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De veesector is onderwerp van maatschappelijke
controverse, wat zich vooral richt op dierenwelzijn [1].
Om dit welzijn te verbeteren houden we dieren steeds
vaker in grote groepen. Dat is positief voor hun welzijn,
maar ze moeten zich dan wel gedragen. Onderling
gedrag heeft een enorme impact op het welzijn. Bij
kippen en varkens komen gedragsproblemen als
kannibalisme en staartbijten voor, die zich als een
olievlek kunnen verspreiden in een stal. Snavelkappen
bij leghennen en staartcouperen bij varkens worden nu
nog veel gebruikt om deze problemen te beheersen.
Dergelijke ingrepen bieden geen duurzame oplossing en
worden op termijn verboden. Door de ontwikkeling naar
grotere groepen en de wens om snavelkappen en
staartcouperen uit te bannen zullen de risico’s van
beschadigend gedrag sterk toenemen. In dit essay
betogen wij dat de combinatie van een verbeterde
opfok en houderij en een nieuwe sociale fokkerijstrategie veelbelovend is om sociaal gedrag, en daarmee
dierenwelzijn, te verbeteren.

Een uitdagende omgeving
Varkens en kippen hebben gemeen dat het zeer gedreven scharrelaars zijn. Onder natuurlijke omstandigheden besteden zij de meeste actieve tijd aan exploratie, waaronder voedselzoekgedrag [2]: varkens aan snuffelen, wroeten en grazen, en kippen aan krabben en
grondpikken. De behoefte om te scharrelen is nog steeds aanwezig in onze moderne
varkens en kippen, ook al hoeven ze in de veehouderij nauwelijks te werken voor hun voer.
Wroeten en grondpikken worden echter vaak gefrustreerd door de afwezigheid van geschikt
scharrelmateriaal. Een stimulusrijke omgeving, bijvoorbeeld door het verstrekken van lang
stro aan varkens, kan staartbijtgedrag en ander wroetgedrag gericht op hokgenoten, zoals
oorbijten, pootkauwen en flankbijten, vrijwel helemaal wegnemen [3, 4]. Kippen vertonen
ook veel minder verenpikken op een bodem met scharrelsubstraat dan op een bodem van
gaas [5]. Toch is het aanpakken van gedragsproblemen op het moment dat ze zich voordoen vaak al te laat. Een goede jeugd blijkt cruciaal om gedragsproblemen op latere leeftijd
te voorkomen.
Een goede start
De vroege jeugd speelt bij veel landbouwhuisdieren een belangrijke rol in hun ontwikkeling.
Invloeden beginnen al voor het dier geboren wordt of uit het ei komt. Bij varkens leidt een
stressvolle behandeling van zeugen tijdens de dracht tot veranderingen in gedrag, fysiologie en pijngevoeligheid van hun biggen [6]. Vergelijkbare resultaten zijn gevonden bij kippen:
bij gestreste hennen verandert de hormoonsamenstelling van hun eieren en worden de
kuikens angstiger en kleiner [7]. Het verminderen van stress bij de ouderdieren kan het
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gedrag verminderen van stress bij de ouderdieren kan het
gedrag van de nakomelingen dus in positieve zin beïnvloeden.
De omgeving waarin dieren opgroeien speelt ook een
cruciale rol bij de ontwikkeling van gedrag. Een verrijkte
omgeving in het vroege leven van leghennen, zelfs voor
maar 10 dagen, vermindert verenpikken op latere leeftijd.
Vooral door het aanbieden van scharrelmaterialen die de
ontwikkeling van grondpikken en andere voedselzoekgedragingen stimuleren, vermindert het risico op verenpikken [5,
8]. Ook bij varkens stimuleert omgevingsverrijking in het
vroege leven de ontwikkeling van normaal voedselzoekgedrag [9]. Daarnaast hebben interacties met de moeder een
positieve invloed op de gedragsontwikkeling. Kuikens die
opgroeien met een moederkloek worden minder angstig,
besteden meer tijd aan grondpikken, en zijn op latere
leeftijd minder snel geneigd om te gaan verenpikken [10].
Varkens waarbij de zeug tijdens de lactatie niet vast staat in
een kraambox maar los loopt, vertonen na spenen minder
beschadigend gedrag. Bovendien heeft meer bewegingsvrijheid voor de zeug een positief effect op de ontwikkeling
van voedselzoekgedrag [9].
In de huidige veehouderij houden we nog weinig rekening
met de invloed van opgroeicondities op de neiging om later
beschadigend gedrag te vertonen. Kuikens worden
opgefokt zonder moeder en meestal ook zonder strooisel.
Kraamhokken voor varkens zijn meestal te klein voor een
optimale ontwikkeling van sociaal gedrag en voor de
mogelijkheid om samen met de moeder te foerageren [11].
Om problemen door beschadigend gedrag te voorkomen
moeten we de dieren houden in een omgeving die tegemoet komt aan hun behoeftes, zowel tijdens de vroege
jeugd als later in het leven. Dat geldt ook voor de ouders
en grootouders, omdat stress bij deze dieren de gedrags-

