
Broedeieren, schouwen, uitkomst  en algemene tips over kunstmatig uitbroeden. 
 
Deze uiteenzetting behandelt enige bijzondere aandachtspunten waar een fokker van 
pluimvee bij het kunstmatig broeden met een broedmachine mee te maken krijgt. Ik ga het 
hebben over zaken waarop u moet letten bij het kopen van broedeieren, over het schouwen 
van de eieren en wat te doen als de eieren uitkomen in de broedmachine. Meer in zijn 
algemeenheid geef ik u nog enige tips over het broeden met een broedmachine wat betreft 
de temperatuur, luchtvochtigheid, het keren van de eieren, en de omgeving waarin wordt 
gebroed.  
 
Broedeieren. 
 
De beslissing is gevallen. U gaat eieren uitbroeden. Na veel of enig zoeken, lezen, op 
internet surfen is een keuze gemaakt van uw favoriete ras. Of u wist het meteen al omdat u 
al jaren een bepaald ras fokt. In het laatste geval heeft u zelf waarschijnlijk eieren van uw 
mooiste dieren waarmee u gaat broeden. In het andere geval zal waarschijnlijk Marktplaats 
de aangewezen plaats zijn om fokkers te vinden die broedeieren aanbieden.  
Voordat u overgaat tot de koop van broedeieren moet u echter een aantal zaken weten.  
 
Vervuilde eieren. 
Broedeieren mogen niet worden en niet zijn gewassen. Worden eieren gewassen dan wordt 
de cuticula verwijderd. Dat is een beschermend laagje waarmee de kip bij het leggen van 
een ei omhult. Hoe ouder de kip is, des te minder de kip dit beschermende laagje kan 
produceren. Dit betekent dat eieren van oudere kippen vatbaarder zijn voor besmettingen in 
het ei, dan eieren van jongere kippen. Hoewel dit beschermende laagje door de natuur is 
meegegeven ter bescherming van het ei en aldus uitstekend werkt, kan het voor het broeden 
enig negatief effect hebben op de uitwisseling van vocht en gassen. Het ei ontsmetten met 
een chemisch middel is voor de hobbyfokker niet aan te raden, omdat bepaalde stoffen dan 
ook weer schade kunnen vooroorzaken als ze het ei binnendringen via de poreuze schaal 
die een ei nu eenmaal heeft. Mijn advies is daarom bij de aankoop van eieren geen bevuilde 
eieren aan te schaffen en na te vragen of de eieren zijn gewassen. Gebruikt u toch 
gewassen eieren in de broedmachine dan kunt u te maken krijgen met een zogenaamd 
klapei. Dat is een besmet ei dat na verloop van tijd uit elkaar spat door de druk die ontstaat 
bij het rottingsproces. In dat geval krijgt u een ernstig vervuilde broedmachine en zijn alle 
andere eieren ook besmeurd terwijl er een vreselijke stank zal worden waargenomen. 
 

Cuticula 
De cuticula is de eerste barrière tegen het binnendringen van bacteriën. Sparks and Board 
(1985) lieten zien dat de cuticula verandert wanneer een ei is gelegd en dat deze 
verandering van grote invloed is op de gevoeligheid voor een bacteriële infectie op dat 
moment. De cuticula van een pas gelegd ei is nat, en het duurt gemiddeld drie minuten 
voordat de cuticula is opgedroogd. Wanneer de cuticula nat is, is de kans op het 
binnendringen van bacteriën veel groter dan wanneer de cuticula is opgedroogd. 
Electronenmicroscopie laat zien dat de cuticula van een pas gelegd ei een open, granulaire 
structuur heeft. Een droge cuticula heeft een dichtere, beter ontwikkelde structuur waardoor 
bacteriën minder goed kunnen binnendringen. Uit een besmettingsstudie van Drysdale 
(1985) bleek dat eieren met een onregelmatige, slecht gevormde cuticula een hogere kans 
op besmetting hadden (40 procent) dan eieren met een goed gevormde cuticula (26 
procent). Alls et al. (1964) toonden in een besmettingsstudie aan dat door het verwijderen 
van de cuticula de bacteriële besmetting in consumptie-eieren opliep van 20 naar 60 procent. 
Bron: https://www.pluimveebedrijf.nl/kies-pluimveetak/moederdieren/beschermingsmechanismen-van-broedeieren-
tegen-pathogenen-en-de-aanwezigheid-van-cuticula/ 

