
Voor al uw dieren en dierverblijven!

Handleiding voor de verzorging van

KUIKENS
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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 alle producten 
die nodig zijn voor het welzijn van uw dier. We willen tenslotte allemaal onze kuikens fit 
en tevreden houden. Door middel van deze handleiding willen wij u zo goed mogelijk 
informeren over het houden van kuikens, maar ook alvast voorbereiden op de volwassen 
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 het houden van kuikens, 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 en weet u meteen wat u in huis moet hebben.  
Hieronder vindt u de meest essentiële benodigdheden. Op de volgende bladzijden 
worden alle producten nader toegelicht.
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BENODIGDHEDEN

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

Kuikens hebben behoefte aan warmte. Het is belangrijk dat het 
kuikenverblijf daaraan voldoet en tochtvrij is. Een knaagdierenkooi 
is hier heel geschikt voor. Zet deze wel binnenshuis of in een 
schuurtje met een temperatuur van boven de 15 0C.
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/kooien

De kuikens moeten tot minimaal 6 weken onder een kunstmoeder 
blijven. Met het op hoogte stellen van de plaat is de temperatuur 
te regelen. Houd voor de eerste week een temperatuur aan 
van 35 graden. Dit elke week aflopend met 2 graden tot er een 
temperatuur van 25 graden is bereikt en er voldoende veertjes op 
de kuikentjes zijn gegroeid. 
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/warmtelamp

Zorg ervoor dat de kuikens niet in de voeder- en watersilo kunnen 
staan. Onze speciale kuikensilo's zijn geschikt, omdat ze kleine randen 
hebben waar de kuikens niet in kunnen vallen of staan. Zet de voerbak 
bij voorkeur op een plankje o.i.d. zodat er geen bodembedekking in de 
voerbak komt. Zorg ervoor dat het voer altijd beschikbaar en 
'vindbaar' is. 
Tip: Leg een stukje karton in het hok en strooi daar ook iedere dag wat voer 
op, dan weet u zeker dat ze altijd voldoende binnen krijgen en goed genoeg 
groeien. Dit is wel alleen voor de eerste dagen, grotere kuikens maken er 
anders een rommeltje van!
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/watersilo

TIP...
Gebruik een cover om te voorkomen dat de kuikens op de plaat springen. Zo houdt u de 

kunstmoeder schoon en blijven de kuikens netjes onder de plaat!
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Onbeperkt voer is onmisbaar voor een gezonde groei van kuikens. Geef 
op meerdere plekken voer, waaronder dichtbij of onder de warmtelamp. 
Zo weet u zeker dat ze het voer altijd kunnen vinden! Het is belangrijk 
dat kuikens in de opgroeiende fase niet wisselen naar ander soort voer. 
Wanneer ze tien weken oud zijn raden we dus aan meteen over te 
stappen naar voer in dezelfde voerlijn: Premium Mix 10.
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/kippenvoer

Qua bodembedekking voor kuikens kunt u het beste houtvezel of 
houtkrullen gebruiken. Dit is zacht voor de kleine, tere pootjes en 
gemakkelijk te verschonen. Als de kuikens oud genoeg zijn om naar 
buiten te gaan (rond tien weken), kunt u beukensnippers gebruiken als 
bodembedekking.
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/zaagsel

5Bodembedekking

6Kuikenvoer

TIP...
Gebruik een buigbare wilgentunnel om het drinkbakje op te zetten, 

zo blijft het schoon en het ziet er nog leuk uit ook!
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Meelwormen en vlokreeftjes zijn een bron van dierlijke eiwitten. 
Voldoende eiwit is belangrijk voor het ontwikkelen van een goed 
verenkleed. Daarnaast zijn kuikens er dol op, dus u krijgt ze er 
eenvoudig tam mee.
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/meelwormen

