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Referentie: dit document bevat tekstgedeeltes die afkomstig zijn uit de brochure ‘Geitenmelk…Gezondheid!’, een 
uitgave van de Vlaamse Beroepsgeitenhouderij, studieclub van professionele geitenmelkproducenten. 
Belangrijkste bron voor deze brochure is de studie ‘Melk als functionele voeding : preventie van osteoporose en 
cardiovasculaire aandoeningen’ (Frank Van Boxstael, september 2003). De studie is terug te vinden in de 
universitaire bibliotheek Gasthuisberg van de K.U.Leuven (afdeling Onderwijs & Navorsing – 4de verd. – PB 411, 
Campus Gasthuisberg, BE-3000 Leuven, tel. +32 16 34 61 05), onder thesisnummers BMW/108 en BMW/108bis. 
De brochure ‘Geitenmelk…Gezondheid’ werd nagelezen en goedgekeurd door Frank Van Boxstael, bio-ingenieur 
en licentiaat biomedische wetenschappen. 

 

Recente wetenschappelijke bevindingen 
 
De gezondheidsbevorderende kwaliteiten van melk zijn sinds 
lang uit ervaring bekend, en een deel daarvan werd ook jaren 
terug al door wetenschappelijk onderzoek bevestigd. 
 
Geitenmelk is op een aantal vlakken superieur aan koemelk, vooral inzake bescherming tegen 
osteoporose (botverbrozing) en atherosclerose (slagaderontsteking). 
 
Recent wetenschappelijk onderzoek heeft een aantal nieuwe bevindingen over de functionele (= 
gezondheidsbevorderende) effecten van rauwe melk en geitenmelk aan het licht gebracht. 
 

Geitenmelk bevat leptine 
 
Leptine is een hormoon dat door vetcellen wordt uitgescheiden. Het heeft tal van fysiologische 
effecten in het lichaam zoals het reguleren van de energiebalans en neuroëndocriene functies, 
waarvan sommige gerelateerd zijn aan de ontwikkeling: seksuele rijping, evenwicht tussen glucose en 
insuline, werking van het immuunsysteem en ontwikkeling van het centraal zenuwstelsel. Bovendien 
vermoedt men al sinds geruime tijd dat een stoornis in het leptinemetabolisme bijdraagt aan het 
ontstaan van zwaarlijvigheid. 
 
Leptine werd al aangetoond in moedermelk, melk van muizen en enkele andere dieren. De vraag was 
echter of leptine specifiek in geitenmelk aantoonbaar is, en of dit een effect kan uitoefenen in een 
(menselijke) consument. Moedermelk-gevoede baby’s hebben alvast een hoger gehalte aan leptine in 
het bloed dan baby’s die poedermelk krijgen, en het is gekend dat borstgevoede baby’s op enkele 
vlakken verschillen tegenover vervangmelkgevoede kindjes. 
 
Onderzoek heeft ook uitgewezen dat de vroege groei bij kinderen intenser is naarmate de 
moedermelk die ze krijgen, meer leptine bevat. 
 
Leptine is wel degelijk in geitenmelk aanwezig. Colostrum (“biestmelk”, de eerste melk na de geboorte 
van de lammeren) bevat er heel veel van; het gehalte daalt dan vervolgens geleidelijk tot een min of 
meer constant gehalte. 

 
Aangenomen wordt dat leptine in geitenmelk een fysiologisch effect uitoefent bij de consument. Het 
werkingsprincipe is dan vergelijkbaar met dat van o.a. lacto- en casokininen, waarvan het effect al 
eerder was aangetoond. Welk fysiologisch effect leptine in geitenmelk nu precies heeft, is nog niet 
duidelijk. Leptine-inname wordt alleszins in rekening gebracht in vergelijkende rapporten van 
babyvoedingen, in bijzonder bij moedermelk versus vervangmelk. 
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Cholesterolverlagende werking van geitenmelk 
 
Geitenmelk werkt meer cholesterolverlagend dan koemelk. Dit werd aangetoond bij proefdieren maar 
nog niet klinisch. De reden voor dit sterker cholesterolverlagend effect is het lager cholesterolgehalte 
én de hogere gehalten aan bestanddelen die het cholesterolgehalte in het bloed doen dalen. 
 
