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De hoge frequentie en de ernst van borstbeen schade is 

een actueel dierenwelzijn probleem binnen de 

leghennen sector. De KBD COST Action is in het leven 

geroepen om een platform te kunnen bieden voor de 

samenwerking in het onderzoek naar de onderliggende 

oorzaken van schade aan het borstbeen, maar ook in het 

aandragen van oplossingen om zo de frequentie en de 

ernst van de schade te beperken. Door het initiëren en 

het organiseren van bijeenkomsten, trainingen en 

uitwisselingen tussen de verschillende onderzoekers 

zorgt dit netwerk ervoor dat de verschillende 

disciplines bij elkaar worden gebracht. Dit leidt dan weer 

tot nieuwe discussies en nieuwe samenwerkingen, met 

als gevolg resultaten in een versneld tempo en mogelijk 

ook nieuwe ontdekkingen. De diverse deelnemers zijn 

afkomstig van verschillende stakeholder groepen, 

waaronder wetenschappers, beleidsmakers, NGO's 

maar ook vanuit de industrie. De enorme diversiteit van 

deze stakeholders zorgt ervoor dat de ontwikkelingen 

gericht zijn op tastbare resultaten die zowel het welzijn 

van de dieren als ook de productiviteit van het bedrijf 

verbeteren. 

Het doel van de KeelBoneDamage COST Action is om de 

Europese legsector te voorzien van innovaties op het 

gebied van huisvesting, genetica en diervoeding. Deze 

innovaties zijn nodig om het probleem van borstbeen 

schade bij leghennen zo goed mogelijk te verminderen. 

Dit om beter te kunnen voldoen aan de hoge welzijn- en 

product iv i te i t  standaarden d ie  de  Europese 

gemeenschap stelt aan de productie van eieren.

HET DOEL WERKGROEPENACHTERGROND

WG1 
Het verbeteren van het beoordelen van KBD

Ÿ Het coördineren van de diverse inspanningen naar de 

ontwikkeling van nieuwe technieken om met grote 

nauwkeurigheid KBD te kunnen vaststellen bij 

leghennen. 

Ÿ Het stimuleren van de uitwisseling tussen de lopende 

onderzoeken naar de ontwikkeling van verschillende 

beoordelingsmethoden die men kan gebruiken in de 

stal. Daarnaast ook de zoektocht naar verdere 

technologisch geavanceerde methodes.

WG2 
De effecten van KBD op 

het dierenwelzijn en de productiviteit
Ÿ Het bepalen én kwantificeren van de effecten van KBD 

op diverse indicaties van dierenwelzijn (bijv. het voelen 

van pijn of veranderde mobiliteit) én productiviteit 

(denk naast de productie van eieren ook aan de ei 

kwaliteit) gedurende de tijd tussen het ontstaan van de 

breuk tot en met de genezing van de breuk. 

WG3 
Het identificeren van de oorzaken van KBD 

en mogelijke interventies
Ÿ Het vaststellen van de oorzaken van KBD in de 

verschillende huisvesting systemen

Ÿ Het ontwikkelen van interventie strategieën die door de 

sector geïmplementeerd kunnen worden, op het gebied 

van huisvesting/management, genetica en voeding.
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