
Voor al uw dieren en dierverblijven!

Handleiding voor de verzorging van

KIPPEN
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EEN GOED BEGIN...

Wat heeft u allemaal nodig?

Dankuwel dat u gekozen heeft voor Dierenhandel Hoogendoorn! Bij ons bent u verzekerd 
van deskundig advies en dat willen wij graag versterken met deze handleiding. Lees mij 
goed door, want: een goed begin is het halve werk! In dit boekje vindt u producten die 
nodig zijn voor het welzijn van uw dier. Ook vindt u een handige kalender met tips, we 
willen tenslotte allemaal onze dieren fit en tevreden houden. Het opvolgen van deze 
kalender is een goede houvast voor het gezond houden van uw kippen.

Nazorg en service
Twijfelt u aan de gezondheid van uw dieren? Neem dan altijd meteen contact met ons 
op. U koopt de dieren bij ons in de winkel: mocht er in de toekomst iets aan de hand zijn, 
helpen wij u hiermee. Dierenartskosten worden daarom niet vergoed.

Alles wat u nodig heeft voor uw dier
Als u begint met kippen houden, wilt u uiteraard weten wat u allemaal in huis moet 
hebben. Bij Dierenhandel Hoogendoorn houden we ervan om onze klant direct het 
totaalplaatje weer te geven. Zo komt u in een later stadium niet voor verrassingen te 
staan. Op de volgende bladzijden worden alle producten nader toegelicht.
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BENODIGDHEDEN

1 Kippen

3 Beukensnippers

Het begint uiteraard allemaal bij de kippen zelf. Onze verkopers helpen u 
graag met het vinden van het ras dat bij uw wensen past. 
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/kippen

Het is belangrijk dat uw kippen bescherming kunnen zoeken tegen regen 
en wind. Kippen kunnen goed tegen kou als ze maar droog en beschut 
zitten. Een goed nachthok is daarom noodzakelijk. Zorg ervoor dat er geen 
kieren in het hok zitten. Zo verkleint u meteen de kans op kippenluis of 
mijten. Een overdekte ren houdt het hok droog en schoon. Zorg voor een 
legnest bij het nachthok waar kippen in alle rust hun ei kunnen leggen. 
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/kippenhokken

Als bodembedekking kunt u beukensnippers gebruiken. Het neemt, net 
als zaagsel, goed vocht op en is composteerbaar. Toch moet u nooit 
zaagsel gebruiken. Als beukensnippers nat worden gaan ze niet broeien, 
zaagsel doet dit wel en is daarom niet geschikt voor een kippenhok.
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/beukensnippers

Om mijten te voorkomen strooit u tabakstelen over de bodembedekking 
in het legnest én een laagje over de beukensnippers in het nachthok. 
Om de geur aanwezig te houden, dient u de tabakstelen 
regelmatig te verversen. Gebruik dus geen hooi of stro, 
dit kan verstoppingen bij kippen veroorzaken en mijten 
vinden het heerlijk om zich hierin te vestigen. 
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/tabakstelen

2 Het verblijf

4 Tabakstelen

TIP: met de voor-deelverpakking van 9,5kg profiteert u van 25% KORTING

WIST JE DAT... 
...kippen vrijwel niets kunnen zien in het donker? Vandaar de uitdrukking: blinde kip!

Wanneer kippen eieren leggen, geven ze voorkeur aan een donkere 
plek. Het legnest dat u hier ziet is daar geschikt voor. Het beste is om 
deze net onder de hoogte van de zitstok op te hangen. Gebruik als 
bodembedekking tabakstelen. 
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/legnest

5 Legnest
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6Zitstok

Zorg altijd dat de voerbak droog staat en geef dagelijks vers water.
Als u de voerbak in het nachthok zet, heeft u minder last van muizen en 
vocht. Spoel regelmatig de wateremmer om en controleer of er geen 
aangekoekt voer in de voerbak achterblijft. Om te voorkomen dat de 
kippen het voer sorteren en het voer en water vervuilen, raden we u aan 
de voerbak en wateremmer op te hangen of verhoogd neer te zetten. 
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/voer-en-waterbakken