Dit was reeds langer bekend, maar recente studies geven nu een duidelijke bevestiging van dit 
cholesterolverlagend effect. 
 
Geitenmelk is rijk aan middenlange keten vetzuren (MKV): 60% meer in vergelijking met koemelk. 
Deze vetzuren verminderen de aanmaak van cholesterol in het lichaam en doen de opname van 
cholesterol in de darmen dalen. 
 
De vastgestelde hogere uitscheiding van cholesterol via gal zou eveneens te wijten kunnen zijn aan 
een effect van de middenlange keten vetzuren. Daarnaast bevat geitenmelk meer mono-onverzadigde 
en poly-onverzadigde vetzuren, waarvan reeds eerder werd aangetoond dat ze de uitscheiding van 
cholesterol uit de voeding stimuleren. 
 
In wat voorafgaat werd reeds aangegeven dat melk in het algemeen anti-oxydatieve capaciteiten 
bezit, maar ondertussen staat ook vast dat geitenmelk een sterker anti-oxydatief vermogen heeft. Hier 
zien we een duidelijke parallel met groenten en fruit: ook daar is het hoge anti-oxydantengehalte mee 
verantwoordelijk voor het cholesterolverlagend effect. 
 
Het geheel van bovenstaande bevindingen biedt een duidelijke richting aan waar het allemaal om 
draait: niet om de hoeveelheid cholesterol, maar wel om de effecten op de cholesterolbalans. 
Geitenmelk, door toedoen van het hoge gehalte aan middenlange keten vetzuren en zijn anti-oxydatief 
effect, draagt op meerdere vlakken bij tot een netto afvoer van cholesterol uit het lichaam. 
 

Effect van geitenmelk op het immuunsysteem 
 
Een belangrijke taak van ons afweersysteem is bescherming tegen een overheersing van 
ziekteverwekkende micro-organismen. Het gebruik van melk draagt bij tot deze taak, o.m. door de 
aanwezigheid van talrijke enzymen. 
 
Melk bevat van nature micro-organismen, ook ongewenste, dus dient opgemerkt dat deze 
melkbestanddelen niet louter functioneel zijn naar de gebruiker van de melk. In de eerste plaats 
beschermen ze de melk zelf tegen voortijdig bederf. 
 
Naast de enzymen komen nog heel wat andere bio-actieve stoffen voor in de melk die een 
immunologisch effect kunnen uitoefenen in het lichaam. Eén bijzondere groep daarvan werd recent 
nog grondig onderzocht, nl. de oligosacchariden. 
 
Oligosacchariden zijn het derde meest voorkomende bestanddeel in moedermelk (na lactose en 
vetten) met 5 tot 8g per liter. Weliswaar bevat geitenmelk 20 keer minder daarvan dan moedermelk, 
maar koemelk nóg 10 keer minder dan geitenmelk. 
 
Moedermelk gevoede kinderen zijn beter beschermd tegen infecties dan kinderen die alleen 
poedermelk kregen. Dit fenomeen wordt thans toegeschreven aan de oligosacchariden in 
moedermelk: enerzijds beschermen ze tegen ziekteverwekkende bacteriën in de darmen, anderzijds 
stimuleren ze de groei van (gunstige) bifidobacteriën in het maagdarmkanaal. 
 
Een nieuwe bevinding is dat oligosacchariden ook in staat zijn micro-organismen aan zich te binden. 
Er is bovendien ook aangetoond dat oligosacchariden een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling en 
differentiatie van het darmwandweefsel van pasgeborenen. Dat alles is mogelijk doordat 
oligosacchariden in het bovenste deel van het spijskanaal onverteerd blijven en pas in de darmen 
verwerking ondergaan. 
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Vanuit dat perspectief wordt heden (op dier-niveau) geëxperimenteerd met oligosacchariden als 
geneesmiddel tegen darmontstekingen. Therapie bestaat vandaag vaak uit cortisonebehandelingen 
die wel doeltreffend kunnen zijn, maar een scala aan nevenverschijnselen met zich mee kunnen 
brengen. 
 
Geitenmelk is in vergelijking met koemelk niet alleen tien maal rijker aan oligosacchariden, er worden 
ook veel meer verschillende oligosacchariden (o.a. ook vertakte moleculen) in teruggevonden. 
 