Het is verstandig uw kuikens te ontwormen, dit mag als ze tien weken 
oud zijn. Door deze wormenkuur verkleint u de kans dat ze een 
worminfectie krijgen. Dit wormmiddel kunt u eenvoudig door het drinkwater 
geven. Een neveneffect van deze kuur is dat de darmwand licht verschraalt. 
Dien daarom direct hierna multivitamine toe om dit te herstellen.
Dosering: 2 flesdopjes per liter 
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/wormmiddel

Om de kuikens in een goede conditie te houden is het belangrijk om 1 
keer per week multivitamine door het drinkwater te geven. Zo houdt u de 
weerstand hoog en verkleint u de kans op ziektes. 
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/multivitamine

Het is belangrijk voor de hygiëne dat uw kuikenverblijf insectenvrij blijft. 
Deze insectenlamp helpt u effectief vliegen en andere insecten te weren. 
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/insectenlamp

BENODIGDHEDEN
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11Opslagton
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
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Heerlijke kooiverfrisser voor uw knaagdier- of kuikenkooi. Het poeder 
van The Pet Doctor neutraliseert en maskeert onaangename geurtjes. 
Op deze manier blijft de kooi langer fris ruiken. 
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/deorodent-kooiverfrisser

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

BENODIGDHEDEN

Wat te doen bij...
Kuikens zijn erg jonge dieren, daardoor zijn ze kwetsbaarder voor ziektes en kwalen dan vol-
wassen kippen. Om u enigzins een idee te geven van de ziektes die voor kunnen komen bij 
kuikens, hebben wij een aantal hieronder op een rijtje gezet. Als u een ziektebeeld denkt te 
herkennen, wil dit niet meteen zeggen dat het daadwerkelijk die ziekte of kwaal is. Wanneer 
u een kuiken heeft dat zich anders gedraagt dan anderen, raden wij u aan om contact met ons 
op te nemen. Zo kunnen wij u optimaal advies geven over de eventuele behandeling van het 
kuiken.

Coccidiose: Dit is een darmstoornis, die veroorzaakt wordt door een bacterie. Het kuiken zal 
lusteloos en bol in een hoekje zitten. Ook zal het kuiken diarree hebben met bloed.

Marek: Dit is een verlammingsziekte. Het kuiken zal spreidpoten krijgen en steeds moeilijker 
gaan lopen. Ook andere functies in het lijfje zullen uitvallen. Aan deze ziekte is helaas niets te 
doen.

Worminfectie: Het kuikentje zal lusteloos en bol in een hoekje gaan zitten, maar eet en drinkt 
nog wel redelijk. Ook kunt u aan het borstbeen voelen dat het dier mager is.

Snot: Dit is een verkoudheid bij kippen en kuikens. Symptomen: niezen, rochelen, luchtbellet-
jes in de ogen, met de snavel open zitten door benauwdheid. 

Voor al deze ziektes geldt nogmaals: ziet u afwijkend gedrag of vertrouwt u het niet? 
Neem dan direct contact met ons op! Veel ziektes zijn namelijk goed te behandelen.

12DeoRodent Kooiverfrisser
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TOT SLOT

Na het lezen van deze kuikenhandleiding bent u hopelijk (nog) bekender met het 
houden van deze diertjes. Als de kuikens in de veren zitten en ongeveer 10 weken oud 
zijn, kunt u vervolgen met onze handleiding voor het houden van kippen. 

Het 'Hoogendoornteam' wenst u veel succes en plezier met het houden van uw kuik-
ens! 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

Alle in deze handleiding genoemde producten kunt u online bestellen!

Op onze webshop vindt u al onze 
leverbare kippenrassen, alle 
kippenhokken- en kooien en zeer veel 
benodigdheden voor het houden van 
kuikens en kippen.

www.dierenhandelhoogendoorn.nl

KUIKENS EN ZITSTOKKEN...
Biedt kuikens vroeg genoeg een zitstok aan. Kippen die pas na zes weken een zitstok 

krijgen, leren lastiger op stok gaan of gaan het zelfs helemaal niet doen!



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