 
Vorm, gewicht, leeftijd eieren. 
Een goed broedei is ovaal, niet langwerpig en niet helemaal rond. Eieren met een afwijkende 
vorm geven vaak meer moeite met uitkomen. Vooral als het eieren zijn waarbij de plaats 
waar de luchtkamer zich bevindt, dat is de meest stompe kant te zijn, niet is te 
onderscheiden van de kant waar geen luchtkamer zit. Dus als het ei (te) rond is. Dit zijn geen 
geschikte broedeieren. Te kleine eieren ten opzichte van de andere eieren zullen ook tot 
minder goede uitkomsten leiden. Bovendien zullen de hennen die hieruit voortkomen later 
ook weer te kleine eieren gaan leggen. Te langwerpige eieren zijn eveneens minder geschikt 
als broedei. Bij deze eieren is het moeilijk vast te stellen aan de hand van de vorm waar zich 
de luchtkamer bevindt. Extra grote eieren met een dubbele dooier zijn eveneens niet 
geschikt om mee te broeden. 

https://www.pluimveebedrijf.nl/kies-pluimveetak/moederdieren/beschermingsmechanismen-van-broedeieren-tegen-pathogenen-en-de-aanwezigheid-van-cuticula/
https://www.pluimveebedrijf.nl/kies-pluimveetak/moederdieren/beschermingsmechanismen-van-broedeieren-tegen-pathogenen-en-de-aanwezigheid-van-cuticula/


Het bewaren van eieren. 
Broedeieren moeten op een koele plaats worden bewaard, maar niet in de koelkast. Dat is te 
koud en als u de eieren er dan uithaalt ziet u dat er condensatie op de eierschaal plaatsvindt. 
De eieren worden vochtig of er komen kleine waterdruppeltjes op. Een omgeving waar het 
tussen de 10 en 18 graden C is en de luchtvochtigheid om en nabij 75% is heeft de voorkeur.  
Liever niet te grote temperatuurschommelingen. Worden de eieren te warm bewaard dan 
begint buiten de broedmachine de ontwikkeling al, wat leidt tot minder uitkomsten of tot te 
grote tijdsverschillen in de uitkomst van de eieren. Eieren moeten dagelijks een oneven 
aantal keren worden gekeerd. Het keren zorgt ervoor dat de dooier niet aan de eierschaal 
gaat verkleven en dat de verdeling van het eiwit en de dooier goed blijft.  
Als broedeieren ouder zijn dan 14 dagen dan loopt de kans op een goede uitkomst steeds 
meer achteruit. Ook zal de uitkomst van oudere eieren langer duren. Eieren van hooguit 7 
dagen oud kunnen 6 tot 18 uren eerder uitkomen dan eieren die 14 dagen oud zijn. Dit kan 
de oorzaak zijn dat u na de uitkomst van de eerste eieren, meer dan een dag later nog 
eieren uit ziet komen, terwijl de eerste kuikens al droog zijn. Bovendien neemt de kiemkracht 
van oudere eieren steeds meer af. De kiemkracht is het vermogen om uit te groeien tot een 
levensvatbaar kuiken. Uit proeven is komen vast te staan dat bij eieren van 17 dagen oud de 
kiemkracht is gereduceerd naar 75%. Bij eieren met een leeftijd van 18 tot 21 dagen loopt dit 
nog verder terug namelijk naar plm. 55%.  
 
Als u eieren heeft vervoerd is het verstandig dezen 24 uren te laten rusten voor dat u ze in 
de broedmachine legt. Inmiddels moet de broedmachine proefdraaien en moet de gewenste 
temperatuur van de broedmachine en de luchtvochtigheid zijn gestabiliseerd. Zowel de 
luchtvochtigheid als de temperatuur van de broedmachine zal tijdens het broedproces 
enigszins schommelen. Voordat u de eieren in de broedmachine gaat leggen moeten deze 
op kamertemperatuur zijn, dus om en nabij 21 graden C. De broedmachine moet in een 
ruimte staan waar het niet kouder is dan 18 graden Celsius. Als de broedmachine ’s nachts 
te veel afkoelt en moeite heeft om de juiste temperatuur vast te houden ziet u dat terug in 
een latere uitkomst van de eieren dan verwacht. Dus dat bijvoorbeeld de eieren pas 
uitkomen op de 22e dag en dan vaak ook nog onregelmatiger. 
 