Oligosacchariden in geitenmelk kunnen een ontstekingsremmend effect hebben waardoor geitenmelk 
aan te raden is voor patiënten die lijden aan darmaandoeningen zoals colitis en de ziekte van Crohn. 
Er zijn tevens aanwijzingen voor een prebiotisch effect: selectieve stimulatie van gunstige microbiota 
in de darm. 

 

Geitenmelk minder allergeen dan koemelk? 
 
Jonge kinderen hebben in 5 tot 10% van de gevallen een voedingsallergie. Hiervan is koemelk allergie 
een heel vaak voorkomende. 
 
Het komt vaak voor dat kinderen die eerst borstvoeding krijgen en dan overschakelen op een 
poedermelk, gevoelig worden aan melk en zelfs onmiddellijk symptomen vertonen na het gebruiken 
van koemelk. Sojadranken of gehydrolyseerde formules kunnen dan een alternatief bieden, maar 
kunnen nooit tippen aan de kwaliteiten van moedermelk of rauwe melk – bijvoorbeeld naar werking 
toe van bio-actieve stoffen. 
 
Geitenmelk wordt al lang voorgesteld als alternatief voor koemelk in geval van allergie. Sommige 
allergische kinderen blijken geitenmelkderivaten te verdragen. Andere bevindingen spreken dit dan 
weer tegen. In sommige gevallen betekent koemelkallergie ook geitenmelkallergie. Er zijn zelfs 
rapporten die geiten melkallergie melden terwijl koemelk geen probleem oplevert. 
 
Cruciaal is volgens sommige onderzoekers het vermijden van koemelk als eerste opvolgmelk na de 
borstvoeding. Op grond van studies omtrent allergie wordt immers aangenomen dat de waargenomen 
verschillen tussen koe- en geitenmelk te wijten zijn aan het lager gehalte aan alfacaseïne in 
geitenmelk.  
 
Dit belangrijk melkallergeen zou als drager dienst doen voor andere allergenen als bèta-
lactoglobuline. Dit laatste hecht zich vast aan de caseïnemicellen waardoor het moeilijker verteerbaar 
is. Op die manier zouden de melkallergenen in geitenmelk relatief beter verteerbaar en dus minder 
allergeen zijn. 
 
Daarnaast dienen we er ook rekening mee te houden dat er een duidelijk onderscheid bestaat tussen 
intolerantie (of hypolactasia) en allergie. Een deel van de vermeende allergische personen heeft enkel 
intolerantie. Na inname van teveel lactose hebben ze een opgeblazen gevoel en eventueel diarree. 
Het betreft veelal een erfelijk enzymtekort, maar het kan ook gaan om een neveneffect van andere 
aandoeningen. 
 
Intoleranten kunnen in het algemeen dagelijks nog 12g lactose consumeren zonder symptomen 
(aanwezig in 1 groot glas melk). Lactose kan immers ook door darmbacteriën worden 
gemetaboliseerd. 
 
Het valt niet te concluderen dat geitenmelk niet of in het algemeen minder allergeen is. Onderzoek 
toont wel aan dat aangaande de eerste melk die een kind krijgt na de moedermelk, geitenmelk 
verkieslijk zou zijn. 
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Besluit 
 
Het aantonen van leptine in geitenmelk draagt bij aan de verdere differentiëring van de mogelijke 
typen kindervoeding. De gerapporteerde verschillen met betrekking tot ontwikkeling en regulatie 
(contractie – relaxatie) van de darmwerking van jonge kinderen kunnen mogelijk in verband worden 
gebracht met het leptinegehalte in voedingsmelk. Eerdere aanwijzigen dat geitenmelk heel geschikt 
is als baby- en kindervoeding worden door deze bevinding extra ondersteund. 
 
Geitenmelk werkt cholesterolverlagend via beïnvloeding van de cholesterolbalans. De verhoogde 
uitscheiding van cholesterol via de gal zou ook een effect kunnen zijn van het hoge gehalte aan 
middenlange ketenvetzuren (MKV) in geitenmelk. Het is een uniek voedingsmiddel dat deze vetzuren 
bevat, alle geheimen ervan zijn wellicht nog niet prijsgegeven. 
 
