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Samenvatting 
Er wordt verondersteld dat door middel van voeren in de melkstal, de melkkoeien sneller de melkstal 

inkomen, een hogere melkgift hebben door de aanmaak van meer oxytocine en dat de koeien 

gedurende de melktijd rustiger zijn. In dit literatuuronderzoek wordt samengevat wat er 

wetenschappelijk gepubliceerd is over de effecten van melkstalvoedering op het oxytocine gehalte, 

de melkgift, koe verkeer en onrust.  

 

Melkstalvoedering activeert het vrijkomen van oxytocine en brengt de melkstroom op gang. Voeren 

in de melkstal heeft dus een positief effect op aanmaak van oxytocine en indirect op de melkgift. 

Voeren in de melkstal heeft tevens een positief effect op het aantal vrijwillige bezoeken aan de 

melkmachine. Met betrekking tot onrust in de melkstal door het gelijktijdig voeren en melken, is er 

nog onvoldoende bewijs en ondezoek dat een direct verband heeft aangetoond. Hiërarchisch gedrag 

in een kudde kan van invloed zijn op de voeropname en de hartslag. Een verhoogde hartslag kan een 

indicatie zijn voor stress waardoor er meer cortisol vrijkomt.  

 

Geconcludeerd kan worden dat melkstalvoedering een positief effect heeft op oxytocine aanmaak, 

de melkgift en koe verkeer. Het voeren van kleine porties levert hetzelfde effect op. Er is 

onvoldoende bewijs (onderzoek) die het directe verband aantoont tussen onrust en het gelijktijdig 

voeren en melken in de melkstal. Meer praktijkonderzoek is nodig om hier een heldere conclusie op 

te geven.
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Inleiding 
Hanskamp AgroTech is een ontwikkelaar van innovatieve en praktijkgerichte oplossingen voor 

veehouders, op het gebied van voeding, melkwinning en stalling. Een van deze oplossingen is het 

product PipeFeeder. Dit voedersysteem wordt gebruikt in en buiten de melkstal voor het exact en 

anti-mors voeren van melkkoeien. Er wordt verondersteld dat door middel van voeren in de melkstal, 

de melkkoeien sneller de melkstal inkomen, een hogere melkgift hebben door de aanmaak van meer 

oxytocine en dat de koeien gedurende de melktijd rustiger zijn. Praktijk ervaring opgedaan bij 

Hanskamp AgroTech leert ons tot nu toe, dat koeien die gevoerd worden in de melkstal, vrijwilliger 

de melkput in komen vanwege de aanwezigheid van voer. Hiermee lokt men de koeien dus de 

melkstal in. Echter geven agrarische ondernemers uit de praktijk ook aan dat melkstalvoedering 

onrust geeft in de melkstal. Theoretische en of wetenschappelijke onderbouwing is hierbij echter 

vaak niet aanwezig. Doordat er diverse aannames zijn met betrekking tot voor- en nadelen 

betreffende melkstalvoedering, wil Hanskamp AgroTech graag met behulp van dit 

literatuuronderzoek, samenvatten wat er wetenschappelijk gepubliceerd is over de effecten van 

melkstalvoedering. De resultaten van dit onderzoek moeten aantonen wat wetenschappelijk 

bewezen is over de voor- en nadelen betreffende melkstalvoedering. 

Onderzoeksdoelstelling. 

Hanskamp AgroTech wil inzicht krijgen in wat de gevolgen zijn van melkstal voedering. Vanwege 

veelvuldig onderzoek met diverse invalshoeken beperken wij ons tot slechts een aantal gevolgen. De 

gevolgen van voeren worden nader toegelicht op vier verschillende indicatoren: oxytocine, melkgift, 

koe verkeer en stress.  

Onderzoeksvragen. 

Om de juiste informatie te verkrijgen is de volgende hoofdvraag geformuleerd met daaronder de 

sub-vragen die samen tot een antwoord van de hoofdvraag leiden: 

  

- Wat is het effect van voeren in de melkstal?  

- Wat is het effect van voeren in de melkstal op oxytocine? 

- Wat is het effect van voeren in de melkstal op de melkgift? 

- Wat is het effect van voeren in de melkstal op het koe verkeer? 

- Wat is het effect van voeren in de melkstal op onrust / stress? 