Een drinkbakverwarmer zorgt ervoor dat het drinkwater in de winter niet 
bevriest. Zo hebben uw kippen ook in de winter drinkwater en hoeft u niet 
steeds het ijs eruit te hakken. 
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/drinkbakverwarmer

Het is belangrijk voor de hygiëne dat uw kippenhok insectenvrij blijft. Kippenpokken 
worden bijvoorbeeld door muggen overgedragen. Deze insectenlamp helpt u 
effectief vliegen en andere insecten te weren uit uw kippenhok.  
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/insectenlamp

Door middel van een groenteruif kunt u verse groenten, fruit of kort gras geven. 
Voor de gezondheid van uw kippen is het van uiterst belang dat u dit soort voer 
niet op de grond gooit. Op deze manier zouden de kippen immers hun eigen 
uitwerpselen gemakkelijk weer binnen kunnen krijgen en dat leidt vrijwel altijd 
tot worminfecties. 
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/groenteruif

BENODIGDHEDEN

Een zitstok in het nachthok is onmisbaar voor uw kippen. De zitstokhouders 
vergemakkelijken het schoonmaken van het hok. De zitstokken zijn 
verkrijgbaar in lengte van 1 meter en 1,5 meter.  
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/zitstok

WIST JE DAT... 
...kippen niet altijd op stok gaan? Ze moeten het leren als ze jong zijn (tot 10 weken oud). Als kippen 
een nieuw hok krijgen, kunt u ze aan de stok laten wennen door ze er 's avonds steeds op te zetten.

7Voerbak en wateremmer

8Drinkbakverwarmer

9Insectenlamp

)

10Groenteruif
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Voer moet altijd droog bewaard worden, daarom is een opslagton eigenlijk 
noodzaak. Ook hebt u zo veel minder last van muizen en ander ongedierte 
en zal het voer niet gaan schimmelen. Zet hem niet in de zon vanwege 
gevaar voor condens in de ton. Altijd in de schaduw wegzetten dus! 
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/opslagton

12Kippenvoer

11Opslagton

13Scharrelgrit

BENODIGDHEDEN

Scharrelgrit bevat grit én maagkiezel. Het is belangrijk dat uw kippen 
dit onbeperkt kunnen eten, want grit hebben ze nodig voor een goede 
eischaal en maagkiezel voor een goede vertering. Voer dit apart in een 
bakje, de kippen nemen dit naar behoefte op. 
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/scharrelgrit

Trosgierst is een lekkernij voor uw kippen. Om het echte voedsel 
ertussenuit te halen, moeten de kippen hard werken. Hang dus regelmatig 
een trosje op en u zult zien dat uw kippen zich niet meer vervelen. 
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/trosgierst

14Trosgierst

Het afgepast voeren is dus erg belangrijk. Bij kippen zijn welzijns- en gezondheidsproblemen 
namelijk in 80% terug te leiden op een verkeerde manier van voeren of verkeerd voer. Door 
onze lijn 'Premium Mix Kip' te voeren is het voersoort dik in orde. Zo streven we samen naar 
gezonde kippen, en gezonde kippen leggen gezonde eitjes. Iedereen blij!
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/kippenvoer

Hoeveel eet een kip? 
Een volwassen hen eet ongeveer 
80-100 gram per dag. Let op: dit 
is een indicatie. Een Serama eet 
natuurlijk minder dan een grote 
Barnevelder! Het is belangrijk dat 
uw kippen alles opeten, de voer-
bak moet aan het einde van de 
dag altijd leeg zijn. 

Tip: Eventueel kunt u het  laatste 
beetje voer aanmaken met 
karnemelk, zo blijft er niets liggen!
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Als u om wat voor reden ook een kuur toedient, is het belangrijk dat uw 
kippen weer snel hun oude conditie terugkrijgen. Geef daarom na elke 
kuur 7 dagen lang multivitamine door het water. 

