. Het kost geld als de dieren niet het juiste 
slachtgewicht bereiken, uitvallen of langer gevoerd 
moeten worden om het slachtgewicht te bereiken. In de 
huidige vleeskuikenhouderij groeien de kuikens in 42 
dagen tot bijna 2 kg, met een voederconversie van 1,82. 
Een veel voorkomende ziekte bij vleeskuikens is 
coccidiose. Coccidiose is een protozoaire ziekte, ver-
oorzaakt door vertegenwoordigers van het geslacht 
Eimeria. De ziekte gaat gepaard met gewichtsverlies, 
diarree en soms treedt sterfte op. Ter preventie worden 
middelen tegen coccidiose aan het voer toegevoegd. 
Een nadeel van de coccidiostatica is dat de parasieten 
ongevoelig worden. 
Het voer dat aan kuikens verstrekt wordt, kan de ge-
zondheid en het immuunsysteem van kuikens beïn-
vloeden. Er zijn aanwijzingen dat er een positief effect 
op de darmgezondheid wordt bereikt met voeders die 
het maagdarmkanaal activeren en stimuleren, evenals 
met voeders die fermentatief worden afgebroken en  

bestanddelen bevatten die een rol spelen bij de darm-
gezondheid, zoals glutaminezuur en boterzuur. Bieten-
pulp voldoet aan deze criteria. 
Het doel van dit pilotexperiment was met behulp van 
fermenteerbare koolhydraten (bietenpulp), toegevoegd 
aan het voer, de gezondheid bij pluimvee te beïnvloe-
den.  
 
2.  Werkwijze 
Op de Wageningen UR leerstoelgroep Adaptatiefysio-
logie is het effect van bietenpulp op de gezondheid van 
vleeskuikens met behulp van een coccidiose-infectie-
model nagegaan. 
Met 90 langzaam groeiende kuikens is een 42 dagen 
durend experiment uitgevoerd in een 2 x 2 factoriële 
opzet, met als factor 1 voersoort met 5% bietenpulp 
(wel versus niet) en als factor 2 Eimeria acervulina  
challenge (wel versus niet). Nagegaan is het effect op: 
1) verloop van de coccidiose-infectie en 2) darm- en 
orgaankwaliteit en gewicht. 
De resultaten zijn opgenomen in IRS Jaarverslag 2000. 
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