Geitenmelk bevat bio-actieve stoffen die op verschillende vlakken het immuunsysteem gunstig 
beïnvloeden. Oligosacchariden hebben een antilichaamachtig karakter en kunnen een overdreven 
reactie van ons afweersysteem beperken. Op die manier kunnen ze mee de negatieve gevolgen van 
darmontsteking verhelpen. Dat biedt therapeutisch advies voor mensen met darmaandoeningen als 
colitis en de ziekte van Crohn. 
 
Uit een vergelijkende allergiestudie tussen koe- en geitenmelk blijkt dat geitenmelk minder allergeen is 
tegenover koemelk wanneer het als eerste type melk wordt gegeven na de moedermelk van de 
studiedieren. Het biedt nieuwe onderzoeksperspectieven, maar de zeer wisselende bevindingen 
aangaande geitenmelk als alternatief voor koemelk in geval van allergie, blijven bestaan. 
 
Het aantal studies omtrent de verschillen tussen koe- en geitenmelk kent duidelijk toename. Meerdere 
onderzoeksgroepen zijn intensief bezig om aan te tonen dat geitenmelk absoluut overweegbaar is als 
voorkeurmelk voor kinderen. 
 

Geitenmelk in de preventie van hart- en vaatziekten 
 
Geitenmelk is gezonde voeding voor mensen met hart- en vaataandoeningen omwille van 
verscheidene gezondheidsbevorderende effecten. (Ze zijn wetenschappelijk gegrond o.a. op basis 
van in vitro- en dierproeven maar klinische testen dienen nog verdere bevestiging te geven in de 
toekomst.) 
 
Geitenmelk 
■ verlaagt het cholesterolgehalte in het bloed 
■ stimuleert het anti-oxydatiesysteem in het lichaam 

■ gaat overgewicht tegen 
■ voorkomt ouderdomssuikerziekte (diabetes type II) 
■ vermindert bloedklontervorming 

■ voorkomt hyperhomocysteïnemie. 
 
Dit laatste staat voor een verhoogd gehalte aan homocysteïne in het bloed, een risicofactor voor 
vaataandoeningen. Gebruik van melk zorgt ervoor dat de homocysteïne omgezet wordt in het 
ongevaarlijke aminozuur methionine. 
 
Omdat geitenmelk het eigen anti-oxydatiesysteem in het lichaam stimuleert, kan geitenmelk ook 
worden aangeraden om het verouderingsproces tegen te gaan, voor mensen met schizofrenie en voor 
mannen met verminderde vruchtbaarheid. 
 
In dit hoofdstukje over hart- en vaatziekten willen we toch nog even wijzen op een belangrijke 
misvatting in verband met het vetgebruik: matig gebruik van rauwmelkse boter past perfect in een 
evenwichtige voeding! Vetvoorziening deels uit plantaardige oliën en deels uit rauwmelkse boter is te 
verkiezen boven een louter plantaardige vetvoorziening. Boter bevat immers specifieke 
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gezondheidsbevorderende stoffen die niet in planten voorkomen en heeft een gunstig effect op de 
vertering van ander vet. 
 

Geitenmelk als babyvoeding 
 
Voor heel jonge baby’s kan moedermelk niet door koe- of geitenmelk worden vervangen omwille van 
de onaangepaste samenstelling voor wat betreft de eiwitten, vetzuren en mineralen. 
 
Als om de een of andere reden geen borstvoeding kan gegeven worden, is het beter 
vervangmelkpoeder te gebruiken. Deze benadert de samenstelling van moedermelk het best. 
 
Voor baby’s vanaf 1 jaar kan wel gewone volle melk worden gebruikt omdat het verschil in 
samenstelling geen probleem meer vormt voor de stofwisseling van de baby. In dit geval valt de keuze 
best op geitenmelk.  
 
Vergeleken met koemelk heeft geitenmelk hier de volgende voordelen: 
■ lichter verteerbaar, 
■ betere vetsamenstelling (vertering én benutting), 

■ beter mineralenbenutting, in bijzonder voor calcium, magnesium, koper en ijzer, 
■ geitenmelk kan een goed alternatief zijn bij koemelkallergie. 

 
Wat dit laatste betreft: dit moet individueel, geval per geval bekeken worden. Geitenmelk zal vaak een 
prima alternatief zijn, maar het lukt echt niet altijd! Zie ook eerder in dit document (recente 
wetenschappelijke bevindingen), waarin we dieper op dit vraagstuk ingaan. 