Om ze vervolgens in goede conditie te houden is het belangrijk om eens 
per twee weken voor een dag multivitamine door het water te geven. Zo 
verhoogt u de weestand en voorkomt u ziektes.
Dosering multivitamine: 2 theelepels per liter
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/multivitamine

VederFit is ter ondersteuning van de bevedering en de huidkwaliteit. Zitten uw 
kippen minder goed in de veren omdat ze in de rui zijn? Geef dan 5 dagen lang 
VederFit door het drinkwater. Hierdoor komen uw kippen weer beter in de 
veren en gaan ze er weer sierlijk uitzien. 
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/vederfit

BENODIGDHEDEN

Kippen moeten met regelmaat ontwormd worden. Dit wormmiddel kunt u 
gemakkelijk door het drinkwater geven. We raden u aan het middel in ieder 
geval twee dagen na aanschaf van uw kippen toe te dienen én tweemaal per 
jaar zoals in de kalender in dit boekje beschreven. De eieren tijdens de kuur 
tot en met zeven dagen na de laatste toediening niet eten.
Wormmiddel heeft als neveneffect dat de darmwand wat verschraalt. Om uw 
kippen te helpen is het raadzaam direct na de kuur de kippen een week lang 
multivitamine geven. 
Dosering wormmiddel: 2 flesdopjes per liter drinkwater, na tien dagen herhalen.
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/wormmiddel

16Multivitamine

17Vederfit

18Wormmiddel

Meelwormen en vlokreeftjes zijn een bron van dierlijke eiwitten. Dit is vooral 
in de ruiperiode erg belangrijk. Omdat kippenveren ongeveer 90% eiwit 
bevatten, zal het geven van meelwormen uw kippen tijdens de rui helpen bij 
de groei van veren. Geef de kippen elke dag een handje. Naast dat het gezond 
is vinden de kippen het heerlijk, u maakt er dus echt 'vrienden' mee!
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/meelwormen

15Meelwormen en vlokreeftjes

WIST JE DAT... 
...eiwittekort een veel voorkomende oorzaak is van onderling veren pikken bij kippen? Dit tekort kunt 

u aanvullen met het geven van meelwormen, vlokreeftjes of blikvoer van katten.
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Kippenazijn voorkomt verspreiding van dierziektes en onderlinge 
besmetting. Eventuele ziektekiemen of bacteriën worden direct in de 
waterbak gedood. Tevens worden de snavels van uw dieren hiermee 
ontsmet. Geef dit middel elke week twee dagen lang door het drinkwater 
om de kans op besmettingsziektes te verkleinen.
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/kippenazijn

Bloedluis Liquid is een uitstekend middel om luis bij uw kippen vandaan 
te houden. Spuit eens per twee weken uw hok goed in met deze vloeistof 
én na iedere schoonmaakbeurt. Hierbij zijn de naden en kieren van het 
nachthok erg belangrijk. Dit middel op laten drogen en niet afspoelen!  
Wanneer uw kippen last hebben van kippenluis is het aan te raden om 
enkele dagen achter elkaar intensief te spuiten.
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/bloedluis-liquid

Handig bij het schoonmaken van het hok, zo kunt u gemakkelijk 
aangekoekte resten los schrappen.  
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/schrapper

BENODIGDHEDEN

19Kippenazijn

20Bloedluis Liquid

21Schrapper

WIST JE DAT... 
...je de uiteinden van de zitstok kunt insmeren met vaseline? Dit voorkomt dat de mijten 's nachts via 
de zitstok op de kippen terechtkomen. Dit werkt mee aan een goede nachtrust voor de kippen, maar 

is uiteraard niet voldoende om mijten volledig te bestrijden. 



©2020 Dierenhandel Hoogendoorn BV

KIPPENKALENDER

De sleutel tot een lang leven is uiteraard een goede 
weerstand. Om die te waarborgen, raden we u aan om 
onderstaande kalender nauwkeurig op te volgen. Als u 
beginnend kippenhouder bent, kan deze kalender u in 
ieder geval een goede houvast bieden. 

Januari
Week 1
Week 2
Geef één dag multivitamine door het water.
Week 3
Week 4
Geef één dag multivitamine door het water.

