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GOEDE ENTTECHNIEK VIA DRINKWATERLIJNEN 
BIJ JONGE OUDERDIEREN MOET ANDERS

Moderne stallen, aangepaste werkwijze 

Vaccins vormen een belangrijk hulpmiddel om ziekte bij kippen te voorkómen. Een 
kwaliteitsvolle toediening is echter essentieel voor hun werkzaamheid!

Vanouds werden drinkwatervaccins in opfokstallen voor vleeskuiken-ouderdieren 
toegediend via ronddrinkers. In moderne stallen worden meestal geen ronddrinkers 
meer gebruikt, waardoor drinkwaterentingen via het lijnensysteem dienen te gebeuren. 
Vooral bij kuikens van minder dan 16 dagen oud dienen hierbij speciale voorzorgen in 
acht te worden genomen. 

Een ouderdier is geen vleeskuiken

In Pluimveehartslag #14 werden algemene aandachtspunten om een drinkwaterenting 
kwaliteitsvol uit te voeren, reeds overlopen. De concrete techniek van toedienen werd 
toen enkel voor vleeskuikens uitgewerkt. Tussen ouderdierkuikens en vleeskuikens zijn 
er echter een aantal essentiële verschillen:

DYNAMIC IMMUNITY



Ouderdierkuikens Vleeskuikens

Leeftijd bij enting Vanaf 5 dagen Meestal 2-3 weken

Gewicht bij enting Lager Hoger

Bezettingsdichtheid Lager Hoger

Compartimentering Vaak wel Vrijwel nooit

Deze verschillen hebben een invloed op de techniek van de drinkwaterenting. 
Jonge ouderdierkuikens kunnen dus niet op volledig dezelfde wijze als vleeskuikens 
gevaccineerd worden. 

Opletten met een drinkwatervat

Gewoonlijk wordt bij enting van jonge ouderdieren slechts een gering volume water 
gebruikt. De kuikens zijn immers nog klein en de bezettingsdichtheid van de stal is laag. 
Meestal zijn drinkwater-voorraadvaten in opfokstallen erg groot. Wanneer zo’n vat wordt 
gebruikt om vaccinsuspensie voor de enting van jonge kuikens aan te maken, wordt dat 
amper gevuld. Indien de aanzuigbuis van het pompsysteem daarenboven niet tot op de 
bodem van het vat reikt, blijft een belangrijk percentage van de entstof erin achter en 
krijgen de kuikens slechts een gedeelte van het vaccin aangeboden. Gebruik van een 
aangepast voorraadvat is dus essentieel om het volledige vaccinvolume in de leidingen te 
kunnen brengen. Een doseerapparaat, dat vaccinsuspensie vanuit een geconcentreerde 
voorraad aan het drinkwater in de leiding toevoegt, is een geschikt alternatief. 

Minder lijnen gebruiken

In opfokstallen is de inhoud van de drinkwaterlijnen erg groot in vergelijking met het 
volume vaccinsuspensie dat bij de enting van jonge dieren gebruikt wordt. Wanneer 
men het volledige lijnensysteem voor de vaccinatie gebruikt, is de vaccinvoorraad snel 
uitgeput en drinkt een belangrijk deel van de kuikens alleen water. Om dat te vermijden, 
moet de effectieve inhoud van de lijnen tijdens de enting gereduceerd worden. Dat kan 
gebeuren door niet alle beschikbare lijnen voor de kuikens toegankelijk te maken en/of 
de lijnen niet over de volledige lengte te gebruiken.



Om het gepaste aantal lijnen te berekenen, gebruikt men volgende criteria:

•  De inhoud van het gebruikte lijn-gedeelte mag maximaal 1/3 van het volume 
vaccinsuspensie bedragen

•  Er mogen niet minder dan 70 en niet meer dan 150 kuikens per meter lijn drinken

Beide criteria dienen samen vervuld te zijn.

Compartimenteren met verstand

Om tijdens een drinkwaterenting de gebruikte inhoud van de lijnen te verminderen en/
of het aantal kuikens per meter drinklijn te verhogen, kan compartimenteren een handig 
hulpmiddel zijn. De kuikens worden dan tijdelijk in een compartiment geplaatst dat zich 
slechts over een gedeelte van de stallengte uitstrekt. Hierbij is het belangrijk om het 
compartiment te vormen langs de zijde waar de drinkwaterlijn eindigt! Indien men dat 
niet doet, vloeit een gedeelte van de vaccinsuspensie buiten het bereik van de dieren.

Voldoende uitdorsten

Alvorens te beginnen met enten, moeten de kuikens minstens 4 uur uitgedorst worden. 
Dorstige kuikens drinken méér, waardoor een groter volume vaccinsuspensie kan 
gebruikt worden en aan de hoger genoemde criteria makkelijker kan voldaan worden. 

Om het benodigde volume water voor de enting nauwkeurig te bepalen, kan men de dag 
voordien onder dezelfde omstandigheden de enting simuleren met water zonder vaccin. 
Het volume dat de dieren binnen ± 2 uur na de uitdorstingsperiode opnemen, is geschikt 
om de dag nadien de enting mee uit te voeren. Men kan de benodigde liters water per 
1000 vleeskuiken-ouderdieren ook tamelijk accuraat schatten via volgende formules:

• Bij 4 uur uitdorsten: aantal dagen leeftijd x 1,5

• Bij 6 uur uitdorsten: aantal dagen leeftijd x 2

Vraag advies

MSD Animal Health biedt aan dierenartsen een service om de techniek van drink-
waterentingen in goede banen te helpen leiden. Vraag gerust advies om vergissingen 
te vermijden of om meer details te bekomen.



1.  Wordt een drinkwaterenting bij jonge 
ouderdieren uitgevoerd zoals bij vlees-
kuikens?

NEEN. Ouderdierkuikens worden vaak al op jongere leeftijd geënt, ze zijn kleiner 
dan vleeskuikens en de bezettingsdichtheid in de stal is lager. Het benodigde 
volume vaccinsuspensie is dus relatief klein. Daarom zijn aanpassingen nodig 
met betrekking tot het uitdorsten van de kuikens en het aantal meter drinklijn 
dat bij de enting gebruikt wordt. Bedoeling is om te vermijden dat kuikens geen 
of onvoldoende vaccin opnemen, waardoor ze niet of onvoldoende beschermd 
zouden worden.

2.  Is beperken van het aantal drinklijnen 
noodzakelijk?

JA. Het volume van de vaccinsuspensie moet minstens 3 maal de inhoud 
van de gebruikte lijnen zijn. Om dat te kunnen realiseren moet het beschik-
bare gedeelte van de drinklijnen meestal beperkt worden. Zoniet worden 
de lijnen onvoldoende met vaccinsuspensie gevuld en drinkt een belangrijk 
gedeelte van de kuikens water zonder vaccin. Daardoor kan de enting falen.

3. Moet ik de kuikens uitdorsten?
JA. Uitdorsten zorgt ervoor dat de kuikens bij aanvang van de enting  
voldoende dorstig zijn. Ze kunnen dan een groter volume vaccinsuspensie 
opnemen. Daardoor kan de geadviseerde 3/1 verhouding met de lijninhoud 
makkelijker bereikt worden. 

4.  Mogen bij compartimenteren de kuikens 
gelijk waar zitten?

NEEN. Als men in de stal compartimenten maakt, moeten de kuikens steeds 
geplaatst worden langs de zijde waar de drinkwaterlijn eindigt. Indien men 
de kuikens langs de andere zijde zet, kunnen ze een gedeelte van de vaccin-
suspensie niet bereiken en mislukt de enting.
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