ontwikkeling van hun nakomelingen beïnvloedt. Hier is nog veel winst te behalen door
houderij- en opfoksystemen te ontwikkelen die beter aansluiten bij de behoeftes van dieren.
Voor kuikens kunnen bijvoorbeeld systemen ontwikkeld worden die een aantal sleutelprikkels van de kloek in zich hebben (bescherming, stimuleren voedsel zoeken).
Sociale genen
Beschadigend gedrag wordt niet alleen bepaald door de houderij-omstandigheden, maar is
ook deels erfelijk. Bijvoorbeeld: verenpikken bij leghennen is erfelijk en ook erfelijk gerelateerd aan angst en stressgevoeligheid [12,13]. Dit betekent dat we de fokkerij kunnen
gebruiken om beschadigend gedrag te verminderen. In de praktijk is dat lastig, omdat
hiervoor grootschalige metingen aan gedrag nodig zijn, die tijdrovend en kostbaar zijn.
Fokkerij direct gericht op gedragseigenschappen komt daarom vrijwel niet voor in de
praktijk.
Verbetering van veerassen via fokkerij heeft een grote bijdrage geleverd aan de voedselproductie, en in een aantal gevallen ook de gezondheid en het welzijn van dieren verbeterd.
Fokkerij op productiviteit heeft echter ook bijgedragen aan het ontstaan van gezondheidsen welzijnsproblemen bij landbouwhuisdieren, waaronder staartbijten [14,15]. Resultaten
zijn in het verleden vooral bereikt door genetische selectie op de prestatie van individuele
dieren, terwijl steeds duidelijker wordt dat productie, gezondheid en welzijn van varkens en
kippen in grote mate worden beïnvloed door interacties met hun groepsgenoten. Selectie
op individuele prestatie is dan ook ongeschikt om problemen die veroorzaakt worden door
interacties tussen dieren op te lossen, en kan zelfs leiden tot een toename van competitie
en beschadigend gedrag. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een selectie-experiment gericht op
verhoging van lichaamsgewicht bij kwartels. Na 25 generaties selectie gericht op individuele groei resulteerde dit experiment niet in de verwachte gewichtstoename, maar juist in
een gemiddelde gewichtsafname en een sterke stijging van sterfte door agressie en
kannibalisme (24% sterfte tegen 6% in de uitgangspopulatie) [16]. Dit extreme voorbeeld
illustreert dat klassieke fokkerij bij dieren in groepshuisvesting niet per se optimaal is voor
de hele groep, en zelfs kan leiden tot verslechtering van productiviteit en welzijn op
groepsniveau.
Recent zijn nieuwe fokkerijmethoden ontwikkeld die wel rekening houden met de effecten
die dieren op elkaar hebben. Deze methoden maken het mogelijk om sociale genetische
effecten, dat wil zeggen de erfelijke invloed van dieren op de eigenschappen van hun
groepsgenoten, in kaart te brengen [16]. Dit is een grote vooruitgang, omdat het voor deze
Over respect voor dieren

129

‘Analyses wijzen erop
dat sociale effecten fors
kunnen zijn’

130

methoden niet nodig is het gedrag van dieren grootschalig
te registreren. Dus, in tegenstelling tot fokkerij gericht op
gedrag, is deze methode praktisch toepasbaar met
realistische inzet van middelen. De eerste analyses wijzen
erop dat deze sociale effecten fors kunnen zijn. Vleesvarkens blijken bijvoorbeeld een grote erfelijke invloed te
hebben op de groei en voeropname van hun hokgenoten
[17]. Vergelijkbare effecten zijn gevonden voor sterfte door
kannibalisme bij legkippen, waar de erfelijkheidsgraad voor
overleving tijdens de legperiode voor meer dan 50 % uit
deze sociale effecten voortkomt [18]. Deze resultaten laten
duidelijk zien dat erfelijke sociale effecten van belang zijn in
fokkerijprogramma’s.
Recent is een selectie-experiment gestart met (ongekapte)
legkippen, dat gericht is op het verminderen van sterfte
door verenpikken en kannibalisme. Hiertoe werd voor
selectie gebruik gemaakt van sociale genetische effecten
op overleving van hokgenoten. Deze selectiemethode
leverde meteen een flink verbeterde overleving tijdens de
legperiode op, van 70 naar 80% in de eerste generatie, en
bracht ook gedrags- en fysiologische veranderingen
teweeg. In de 2e en 3e generatie was het effect op
overleving minder duidelijk, mogelijk door een te lage
selectie intensiteit. Dit wordt momenteel verder onderzocht.
In de tweede generatie bleek wel dat de hennen uit de
selectielijn minder angstig en stressgevoelig waren dan
hennen uit de controlelijn en ook minder kannibalisme
vertoonden [19]. Bovendien werden veranderingen in het
serotonerge systeem gevonden [19], dat een belangrijke rol
speelt bij het omgaan met angst en stress, en bij de
gevoeligheid om te gaan verenpikken. Deze resultaten laten
zien dat selectie waarbij rekening wordt gehouden met
sociale genetische effecten, een bruikbare methode is om
sterfte en ongewenst gedrag binnen groepen te verminde-

ren [20]. In de komende jaren zal onderzoek gedaan worden naar gedrag, welzijn en
productiviteit van varkens die verschillen in hun sociaal genetische effecten op de groei van
hokgenoten. Het gedrag van deze varkens wordt bestudeerd in zowel standaard als in
verrijkte huisvesting. We verwachten dat ook bij varkens deze selectiemethode, naast groei
op groepsniveau, ook het sociaal functioneren van de groep en het welzijn van de groepsleden kan verbeteren. Het fokken van socialere dieren biedt nieuwe kansen voor een gelijktijdige verbetering van productiviteit en welzijn van groepsgehuisveste dieren.
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