Uitbroeden en schouwen 
 
In de broedmachine, de in te stellen waarden. 
Omdat bij de meeste broedmachines doorgaans al een handleiding wordt aangeboden, die 
speciaal op de gekochte machine is afgestemd, zijn de waarden die ik hierna vermeldt een 
indicatie. Zo kan de temperatuur en luchtvochtigheid die ik ga noemen afwijken van de 
handleiding die dan bij uw machine is meegeleverd. De handleiding die wordt geleverd bij uw 
broedmachine kunt u het beste als leidend beschouwen. Voor broedmachines waarvan het 
vocht moeilijk is te regelen kunt u, als daarvoor ruimte is in het waterreservoir, kleikorrels 
doen. Die zorgen voor een geleidelijke verdamping van het water, wat de beheersbaarheid 
van de luchtvochtigheid ten goede komt. 

Bij een machine met ventilator ( motorbroeder) 37.7 graden C en de eerste 18 dagen 47% 
vocht. Bij een vlakbroeder zelfde vocht maar 38.3 C anders blijft de onderkant van het ei te 
koel. Komt een broedmachine boven 40 graden Celsius dan sterven de kuikens. 
Op de avond van de 18e dag niet meer keren en vocht naar plm. 60/65 %.  
De luchtvochtigheid loopt vanzelf op naar plm. 80% als de eieren uitkomen.  
De temperatuur mag als de eieren uitkomen ongeveer 0,4 graden C lager worden ingesteld 
om warmtestress bij de kuikens te voorkomen. Tijdens de uitkomst laat u de machine zo lang 
mogelijk dicht om de luchtvochtigheid en temperatuur tijdens de uitkomst  in stand te 
houden. De kuikens kunnen gemakkelijk 24 uren op de dooier teren, waarvan ze nog 
voeding mee hebben gekregen. Door de hoge luchtvochtigheid in de broedmachine kunnen 
ze niet uitdrogen. Als u de broedmachine te vroeg open doet zal dit de uitkomst in 
belangrijke mate negatief beïnvloeden. Voor zover mogelijk de kuikens pas eruit halen als 
het kuiken droog is en rechtop kan staan. Soms komen kuikens veel later uit dan de 
eerstgeboren kuikens. Dit kan komen omdat de leeftijd van de broedeieren uiteenloopt. Wilt 
u de eerste kuikens er dan toch uithalen, doe dit dan zo snel mogelijk. De kuikens moeten uit 
zichzelf uit het ei komen. Kuikens die niet zelfstandig uit het ei komen kunt u beter niet 
helpen. Vaak zijn de buikjes dan al helemaal opgezet en bloederig en zullen de kuikens 
alsnog sterven of ziek worden en dan ook de andere gezonde kuikens kunnen besmetten 
met ziektekiemen. Het is beter deze natuurlijke selectie van de natuur te respecteren. 
Voor het uitbroeden van eendeneieren gelden afwijkende broedprocedures. Kippeneieren en 
eendeneieren kunnen niet gelijktijdig in dezelfde broedmachine worden uitgebroed! Klik voor 
het uitbroeden van eendeneieren op: http://www.pkv-burgum-eo.nl/Wordpress/?p=2629 

http://www.pkv-burgum-eo.nl/Wordpress/?p=2629


 
De ontwikkeling van het kuiken in het ei. 
Door te klikken op onderstaande link vindt u een filmpje op internet over de ontwikkeling van 
het kuiken in het ei. De beelden spreken voor zich. Links in beeld ziet u de betreffende 
broeddag die bij de weergave hoort en dus wat zich op die dag al heeft ontwikkeld.  
Het is goed hiervan kennis te nemen zodat u weet wat u ziet als we het straks gaan hebben 
over het schouwen van eieren. https://www.youtube.com/watch?v=PedajVADLGw&t=76s 
 
Ter toelichting bij het filmpje noem ik enige dagen met de daarbij behorende ontwikkeling 
van het kuiken: 
 

Broeddag Stadium van ontwikkeling 

4 Als het ei bevrucht is ziet u een donker vlekje. Is het ei helemaal helder 
dan is het waarschijnlijk onbevrucht. 

7 Er worden bloedvaatjes zichtbaar. De luchtkamer ziet er uit als een 
lichtere zone. De dooier is niet meer zo zichtbaar, maar het ei wordt 
steeds donkerder van inhoud. Een ei met helder eiwit is in dit stadium 
zeker onbevrucht en moet uit de broedmachine worden verwijderd. 

