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Wakker Dier 21 oktober 2022 

Vandaag start een nieuwe abri- en radio-campagne van Wakker Dier over kreupelheid bij 

melkkoeien. Een op de vijf melkkoeien ervaart pijn bij het lopen. Anne Hilhorst van Wakker 

Dier: “De zorg voor melkkoeien schiet ernstig tekort als ruim 300.000 koeien in Nederland 

kreupel zijn. 

Kreupelheid is één van de grootste dierenwelzijnsproblemen bij koeien. Ze moeten iedere dag 

lopen van de melkmachine naar de voer- en de ligplekken. Bij koeien die kreupel zijn doet 

iedere stap zeer. Pijn aan klauwen (voeten) en gewrichten door ontstekingen zijn de 

belangrijkst oorzaak van kreupelheid. 

Harde, vieze en gladde vloeren 

Koeien staan gemiddeld meer dan tachtig procent van hun leven binnen op stal. Een kwart 

van de koeien komt helemaal nooit buiten. In de stal staan ze vaak op harde, gladde vloeren 

die bedekt zijn met hun eigen uitwerpselen. Ruim de helft van de koeien krijgt wonden en 

ontstekingen aan hun klauwen (‘voeten’). 

Lage weerstand door uitmelken 

Doordat koeien veel melk moeten geven is het een uitdaging voor hen om gezond te blijven. 

Veel dieren zijn ziek of hebben een matige tot slechte conditie. Dit leidt onder meer tot te 

dunne vetkussens onder hun klauwen. Ook dat zorgt ervoor dat melkkoeien eerder 

ontstekingen aan hun klauwen krijgen. 

Mythe van de blije melkkoe 

De radiospot en de abri’s zijn de eerste van een serie radio-spots en abri’s waarin Wakker 

Dier stalgeheimen onthult. Anne Hilhorst: “Wij willen mensen wakker schudden over het 

lijden van melkkoeien in de melk-industrie. De sector schept een mythe van gezonde, blije 

koeien in de wei die wij doorprikken.”. 

Zuiver is niet zo zuiver als we denken 

Wakker Dier startte deze zomer een campagne om mensen voor te lichten over het koeienleed 

achter de melk-industrie. De gemiddelde melkkoe geeft 36.000 liter melk in haar leven. 

Daarvoor moet ze hard werken onder vaak slechte stal-omstandigheden. Veel dieren zijn ziek, 

of de uitputting nabij. Wakker Dier wil dat alle melk gaat voldoen aan minstens één ster van 

het Beter Leven Keurmerk of Nederlands biologisch. Met als doel het leven van melkkoeien 

in de melkindustrie te verbeteren. 

 

Bron: website Wakker Dier: Wakker Dier onthult stalgeheim: één op vijf koeien is kreupel - 

Wakker Dier 

  

https://www.wakkerdier.nl/campagnes/melkkoeien/
https://www.wakkerdier.nl/persberichten/wakker-dier-onthult-stalgeheim-een-op-vijf-koeien-is-kreupel/
https://www.wakkerdier.nl/persberichten/wakker-dier-onthult-stalgeheim-een-op-vijf-koeien-is-kreupel/


Reactie LTO Vakgroep Melkveehouderij (Ria Derks) 25 oktober 2022 

Wakker Dier stelt dat een op de vijf koeien kreupel loopt. Deze bewering kan niet kloppen, 

volgens Ria Derks, portefeuillehouder Diergezondheid bij de LTO-vakgroep 

Melkveehouderij. Nederlandse melkkoeien geven veel melk, wat volgens haar juist een teken 

is dat ze gezond zijn en onder goede omstandigheden worden gehouden. 

Wakker Dier zegt dat zoveel koeien kreupel lopen door slechte stalomstandigheden, vuile en 

gladde vloeren en een lage weerstand door een hoge melkproductie. Deze beweringen worden 

niet onderbouwd met cijfers. 

Volgens Derks wordt helemaal niet bijgehouden hoeveel koeien kreupel lopen. Ze kan niet 

geloven dat het er zoveel zijn. 'Wanneer je kijkt naar de afvoer van koeien, dan is 0,18 procent 

van de koeien niet transportwaardig. Een kreupele koe valt ook onder die groep. Mocht het 

een dusdanig groot probleem zijn als Wakker Dier schetst, dan was dit percentage veel hoger 

geweest.' 

De LTO-vakgroepbestuurder vindt het ook raar dat wordt gesteld dat het stalklimaat slecht is. 

'Ook bij een slecht stalklimaat geeft een koe minder melk. De melkproductie van de huidige 

koe laat zien dat de omstandigheden, maar ook het voer, goed zijn. Heel wat beter dan die 

dompige, donkere stallen van vroeger, waar de koeien de hele winter aangebonden stonden.' 

Laag antibioticagebruik 

De goede diergezondheid komt naar voren uit de monitoring zoals die door de sector wordt 

gedaan. 'De melkveehouderij heeft ook een heel laag antibioticagebruik, daarbij neemt de 

levensduur van de melkkoeien toe', geeft Derks aan. 

'En natuurlijk kan het altijd beter', erkent Derks. 'Daar werkt de sector ook aan. We werken 

met verschillende systemen via de zuivel, waarbij we monitoren op dierenwelzijn en 

diergezondheid en daarop scoren we goed.' Ze meldt dat wordt samengewerkt met het 

Hoofcare Expertise Centre, GD Diergezondheid en dierenartsen aan het verder verbeteren van 

de klauwgezondheid. 'Iedere kreupele koe is er één te veel.' 

Bron Nieuwe Oogst: LTO Melkveehouderij: bewering dat een op vijf koeien kreupel loopt, 

kan niet kloppen - Nieuwe Oogst 
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