Mei
Week 1
Week 2
Geef één dag multivitamine door het water.
Week 3
Week 4
Geef één dag multivitamine door het water. 
Controleer op luis!

Maart
Week 1
Week 2
Geef één dag multivitamine door het water.
Week 3
Week 4
Geef vijf dagen VederFit door het drinkwater om 
beter door de lichte voorjaarsrui heen te komen. 
Toedienen in de week dat u ziet dat uw kippen in de 
rui zijn. Het hoeft dus niet per se om week 4 te gaan.
Geef één dag multivitamine door het water.

Februari
Week 1
Week 2
Geef één dag multivitamine door het water.
Week 3
In deze week beginnen we met het ontwormen van 
de kippen. Geef wormmiddel door het water. Zie de 
verpakking voor de duur van de kuur. Na deze kuur 
10 dagen wachten en behandeling herhalen.
Week 4
Geef een volle week multivitamine door het water 
(in verband met de wormkuur).

Juni
Week 1
Week 2
Geef één dag multivitamine door het water.
Week 3
Week 4
Geef één dag multivitamine door het water. 
Controleer op luis!

April
Week 1
Vanaf deze week moet u extra alert zijn op 
kippenluis omdat het warmer en vochtiger wordt.
Week 2
Geef één dag multivitamine door het water.
Week 3
Spuit het hok vanaf nu elke keer dat u het 
schoonmaakt in met onze Bloedluis Liquid. Vindt u 
toch luizen? Neem contact met ons op!
Week 4
Geef één dag multivitamine door het water.
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KIPPENKALENDER

September
Week 1
Week 2
Geef één dag multivitamine door het water.
Week 3
In deze week gaan we weer de kippen ontwormen. 
Geef wormmiddel door het water. Zie de verpakking 
voor de duur van de kuur. Na 10 dagen weer 
herhalen!
Week 4
Geef een volle week multivitamine door het water 
(in verband met de wormkuur).

November
Week 1
Week 2
Geef één dag multivitamine door het water.
Week 3
Week 4
Geef één dag multivitamine door het water. 

Juli
Week 1
Week 2
Geef één dag multivitamine door het water.
Week 3
Week 4
Geef één dag multivitamine door het water.
Controleer op luis!

Oktober
Week 1 
Geef vijf dagen VederFit door het drinkwater om 
door de najaarsrui heen te komen. 
Toedienen in de week dat u ziet dat uw kippen in de 
rui zijn. Het hoeft dus niet per se om week 1 te gaan.
Week 2
Geef één dag multivitamine door het water.
Week 3
Week 4
Geef één dag multivitamine door het water.

December
Week 1
Week 2
Geef één dag multivitamine door het water.
Week 3
Week 4
Geef één dag multivitamine door het water. 

Augustus
Week 1
Let bij een warme nazomer goed op of uw dieren 
geen last krijgen van kippenpokken. Neem in dat 
geval contact op met ons.
Week 2
Geef één dag multivitamine door het water.
Week 3
Week 4
Indien de warmte wat afneemt buiten, kunt u wat 
minder controleren op luis.
Geef één dag multivitamine door het water.

Bel 0182-342 859 Mail info@dierenhandel
hoogendoorn.nl

Of kom langs 
in Stolwijk!

Vragen of twijfels? Onze gespecialiseerde dierverzorgers helpen u graag!
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INSTRUCTIES

Stappenplan voor de bestrijding van mijten

Stappenplan voor kortwieken van uw kippen

De oorzaak van luizen of mijten in het kippenhok ligt niet, zoals soms wel gedacht wordt, in 
een slecht onderhouden of vies hok.Dit probleem ontstaat vooral in combinatie van warm 
weer met hoge luchtvochtigheid. Dit zijn factoren waar wij niet de hand in hebben. Er zijn 
echter gelukkig maatregelen te nemen om de kippenmijten alsnog te voorkomen. Volg 
daarvoor in de periode april t/m september iedere maand onderstaand stappenplan bij het 
schoonmaken van uw hok.