 

Voor het verkrijgen van de benodigde literatuur is vooral gebruik gemaakt van de database van 

Google Scholar. Diverse publicaties van wetenschappers uit Oostenrijk, Zweden, Nederland, België, 

Nieuw-Zeeland, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en nog vele andere landen zijn gebruikt voor 

informatievoorziening en uiteindelijk ter onderbouwing van de genomen conclusies. 
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Hoofdstuk 1. Oxytocine 
Het hormoon oxytocine zorgt voor het vrijkomen van melk uit de boezem van de uier en is door de 

wetenschap uitvoerig beschreven. Er is waargenomen dat oxytocine positieve gevolgen heeft voor 

sociale interactie  (Uvnäs-Moberg, et al., 2001) en zelf een daling in het cortisol niveau (hormoon 

voor stress) wanneer er gelijktijdig gevoerd wordt  (Johansson, et al., 1994). Een verhoogd oxytocine 

niveau bij koeien is te herkennen door meer sociale interactie en een hoger herkauwgedrag.  

Voor daadwerkelijke aanvang van het melken, is nog geen 20% van de totale melkgift rechtstreeks 

beschikbaar vanuit de melkboezem. Het grotendeels is pas beschikbaar nadat de melk vrijkomt uit de 

alveoli (blaasjes die bevestigd zijn aan de melkkanalen). Om de uier volledig uit te melken, moet er 

een constante stroom zijn richting de melkboezem. Een interruptie van deze stroom door remming 

van oxytocine afgifte kan problemen veroorzaken bij het volledig uitmelken van de uier (Bruckmaier 

& Blum, 1998). Ook de tijdsinterval tussen melkbeurten in speelt een rol in de oxytocine aanmaak. In 

onderzoek door Bruckmaier and Hilger (2001) werd aangetoond dat bij een interval van 4, 8 en 12 

uur, de hoogste oxytocine gehaltes werden gemeten bij een 12uur melk interval en de laagste bij 

8uur (Bruckmaier & Hilger, 2001). Dit werd gemeten bij een standaard melksysteem. Reden hiervoor 

is dat de aanmaak van oxytocine wisselend is per interval en lactatie status. 

 

De melkafgifte reflex is een aangeboren reflex die niet onder bewuste controle van het dier ontstaat 

als reactie op stimulatie van de borstklieren (Tancin & Bruckmaier, 2001). De aanmaak van oxytocine 

kan op verschillende manieren gestimuleerd worden en is nodig tijdens het gehele melkproces. 

Wetenschappers Samuelsson and Svennersten (1996) hebben waargenomen dat het zuig effect van 

een kalf een hoger oxytocine gehalte geeft dan het melken door een melkmachine. Daarbij werd 

aangenomen dat dit komt door de interactie tussen moeder en kind (Samuelsson & Svennersten, 

1996). Hoewel het gehalte oxytocine aanzienlijk hoger is, neemt hand en melkmachine stimulatie 

aanzienlijk minder tijd in beslag (Negrão, 2008). Zuig stimulering dan wel melk machine stimulans 

hebben beide een positief stimulerend effect op de aanmaak van oxytocine (Tancin & Bruckmaier, 

2001). Een andere stimulerende werking voor oxytocine aanmaak is gelijktijdig voeren en melken  

(Svennersten-Sjaunja, 2004). Melkstalvoedering activeert het vrijkomen van oxytocine dat zoals 

eerder omschreven, de melkstroom op gang brengt. Verscheidende wetenschappers bewijzen deze 

conclusie en tonen aan in hun onderzoek dat door melkstalvoedering de melkgift hoger, en de 

melktijd lager is ((Svennersten, et al., 1990) (Svennersten, et al., 1995) (Bruckmaier & Blum, 1998)).  

 

Een stimulans kan ook gefabriceerd worden. Nostrand et al. (1991) rapporteerde over de positieve 

effecten van oxytocine injectie op de melkgift en de gehalten in de melk van koeien. In dit onderzoek 

werd voor het aansluiten van de melkklauw, een injectie oxytocine ingespoten om de melkstroom op 

gang te brengen  (Nostrand, et al., 1991). Men concludeerde dat door het toedienen van oxytocine, 

de melkgift met 11,6% toenam, de samenstelling (vet en eiwit) van het melk niet wijzigde en er geen 

negatieve gevolgen waren op de vruchtbaarheid en gezondheid van een koe. Echter Lollivier et al. 

