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 Monitoren van gezondheid, welzijn en productie is daarbij 
essentieel, om meetbaar in de gaten te kunnen houden of vooraf 
gestelde normen worden overschreden                                              

 

    sturen van productieproces   =   ingrijpen bij afwijkingen 

Introductie 

 Management van legbedrijf moet gericht zijn op efficiënte 
productie van eieren van hoge kwaliteit, met in acht name 
van het welzijn van de dieren 



 MEETBARE INDICATOREN productie bij legbedrijven:                                               

uitval   voeropname    wateropname    legproductie                      

 
Afwijkingen in indicatoren kunnen wijzen op gezondheidsprobleem  

Introductie 



Legkalender legt deze indicatoren 
vast op dagniveau 
 
Helaas gebruikt maar maximaal 
30% van de legbedrijven een 
legkalender  (bron: Avined) !!                                       
 
en vraag je je af waarop de rest 
van de legbedrijven hun 
bedrijfsvoering sturen ?  
 

 

TOEKOMST  
Licence to Produce    

=              
dagelijks indicatoren bijhouden 

 
 



 

 

Introductie 

Perspectief aan de horizon: 
Vastleggen van legkalendergegevens op dagniveau via 
een App op smartphone of tablet :  
 

 data-uitwisseling  
 

 automatische alarmaanduiding 



 

 

Detectie-algoritmen 

Gebruik van huidige 
detectie-algoritmen             
(b.v. meldings- of 
attentiegrenzen Aviaire 
Influenza in wetgeving) 
zijn gebaseerd op            
vaste percentages uitval 
of eilegdaling en/of 
voeropnamedaling 



 

 

Detectie-algoritmen 

Er wordt daarmee geen rekening gehouden met de variatie in productie tussen 
bedrijven, en zijn daardoor niet toegesneden op de unieke productiekarakteristieken 
van een individueel bedrijf  (geen maatwerk) 

dag 60 dag 61 dag 62 dag 63 dag 64 dag 65 

bedrijf A 

aanwezige kippen 30000 29985 29965 29925 19845 19755 

uitval 15 20 40 80 90 100 

uitval % 0.05 0.07 0.13 0.27 0.45 0.51 

Bedrijf B 

aanwezige kippen 5000 4985 4965 4925 4899 4874 

uitval 15 20 25 26 25 23 

uitval % 0.30 0.40 0.50 0.53 0.51 0.47 



Detectie-algoritmen 

 
Bij gebruik van een vast uitval % als attentiegrens wordt er tevens geen rekening 
gehouden met het feit dat gedurende een productieronde het uitval % gestaag 
toeneemt naar het einde van de productieronde : de attentiegrens is dan te hoog 
in het begin van de productieronde en te laag aan het eind van de productieronde 
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Dagen in productie 



 

 

Detectie-algoritmen 

 Veranderingen in productieparameters  proberen 
wiskundig te modelleren met verschillende methoden 

             2 goed-functionerende methoden:  
 

 Ratio tussen actuele sterfte op dag X en de gemiddelde 
sterfte in de vorige week (RATIO)                                                      
kan op achterkant van sigarendoos worden berekend 
 

 “Rollend gemiddelde over 7 dagen” (CUSUM) met een 
ingebouwde vertraging van 2 dagen                   
toekomstmuziek voor een App op smart-phone of tablet  



Voorbeeld RATIO berekening 
data van daadwerkelijke laag-pathogene 
aviaire influenza virus introductie 

Gemid. uitval/dag week 44: 15/7= 2.1 

gemid. uitval in wk 44:  2.1 

week 45 dag uitval Ratio   

  di 3 3 / 2.1 = 1.4 

  wo 4 4 / 2.1 = 1.9 

  do 1 1 / 2.1 = 0.5 

  vr 2 2 / 2.1 = 1.0 

  za 2 2 / 2.1 = 1.0 

  zo 6 6 / 2.1 = 2.9 

  ma 3 3 / 2.1 = 1.4 



Voorbeeld RATIO berekening 

Gemid. uitval/dag week 45: 21/7= 3 

gemid. uitval in wk 45:  3 

week 46 dag uitval Ratio   

  di 14 14 / 3 = 4.7 

  wo 15 15 / 3 = 5.0 

  do 12 12 / 3 = 4.0 

  vr 23 23 / 3 = 7.7 

  za 30 30 / 3 = 10.0 

  zo 28 28 / 3 = 9.3 

  ma 33 33 / 3 = 11.0 



 

 

Materiaal 

 Legkalenders van “normale” niet-AI besmette productierondes uit de 
praktijk (via AviNed, NOP, NVP) : 39 legkalenders met en zonder uitloop 
op papier: zijn gedigitaliseerd  (voor valideren van specificiteit) 

 Aankoop legkalenders van “normale” productie-rondes:                                               
28 geanonimiseerde Iegkalenders via Agrovision (waren gedigitaliseerd; voor 
ontwikkelen van model en algoritmes) 
 

 Sterftegegevens van hoog-pathogene aviaire influenza (HPAI) uitbraken uit 
2003 en 2014 en legkalendergegevens van laag-pathogene aviaire influenza 
(LPAI) uitbraken van de afgelopen jaren   



Resultaten uitvaldetectie : CUSUM 
(gebruik in App)  

Dagen in productie 
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Waarschuwingssignaal:                
 
Indien een dergelijk signaal 
op twee opeenvolgende 
dagen plaats vindt: 
alarmsignaal 



Resultaten detectie uitval en 
eiproductiedaling met RATIO  

Waarschuwings-
signaal:                
 
Indien een dergelijk 
signaal op twee 
opeenvolgende 
dagen plaats vindt: 
alarmsignaal 



Functioneren van RATIO en CUSUM   

HPAI  H7N7-epidemie 2003 : 124 besmette bedrijven met 
sterftedata van enkele dagen voorafgaande aan detectie 
 

- Uitstekende detectie met RATIO en CUSUM methode 

- 1-2 dagen sneller dan gebruik van uitval % grens   



Functioneren van RATIO en CUSUM   

4 LPAI H5/H7 uitbraken (2012-2016)   en   3 HPAI H5N8 uitbraken (2014) : 

  

  Detectie-methode 

 

 

Bedrijven gedetecteerd 

 

 

Detectie sneller in 

dagen t.o.v. uitval % 

 

  Ratio ≥ 3 100% 1 - 2 dagen 

  CUSUM 100% 1 - 2 dagen 

  Uitval %  >  0.25% 29% - 



Functioneren van RATIO en CUSUM: 

specificiteit   

14  scharrel- en 15 uitloop “normale” legrondes :  

  Detectiemethode  
Gemiddeld aantal (vals) alarm 
signalen per productiecyclus 
(60 weken) 

 Ratio ≥ 3 0.4 

 CUSUM 1 



Toekomstige activiteiten  

 Meer legkalenders van LPAI en HPAI besmette legbedrijven 
voor validatie 
 

 Analyse en valideren van algoritme voor eilegproductie en 
voeropname 
 

 Hypothese (en daar zijn aanwijzingen voor): combineren 
signaal verhoogde uitval en signaal verminderde 
eilegproductie zal betere specificiteit geven  (en dus nog 
minder vals alarm signalen) 



Dank voor uw aandacht  
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