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▪ Wat is de evolutionaire oorsprong van 
melkproductie?

▪ Wat is de variatie in melksamenstelling tussen
dieren

▪ Wat betekent dit voor het maken van 
zuivelproducten?

Onderwerpen van deze lezing



Welke categorie dieren
maken melk?

Dierenrijk



Melk wordt gemaakt door 
zoogdieren

Dierenrijk



Wat weten jullie over 
zoogdieren?

Zoogdieren



Is melkproductie uniek
voor zoogdieren?

Zoogdieren



????

Zoogdieren



Zijn er zoogdieren die 
eieren leggen?

Zoogdieren



Zoogdieren



Is het produceren van 
zweet uniek voor

zoogdieren?

Zoogdieren



Zoogdieren

Ja, alleen
zoogdieren
kunnen zweten



Evolutie van lactatie



Het dierenrijk



Evolutie

Cloacadieren

Buideldieren

Eutheria



Hoe is het maken van melk ontstaan?

▪ Bescherming van eieren

▪ Bescherming van huid

▪ Wat kunnen we van genetica leren?

Evolutie van lactatie



1. Bescherming van eieren

Evolutie van lactatie



Zoogdieren

Ja, alleen
zoogdieren
kunnen zweten



2. Bescherming van huid

Evolutie van lactatie



3. Wat kunnen we leren van genetica?

▪ Grote overeenkomst
in genen betrokken
bij melkvorming

▪ Veel genen
gedupliceerd

▪ Eiwitten betrokken
bij vetsynthese het 
minst verschillend

Evolutie van lactatie



Drie functies van melk:

▪ Voeding

▪ Immuniteit

▪ Ontwikkeling

Nut van melk voor de pasgeborene



Voeding

▪ Vet

▪ Eiwit

▪ Lactose

Nut van melk voor de pasgeborene

Weinig variatie?



Voeding

▪ Vet

▪ Eiwit

▪ Lactose

Nut van melk voor de pasgeborene

Weinig variatie?

▪ Vet 1-70%

▪ Eiwit 1-13%

▪ Lactose 2,5-10%

Veel variatie!
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Hooded seal (klapmuts)

Veel vet = veel energie

Verdubbeling van gewicht in 
eerste 4 dagen van het leven



Eiwitgehalte vs groeisnelheid

Soort Aantal dagen tot 
verdubbeling

Eiwitgehalte
(%)

Mens 180 0.9

Paard 60 2.5

Koe 47 3.4

Geit 22 3.8

Schaap 15 5.6

Varken 14 6.7

Kat 10 9.1

Konijn 6 15.6



Een pasgeborene is heeft nog geen volledig
immuunsysteem. Ook verder moet een pasgeborene
zich nog verder ontwikkelen

Immuniteit & ontwikkeling



▪ Lactatiestadium (bv. colostrum)

▪ Gezondheid (bv. mastitis)

▪ Diersoort:

● Binnen dieren: ras

● Binnen ras: genetische variatie

▪ Boerderijmanagement:

● Voer

● Fokkerij

● Melkfrequentie

● Etc.

Oorzaken van variabiliteit





Wat zijn verschillen in eiwitstructuren tussen

soorten?



Koe Geit

Samenstelling caseïnemicel

aS1-CN

6%

aS2-CN

19%

k-casein

20%

b-CN

55%

Samenstelling micellen
•as1 -as2 -b - k
•Water (4 ml/ g casein)
•Calcium fosfaat

Schapenmelk:
Meer β-CN dan geit
(~60%)

Moedermelk:
Bijna geen α-CN, 75% β-CN 

aS1-CN

38%

aS2-CN

10%

k-casein

13%

b-CN

36%



Variatie in melkvetzuurprofiel

Fatty acid Cow Human Rat
Indian
elephant Fur seal

4:0 12

6:0 5 <1 <1 1

8:0 2 <1 4 8

10:0 4 2 12 49

12:0 4 4 11 21

14:0 11 6 13 3 7

16:0 24 21 28 7 23

16:1 3 6 2 2 11

18:0 7 3 3 <1 2

18:1 24 45 16 7 33

18:2 3 13 10 2 2

18:3 1 1 1 <1 8

>18:3 <1 <1 <1 15



Vetzuursamenstelling van melk



▪ Melk heeft door variatie in vet-, lactose- en 
eiwitgehalte een ander mondgevoel en andere
mate van zoetheid; verschillen klein

▪ Grotere smaakverschillen ontstaan tijdens
fermentatie (bv. kaas): vooral door vetafbraak

Verschil in geur & smaak melksoorten



▪ Het maken van zuivelproducten wordt beïnvloed
door verschil in o.a. eiwitgehalte:

● Caseïne:wei-eiwit ratio

● Caseïnesamenstelling (verhoudingen caseïnes, 
modificaties, cysteine)

● Hittegevoeligheid wei-eiwitten

▪ Kennis nu veelal beschrijvend -> ruimte voor
onderzoek om beter te begrijpen hoe dit werkt

Maken van zuivelproducten



▪ Melksamenstelling varieert sterk tussen
zoogdieren

● Evolutionaire aanpassing van moeder en 
pasgeborene

▪ Verschillen in samenstelling veranderen
eigenschappen van de melk

● Structuur, smaak, geur en voedingswaarde
kan sterk verschillen

● Sterk afhankelijk van product, het waarom
wordt vaak nog niet begrepen

Conclusies



Dank voor jullie

aandacht!

Vragen?
kasper.hettinga@wur.nl