1. Maak het nachthok zo goed mogelijk schoon.
2. Ontsmet het nachthok met Halamid (bij ons verkrijgbaar).
3. Na ca. 1 uur het nachthok behandelen met luisspray. Vergeet vooral de kieren, de onder-

zijde van de zitstok en de legkast niet.
4. Gebruik vervolgens bij het inrichten van de legkast alleen tabaksstelen. Hier kan de luis 

niet tegen. Gebruik dus geen stro of hooi! De luis nestelt namelijk in de schacht hiervan.
5. Blijf de periode na deze behandeling het hok inspuiten met Bloedluis Liquid. Zo 

voorkomt u een nieuwe uitbraak van kippenluis.

Als er al een luizenprobleem is, moeten de dieren ook behandeld worden. Dit gaat als volgt:
Spuit ze flink onder de vleugels en over het gehele lijf in met luisspray, vooral goed tussen 
de veren. Zorg ervoor dat u niet in de snavel en ogen spuit.

Het kortwieken wordt gedaan om kippen niet meer te laten vliegen. Hoe dit in zijn werk 
gaat? Knip de slagpennen van 1 vleugel af. Dit zijn de buitenste veren, knip deze net onder 
de volgende verenrand af. Stop met knippen wanneer u bij de kortere veertjes aankomt 
(zie afbeelding). Voor de sier kunt u de eerste twee veren 
overslaan. Knip altijd maar 1 vleugel. Wanneer er 2 vleugels 
geknipt zijn, hebben uw kippen weer evenwicht en kunnen 
ze alsnog aardig omhoog komen. Na elke rui groeien de 
veren weer aan. Kortwiek daarom uw kippen na elke rui-
periode. De kippen voelen hier niets van, het is als nagels 
knippen bij mensen. 
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Het 'Hoogendoornteam' wenst u veel succes met het verzorgen van uw kippen! Omdat wij 
opgeleide dierverzorgers in dienst hebben, kunt u gerust voor al uw vragen contact met ons 
opnemen. We zijn te bereiken op Facebook, over de e-mail en per telefoon:

Facebook: Dierenhandel Hoogendoorn BV
Telefoon:  0182 342 859 
E-mail:  info@dierenhandelhoogendoorn.nl

Adres:  Benedenkerkseweg 107
   2821 LB, Stolwijk

Alle in deze handleiding genoemde producten kunt u online bestellen!

Op onze webshop vindt u al 
onze leverbare kippenrassen, 
alle kippenhokken en zeer veel 
benodigdheden.

www.dierenhandelhoogendoorn.nl

Misschien is het nog een beetje nieuw voor u, al die kuurtjes en middeltjes. Echter zijn
ze er niet voor niets. Zeker als ze verhuizen hebben ze net even wat meer nodig dan hun 
normale voer. Nog één keer alle middeltjes op een rijtje:

Wormmiddel: tegen worminfecties, die u door het water kunt geven.
Multivitamine: voor de extra weerstand en voor herstel na een kuurtje.
Tabakstelen: tegen kippenluis, de geur die hier vanaf komt houdt de luis weg.
Anti-luisspray of Bloedluis liquid: een spray tegen luizen, waarmee u om de twee à drie
weken uw hok inspuit. Hebben uw kippen toch last van luizen? Neem contact met ons op!
Kippenazijn: gaat verspreiding van ziektes tegen.
VederFit: ter ondersteuning van de bevedering en de huidkwaliteit (tijdens de rui).

TOT SLOT



Positief over ons bedrijf? Laat het anderen weten en schrijf een review!

Dierenhandel Hoogendoorn BV

Like ons op Facebook!
Meer dan 2.750 tevreden klanten gingen u voor

Bezorgservice
Bij webshop-bestellingen boven de € 45,- worden de producten 

GRATIS bij u thuisbezorgd!

Heeft u een kleiner totaalbedrag? Dan ziet u uw bestelling tegen een kleine 
vergoeding van € 7,50 bij u thuis verschijnen.

dierenhandelhoogendoorn