(2002) heeft onderzocht en bewezen dat er wel gevolgen zijn voor de melksamenstelling van melk 

afhankelijk van de doses. Over de effecten op de melksamenstelling van melk door het kunstmatig 

toedienen van oxytocine is  vooralsnog geen eenduidig antwoord. Tevens is het kunstmatig 

toedienen van oxytocine niet in elk land toegestaan. 
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Hoofdstuk 2. Melkgift 
In 1995 publiceerde de Zweedse onderzoekster Svennersten et al. het rapport “Feeding during 

milking enhances milking-related oxytocin secretion and milk production in dairy cows whereas food 

deprivation decreases it”.  Deze studie toont significant aan dat krachtvoer verstrekken tijdens het 

melken resulteert in een hogere melkgift met 8%. Ook het eiwit en lactose (melksuiker) gehalte 

waren het hoogst wanneer er gelijktijdig gevoerd werd. Veel vervolg studies refereren aan dit 

Zweedse onderzoek en bevestigen deze conclusie. 

  

In 1998 werd het onderzoeksrapport “Effect of feeding before, during and after milking on milk 

production and the hormones oxytocin, prolactin, gastrin and somatostatin” gepubliceerd  

(Johansson, et al., 1999). In dit onderzoek is onderzocht wat het effect is van voeren tijdens het 

melken op de productie en samenstelling van melk. Men voerde gedurende 9 weken, 24 koeien op 3 

verschillende momenten. De eerste 3 weken werden de koeien 1,5 uur voor het melken gevoerd, de 

volgende 3 weken werden de koeien tijdens het melken gevoerd en in de laatste 3 weken werden de 

koeien 1,5 uur na het melken gevoerd. Resultaten van dit onderzoek tonen aan dat het voeren 

tijdens het melken (melkstalvoedering) een hogere melkgift, eiwit en lactose opleverde  (Johansson, 

et al., 1999). Vooral in de ochtend werden hogere waarden waargenomen tijdens het melken. Dit 

verklaard ook dat de melkmachine het langst aanstond (1 minuut extra in vergelijking met het 

melken waarbij vooraf gevoerd dan wel nadien gevoerd werd) in de ochtend bij de situatie waarin 

gevoerd werd tijdens het melken.  

Dat melkstalvoedering een verhoogd oxytocine gehalte oplevert, is ook bewezen in een onderzoek 

bij Murrah buffels. Ook hierbij werd onderzocht wat het effect van melkstalvoedering is op de 

melkgift en toonde men aan dat door een verhoogd oxytocine gehalte, de melk productie aanzienlijk 

toenam (Thomas, et al., 2005).   

 

Veel voorkomend in Nederlands is dat er na het afkalven, begonnen wordt met een kleine 

hoeveelheid krachtvoer verstrekking gevolgd door een lineaire toename in de eerste lactatie week. 

Vanaf ongeveer week 3 tot en met 14 wordt een constant niveau aangehouden in verhouding met de 

melkgift en nadien wordt er langzaam afgebouwd afhankelijk van de benodigde energie per koe 

(André, et al., 2010). In het onderzoek “Economic potential of individual varation in milk yield 

response to concentrate intake of dairy cows”, uitgevoerd door onderzoekers van Wageningen 

University and Research, werd er bij 4 Nederlandse boeren onderzocht wat de economische 

voordelen zouden zijn van individueel voeren van koeien. Men constateerde dat het individueel 

bijvoeren (krachtvoer verstrekking) in de beginfase van de lactatie, een toename van de melkgift 

opleverde. Zelfs wanneer al na 10 dagen de krachtvoergift constant gehouden werd (André, et al., 

2010). Het economische voordeel van individueel (dynamisch) voeren levert per koe/ dag een gewin 

op tussen €0,20 en €2.03 Klop, et al.(2005) hebben onderzocht  aan de hand van voerkosten en 

melkopbrengst wat het economisch voordeel zou zijn. Bij dit onderzoek werd uitgegaan van een 

melkprijs van  €0,3256 kg en €0,1814 kg voerkosten (aangedragen door het Landbouw Economisch 

Instituut 2006). Het individueel sturen van een koe kan men doen door middel van krachtvoerstation 

en of melkstalvoedering om de koeien optimaal te laten presteren. 
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Hoofdstuk 3. Koe verkeer 
Voer als beloning werkt significant beter dan melken en is vrijwel altijd nodig voor de werking van 

een automatisch melksysteem (AMS).  Krachtvoer als beloning is een belangrijke motivatie voor de 

koe om zich te laten melken in een melkrobot, veel sterker dan  de spanning op de uier (Prescott, et 

al., 1998). Ook onderzoeken over vrij en gecontroleerd koe verkeer ten behoeve van routing 

bevestigd deze conclusie ((Ketelaar-de Lauwere, et al., 1998) & (Klop, et al., 2005)) net als het Nieuw-

Zeelandse onderzoek “Supplementary feeding at milking and minimum milking interval effects on 

cow traffic and milking performance in a pasture-based automatic milking systems “(Jago, et al., 

2007). Met deze wetenschap kan met het koe verkeer managen in de stal. 

