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Uitkomsten melkkoe-quiz 
In mei 2022 vroeg Wakker Dier aan haar volgers op Facebook en Instagram wat zij nou het ergst 
vinden aan de melkveehouderij. In dit document zijn de uitslagen te vinden. 
 
Ergst 
Een gemiddelde melkkoe geeft meer dan 9.000 liter melk per jaar. Rond haar zesde verjaardag gaat ze 
al naar de slacht. Ze staat vaker in de stal dan in de wei en mag nooit voor haar kalfje zorgen. Deze 
vier harde feiten over het leven van een melkkoe kregen mensen voorgeschoteld met de vraag: wat 
vind jij het ergst? En: ontbreekt er nog iets? Veel mensen geven aan niet te kunnen kiezen. Van 
degenen die het wel aandurfden, stemde het grootste deel op het nooit voor haar kalfje mogen 
zorgen.  
 
Aanvullend geven deelnemers aan dat ze het heel erg vinden dat een koe wordt gezien als product in 
plaats van levend wezen en dat zij telkens zwanger wordt gemaakt. Voor tien mensen is de 
kunstmatige inseminatie een doorn in het oog.  
 

 
 
Koe in de wei = blij?  
Als je denkt aan een koe, dan zie je al snel een zwart-wit gevlekt 
dier in de wei voor je. Kan daar iets mis mee zijn? De quiz toonde 
een video van een kreupele koe in de wei. Valt dat op? De helft 
van de deelnemers vermeldt inderdaad haar dat de koe niet goed 
loopt, pijn heeft of zich heeft verstapt (145 keer). De hierna meest 
gegeven reacties (beide 52 keer genoemd) zijn dat de koe een 
groot uier heeft, en dat de koe er slecht uitziet. “De koe is dun, 
uitgeput”, vermeldt een deelnemer. 22 mensen vinden de koe 
vies, en zeventien mensen vinden dat de koe er prima bijstaat in 
de wei. Twee deelnemers merken het ontbreken van kalfjes op. 
 
Gezond of niet? 
Deelnemers aan de quiz kregen een foto van een koe in een stal 
voorgeschoteld met de vraag: vind jij deze koe er gezond uitzien? 
De meningen zijn verdeeld. De gemiddelde uitslag op Instagram is 
te zien op de foto rechts. Van de 213 reacties op Facebook vindt 
afgerond 36 procent de koe er gezond uitzien. De rest is minder 
enthousiast.  
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Wat vind jij het ergst?
Dat de gemiddelde melkkoe...
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Stal 
Ondanks dat veel mensen bij melkkoeien denken aan een koe in de wei, staan de meeste melkkoeien 
veel meer uren op stal. Het is dus belangrijk dat ook de omstandigheden in de stal goed zijn. Op de 
vraag wat zij nou het zieligst vinden, stemt het grootste deel volgers op de kreupelheid door harde,  
vieze stalvloeren.  

 
 
Woord  
Welk woord omschrijft het uitmelken van de melkkoe het beste? En weet je zelf een beter woord? 
Uitmelkkoe krijgt de meeste stemmen, gevolgd door leedmelk.  
 

 moemelk leedmelk uitmelkkoe plofkoe 

aantal stemmen 69 246 422 72 

 
Deelnemers stuurden ook veel nieuwe suggesties in. In totaal kwamen er 65 verschillende 
inzendingen binnen. 
 
 

baarmachine inkoebatormelk melk de witte motor mismelk topsporter 

baaruitbuiting kalfjesmelk melk zonder liefde moederloze melk traumamelk 

bloedmelk KLEM melkkoe moedermelk triestmelk 

boemelk knalkoe melkmachine moeeedermelk uierbuiter 

borstvoeding koe met plofuier melkmisbruik moeikoei uitgemolken koe 

ditistochgeenlevenmeer koe koe-taboe melkmoe niet zo top melk uitgemolken melk 

doordraaikoe kwakkelkoe melkplaskoe nietjouwmoermelk uitgeperst 

ellendezuivel kwelkoe melkslaaf nietzonzemelk uitknijpkoe 

foutemelk leedmelk melkuitbuitmachine not your milk uitmelkkoe 

gestolen melk literknaller melkvat slachtoffer koe uitmergelmelk 

glas verdriet lockdown-koe melkverdriet stalmelk verdrietmelk 

implodeerkoe machinekoe misbruikmelk taboekoe verlossen van de melk 

industriekoe martelmelk mishandelingmelk toegeëigende melk zielloze melkmachine 

 
 
Vervolgens konden volgers nog één keer stemmen op een top vier. Het ging tussen leedmelk, 
uitmelkkoe, mismelk en melkmachine. Melkmachine en uitmelkkoe kwamen als winnaars uit de bus. 
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Wat vind jij het zieligst?