10 Nog meer bloedvaatjes worden zichtbaar, het embryo kan al enigszins in 
het ei bewegen. 

14 Het ei is vrijwel niet meer doorschijnend, duidelijk is te zien waar het 
embryo en waar de luchtkamer zich bevindt. 

18 Tweederde van het ei is gevuld met het kuiken. Vanaf nu niet meer 
schouwen, het keermechanisme van de broedmachine moet uit, het 
vochtgehalte moet op de avond van de 18e dag worden opgevoerd naar 
plm. 65% en zal met het uitkomen van de eieren vanzelf oplopen naar 
plm. 80%. De broedmachine mag niet meer worden geopend. 

20 Er kunnen al kuikens uitkomen, maar de officiële uitkomst is op de 21e 
dag. 

21  Uitkomst van de eieren. De meeste eieren zijn nu uitgekomen of aan het 
uitkomen. Mijn ervaring is dat er soms ook op de 22e dag nog gezonde 
kuikens uitkomen. Dit kan komen omdat er leeftijdsverschil zit in de 
eieren, maar ook omdat de temperatuur enige tijd te laag is geweest door 
bijvoorbeeld omgevingsfactoren (te koele broedruimte) of door de 
conditie van het kuiken.  

 
Het schouwen. 
Voor het schouwen van de eieren kan een speciale schouwlamp worden gebruikt. Bij 
schouwen van broedeieren wordt het ei met een sterke lamp doorgelicht. Het ei mag niet 
worden verhit door de lamp. Er zijn tegenwoordig broedmachines waarop of waarin een 
schouwlamp is gebouwd. Schouwen kan vanaf de 3e dag, maar het is beter een paar dagen 
te wachten, omdat dan duidelijker beoordeeld kan worden of een broedei wel of niet is 
aangeslagen. U kunt beter vanaf de 7e dag schouwen. Eieren die vrij helder blijven en waarin 
de dooier nogal beweeglijk is, zijn niet bevrucht of afgestorven. Dit geldt ook als de 
ontwikkeling in een later stadium duidelijk achterblijft in vergelijking met de andere eieren. 
Onbevruchte eieren en afgestorven eieren moeten uit de broedmachine worden verwijderd. 
Blijft een dergelijk ei in de broedmachine dan kan door het rottingsproces een gas ontstaan 
dat schadelijk is voor de goede eieren. Bovendien kan het ei door de druk die binnen het ei 
ontstaat, uit elkaar spatten, het zogenaamde klapei, dat ik eerder in deze uiteenzetting 
beschreven heb. Een bevrucht maar afgestorven embryo is niet altijd goed te herkennen. 
Wat je ziet is een minder scherpe donkere vlek in het ei, dat is dan het afgestorven embryo 
of u ziet een soort van ring, een bloedring noemt men dat. Hierna volgen enige foto’s om u 
wat verder op weg te helpen. U zou kunnen schouwen op de 7e dag, de 12e dag en tenslotte 
op de 18e dag. Op die dag moeten de eieren uit het keermechanisme worden gehaald en los 
in de broedmachine worden gelegd. Meestal wordt dan het keermechanisme uitgezet of uit 
de machine gehaald. Het vochtpercentage wordt opgevoerd naar ongeveer 60/65% en dan 
is het afwachten wat er verder gebeurt. Vanaf de 20e dag zullen waarschijnlijk de eerste 
eieren al uitkomen. Op de 21e dag komen meestal de meeste kuikens uit en soms op de 22e 
dag ook nog een aantal.  

https://www.youtube.com/watch?v=PedajVADLGw&t=76s


 
 

Hierboven een ei van ongeveer 1 week oud. 
 
 

 
 

Een bevrucht ei in de laatste fase. 
 

Als u op de volgende link klikt ziet u een bewegend kuiken in een ei dat binnenkort zal 
uitkomen: https://www.youtube.com/watch?v=FIjp3dP2ASo 
 
Met deze informatie kunt u waarschijnlijk goed aan de slag met het uitbroeden van uw 
hoendereieren. Ik wens u veel succes met deze leuke hobby! 
 
Noardburgum, 4 april 2022 
Jan Westerhof 
 
Bronnen: Kippenziekten en Aandoeningen (Hans Ringnalda), Broeden voor hoender en dwerghoendereieren ( 
Hoving/IJpma), Kippen in de tuin ( Deblaere/Gommers), eigen inzicht en ervaringen, www.pluimveebedrijf.nl, 
eigen foto’s: fases broedei en het eigen filmpje bewegend kuiken in ei. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FIjp3dP2ASo
http://www.pluimveebedrijf.nl/