 

De bovenstaande conclusie door Prescott et al. (1998) werd getrokken door 4 experimenten met 

hoog en laag productieve koeien (afhankelijk van de lactatieperiode). De koeien kregen de keuze om;  

 gemolken te worden versus geen voer beloning (experiment 1 hoog productieve koeien en 

experiment 2 laag productieve koeien),  

 gemolken te worden versus voer beloning van 0,33kg (experiment 3 met hoog productieve 

koeien) 

 het 4de experiment was melken in een AMS. Ook in het AMS werden hoog en laag 

productieve koeien gescheiden en de keuze voorgelegd gemolken te worden met wel of 

geen voer ter beloning.  

Resultaten toonden aan dat in experiment 1, de meeste koeien ervoor kozen gemolken te worden. 

Bij experiment 2 koos het grotendeel niet gemolken te worden en bij experiment 3 zelfs geen enkele 

koe. In experiment 3 kozen alle koeien voor het voer als beloning. Bij het AMS kozen significant meer 

hoog productieve koeien om gemolken te worden wanneer er met voer beloond werd. Bij laag 

productieve koeien was er geen aanzienlijk verschil met of zonder beloning van voer.  

 

Het Nieuw-Zeelandse onderzoeksrapport van Jago et al. (2007), laat de stimulerende werking van 

voerverstrekking tijdens het melken zien. In het onderzoek waarbij automatisch gemolken werd in 

een systeem met weidegang, zorgde 1 kilo bijvoeding met gerst tijdens het melken voor een 

significant hogere bezoekfrequentie aan de voorselectie unit en zelfs een zeer significante verhoging 

van de melkproductie. Zonder bijvoeding van gerst bedroeg de melkproductie per koe per dag 22,5 

liter, met bijvoeding van 1 kilogram gerst 23,6 kilo per koe per dag.  

 

Met voeren kan men koeien belonen waardoor het een ideaal middel is om koe verkeer in een stal te 

managen.  De Canadese dierenwelzijns-wetenschapper Daniel M. Weary van de universiteit van 

Vancouver, publiceerde samen met A. Ceballos in 2002 het rapport: “feeding small quantities of 

grain in the parlour facilitates pre-milking handling of dairy cows: a note”. De resultaten van deze 

studie laten zien dat zelfs kleine hoeveelheden krachtvoer, koeien motiveren om de melkstal binnen 

te gaan. Daarmee wordt geforceerd koe verkeer, of andere interventies die negatieve effecten 

kunnen hebben op het welbevinden van  koeien, vermeden. Ceballos en Weary (2002) constateerden 

verder dat kleine hoeveelheden gevoerd kunnen worden zonder een significante toename van mest 

en urine in de melkput. Tevens laten Ceballos and Weary (2002) zien dat er veel 

vakwetenschappelijke literatuur is die aantoont dat  belonen met voer werkt om dieren vrijwillig 

management procedures aan te leren (Ceballos & Weary, 2002).  
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Hoofdstuk 4. Onrust 
Voeren wordt soms vanuit de praktijk geassocieerd met onrust bij koeien. Een toename van onrust 

door stress of adrenaline resulteert in remming van de melk toestroom. Echter adrenaline komt niet 

voort door melken  (Tancin, 2001). Oxytocine aanmaak heeft positieve gevolgen voor sociale 

interactie (Uvnäs-Moberg, 2001) en leidt zelf een daling in het cortisol1 niveau wanneer er gelijktijdig 

gevoerd wordt (Johansson, 1994).  

 

Stress vermijden voor en tijdens het melken is cruciaal. Vooral het opdrijfhek in de wachtruimte dat 

stroomschokken geeft veroorzaakt stress bij melkvee (Hopster, et al., 2002). Koeien zijn zeer gevoelig 

voor elektrische schokken vanwege hun lage lichaamsweerstand. In verhouding met mensen hebben 

koeien minder dan 0,1 elektrische weerstand (50Ω bij mensen voelt als 500Ω voor koeien). Door de 

lage weerstand, hebben lage stroomsterkten (bijv. verdwaalde spanning op metalen onderdelen of 

motoren in de schuur) al voldoende invloed op het gedrag van koeien. Het is aangetoond dat zelfs bij 

een minimale stroomsterkte (> 5 mA ), het uitmelken verstoord kan worden door vertraagde afgifte 

van oxytocine. Tegelijkertijd werd een verhoogd cel getal2 waargenomen alsmede 

gedragsveranderingen zoals verminderde inname van water (Bruckmaier & Blum, 1998). 

 

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het optreden van stress en de gevolgen hiervan 

tijdens het melken. Dit is gebeurt in de relatie tot; de melker (Rushen, et al., 1999), de melk 

apparatuur (Hopster, et al., 2002), rangorde in de groep (Rioja-Lang, et al., 2012), maar ook specifiek 

krachtvoerverstrekking. Het onderzoeksrapport “Measuring heart rate of cows in milking parlour”, 

concludeert dat bij krachtvoerverstrekking van 2,5 kilo of meer, een hogere hartslag optrad bij hoog 

productieve koeien tijdens het melken (Janžekovic, 2005). Een te hoge hartslag kan een indicatie zijn 

van onrust en kan stress opleveren. Dit gaat ten koste van de melkgift. Het is daarom belangrijk dat 

men niet teveel voert tijdens het melken  (Janžekovic, 2005). In relatie tot de melk apparatuur is er 

geen consensus over welk systeem minder stress veroorzaakt. Diverse onderzoeken tonen aan geen 

verschil te vinden tussen een automatisch melksysteem (robot) en een conventioneel systeem 

((Hopster, et al., 2002) &  (Kovács, et al., 2013)). Met betrekking tot de melker, hebben Rushen et al. 

(1999) aangetoond dat het gedrag van de melker wel degelijk invloed heeft op de hartslag en indirect 

het gedrag en de melkgift van een koe  (Rushen, et al., 1999). Zij deden onderzoek met twee 

verschillende melkers waarvan 1 de koeien rustig behandelde tijdens het melken en de ander de 

koeien ruig hanteerde in voorbehandeling, aansluiting en verwijdering. Conclusies waren dat bij de 

eerste (rustige) melker er weinig tot geen verschil was met de standaard situatie. Echter bij de 

tweede (ruige) melker werd ruim 70% meer rest melk geconstateerd. Bij de koeien die het verschil 

tussen beide melkers het beste bemerkten, werd een aanzienlijk hogere hartslag genoteerd. 

 

Sociale rangorde binnen een groep koeien is ook van belang voor het vreetgedrag. Het is bewezen 

dat subdominante koeien prefereren meer afstand te nemen van dominante koeien tijdens het 

vreten (Rioja-Lang, et al., 2012). In de melkstal staan koeien dicht op elkaar. Het is daarom van 

belang dat er voldoende rust en ruimte is voor een goede voeropname.  

                                                                 
1
 Het stress hormoon dat glucose (energie) aanmaakt 

2
 Aantal witte bloedcellen per milliliter.  
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Hoofdstuk 5. Conclusies 
Door middel van de verzamelde literatuur die is beschreven in de voorgaande hoofdstukken, kunnen 

we de onderzoeksvragen beantwoorden en aantonen wat het effect is van voeren in de melkstal. In 

hoofdstuk 1 is beschreven wat oxytocine is en het hierbij horende effect van dit hormoon. 

Onderzoekers K. Svennersten et al. (1995), hebben aangetoond dat voeren tijdens het melken 

significant leidt tot een toename in het oxytocine gehalte en daarmee direct ook tot een hogere 

melkgift. Ook Tancin en Bruckmaier (2001) hebben aangetoond dat zuigstimulering dan wel melk 

machine stimulans, beide een positief stimulerend effect hebben op de aanmaak van oxytocine.  

 

Melkstalvoedering activeert het vrijkomen van oxytocine en brengt de melkstroom op gang. Voeren 

in de melkstal heeft dus een positief effect op de melkgift. Verschillende wetenschappers hebben 

bewezen met hun onderzoek dat door melkstalvoedering de melkgift hoger, en de melktijd lager is 

((Svennersten, et al., 1990) (Svennersten, et al., 1995) (Bruckmaier & Blum, 1998)).  

 

In hoofdstuk 3 hebben we gekeken naar het effect van voeren in de melkstal op het koe verkeer. 

Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat voeren als positieve beloning werkt. Het voeren wordt 

gebruikt voor routing, in het bijzonder bij automatische melksystemen die allemaal gebruik maken 

van voeren tijdens het melken ( (Ketelaar-de Lauwere, et al., 1998) & (Klop, et al., 2005) & (Prescott, 

et al., 1998)). Er is gekeken naar het aantal vrijwillige bezoeken van melkkoeien bij een melkmachine 

waarbij wel of niet beloond werd met voer. Het aantal vrijwillige bezoeken aan de melkmachine met 

voeren is significant hoger. Melkstalvoedering heeft dus een positief effect op routing en aantal 

vrijwillige bezoeken aan de melkmachine (Prescott, et al., 1998). Tevens levert een geringe 

hoeveelheid voer in de melkstal, hetzelfde effect op (Ceballos & Weary, 2002). 

 

Dat voeren in de melkstal als effect onrust of zelfs stress veroorzaakt is niet bewezen. Er is 

onvoldoende onderzoek gedaan naar de directe invloed van melkstalvoedering op het stress niveau 

bij koeien. Uit onderzoek door Janžekovic (2005), is bewezen dat de hoeveelheid voer dat gedoseerd 

wordt in een geringe tijd, van invloed kan zijn op de hartslag van hoog-productieve koeien. Een 

verhoogde hartslag zou een indicatie kunnen zijn voor stress (Janžekovic, 2005). Echter dit onderzoek 

heeft geen verband aangetoond tussen het voeren  in de melkstal en het gedrag van koeien. Door de 

geringe tijd waarin het voer beschikbaar was, ontstaan er meer activiteiten in het lichaam van de koe 

wat ook een stijgende hartslag ten gevolge kan hebben. Het gedrag van koeien werd wel genoteerd 

bij het onderzoek van Rushen et al. waarbij gelet werd op beweging, trapbewegingen, rest melk, 

melkgift en hartslag (Rushen, et al., 1999). Helaas werd er in dit onderzoek geen gebruik gemaakt van 

melkstalvoedering. Wel is bewezen dat tijdens het voeren, de sociale hiërarchie in een kudde van 

invloed kan zijn op het natuurlijke gedrag van een koe. In het desbetreffende onderzoek vermeden 

sociaal subdominante koeien een vreetplaats met hoogproductief voer wanneer deze direct naast 

een dominantere koe was (Rioja-Lang, et al., 2012). Het vergroten van de tussenruimtes bij de 

vreetplaatsen kan een oplossing bieden. Meer onderzoek is nodig om direct verband aan te tonen 

tussen melkstalvoedering en het gedrag van de koe. 

 

 



Authors: E. Colenbrander & J.W. Tolkamp.  2014, Zelhem                        Pagina | 7  

 

Hoofdstuk 6 Discussie en aanbevelingen 
De K, uit de KVA methode (krachtvoer geven, voorbehandelen, aansluiten) ontbreekt nog vaak in de 

huidige literatuur. Gezien de conclusies van dit literatuur onderzoek, zal nieuw praktijkonderzoek een 

overtuigend positief effect aantonen wat de effecten zijn van melkstalvoedering op; oxytocine, 

melkgift, koe verkeer en onrust. Ook is het aannemelijk dat er positieve effecten op de melksnelheid 

en de totale melktijd (inclusief koe verkeer naar de melkstal) bewezen kunnen worden. Video-

monitoring van het melkproces kunnen het verschil van het voordeel van krachtvoerverstrekking en 

het nadeel van het opdrijfhek, ook letterlijk goed in beeld brengen. Tevens doordat de techniek voor 

melkstalvoedering in de laatste decennia ontzettend is verbeterd, is het goed mogelijk dat eerder 

genomen conclusies uit voorgaande onderzoeken, aangevuld dienen te worden.  

  

Er zijn een paar actuele trends die het nut van een dergelijk nieuw onderzoek extra kracht bijzetten. 

De eerste is het belang van dierenwelzijn en een stress vrij melkproces. De maatschappij hecht hier 

steeds meer waarde aan. De tweede belangrijke trend is de schaalvergroting. Daardoor komt die tijd 

die wordt gereserveerd om goed voor te behandelen in het gedrang. Krachtvoer verstrekken tijdens 

het melken zorgt ervoor dat er toch voldoende oxytocine in het bloed wordt afgegeven tijdens het 

melken.  De bevindingen uit dit literatuuronderzoek oordelen positief over het gebruik van 

melkstalvoedering ten gunste van de melkgift en het vrijwillig enteren van de melkstal. 
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