
Hoofdstuk 6 Voeding, vertering en gezondheid 

H6.1 Gezonde voeding 

Moedermelk 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Moedermelk  

Eerste melk (colostrum; bij koe biest) na de bevalling bevat veel eiwitten en is geel 

van kleur. Eiwitten zijn bouwstoffen nodig voor groei van het kind. 

Na een paar dagen neemt het eiwitgehalte af en het vetgehalte en lactose gehalte 

toe. Vet en lactose zijn vooral brandstoffen nodig voor energie en de baby warm te 

houden. 

De verhouding oppervlakte en volume bepaalt hoe makkelijk warmte wordt 

afgestaan. Een baby heeft een relatief groot oppervlakte ten opzichte van het volume 

en koelt dus snel af. 

Melk bevat: 

 brandstoffen 

 bouwstoffen 

 beschermende stoffen 

o vitaminen 

o mineralen 

o antistoffen 

 bacteriën (zorgen voor een goede darmflora) 

o helpen bij de vertering 

o maken vitaminen 

o competitie met ziekmakende bacteriën   

Bacteriën zijn ook afkomstig uit het geboortekanaal en de borst. 

Als een baby begint te drinken krijgt het eerst voormelk (waterig, veel suiker, 

dorstlessend) en daarna achtermelk (minder waterig, veel vet, hongerstillend). 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Moedermelk
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Human_Breastmilk_-_Foremilk_and_Hindmilk.png


Een moeder kan per dag meer dan een liter moedermelk produceren. Een koe rond 

de 30 liter melk. Een kalf heeft 5-7 liter melk per dag nodig. 

Na een paar maanden gaat het kind over op ander voedsel. 

Flessenmelk (koemelk) zorgt voor grotere groei dan moedermelk (zie bron 3) 

 

Gezonde voeding 

De schijf van vijf  

 groente en fruit (250 gr groente per dag/ twee porties fruit) 

 brood, graanproducten en aardappelen 

 eiwitrijke producten (dierlijk en plantaardig) zoals zuivel, noten, vis, 

peulvruchten, vlees en ei  

 smeer- en bereidingsvetten 

 dranken 

https://www.youtube.com/watch?v=yex64_w5jSY 

Verder is belangrijk: 

 eet gevarieerd 

 niet te veel, minder verzadigd vet en te zout 

 beweeg genoeg 

 veel groente, fruit en brood 

 veilig 

 

Welvaartsziekten ontstaan doordat meer gegeten wordt dan nodig is en er te weinig 

wordt bewogen: 

 vetzucht 

 hart- en vaatziekten 

 diabetes 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yex64_w5jSY


H6.2 Verteringsstelsel 

DVD Menselijk lichaam Verteringsstelsel 

https://www.youtube.com/watch?v=JTphyweJcug Body atlas Spijsvertering 

Voedingsmiddelen zijn producten die mensen voor hun voeding gebruiken. 

Voedingsstoffen zijn de stoffen die je lichaam uit de voedingsmiddelen opneemt 

Zes groepen met voedingsstoffen 

 Koolhydraten (organische stof; bouwstof en brandstof; aardappelen, graan, 

brood, pasta, mais, rijst) 

 Vetten (organische stof; brandstof en bouwstof en warmte isolatie en 

reservestof; olie, boter, noten, pinda’s) 

 Eiwitten (organische stof; bouwstof en soms brandstof; vlees, vis, 

zuivelproducten, eieren, zaden) 

 Vitaminen (organische stof; beschermende stof, fruit, granen, groente, vis, 

vlees, zuivel) 

 Mineralen (anorganische stof; bouwstof en onderdeel chemische processen; 

komt voor in vele voedingsmiddelen zoals melk, granen en fruit) 

 Water (anorganisch; bouwstof, betrokken bij chemische reacties, oplosmiddel, 

transportvloeistof, warmtebuffer) 

Zie voor meer detail document biologie website Organische stoffen  

Volwassen mensen hebben 10.000 kJ energie per dag nodig. 

ADH is de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. 

Additieven zijn stoffen die worden toegevoegd aan voedingsmiddelen. 

 Geurstoffen 

 Smaakstoffen 

 Kleurstoffen 

 Emulgatoren 

 Antioxidanten (gaat oxidatie door zuurstof in de lucht tegen waardoor 

houdbaarheid wordt verlengd) 

 Conserveringsmiddelen 

Additieven hebben een E nummer. Dit nummer wordt afgegeven door de Europese 

Commissie 

 Werkzaam 

 Veilig 

 Er zit in wat er in moet zitten 

ADI is de aanvaardbare dagelijkse inname. Dit is de maximale hoeveelheid die je per 

dag per kilogram lichaamsgewicht veilig kunt eten. Dit is uit dieronderzoek bepaald. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JTphyweJcug
http://www.biologieijsselcollege.nl/Hand-outs/Nectar%205VWO/5VWO%20H11%20Voeding%20en%20vertering/Organischestoffenmod.docx


Restant dvd vertering 

Spijsvertering 

Vertering is nodig om voedingsstoffen af te breken tot bouwstenen, waardoor deze 

stoffen door de darmwand kunnen worden opgenomen. De bouwstenen gaan 

vervolgens via het bloed/lymfe en weefselvloeistof naar de cellen. In de cellen 

worden de bouwstenen gebruikt om nieuwe stoffen te maken. 

Inhoud animaties havo-vwo - Bioplek  

bioplek-inhoudbovenbouw 

 

 

Verteringstelsel: afbraak en opname van voedingsstoffen. 

 mechanisch 

o kauwen m.b.v. van het gebit voor verkleining van het voedsel en 

vergroting van het oppervlakte 

o vermengen met slijm door tong en peristaltiek  

functie 

o glijbaar maken voor transport 

o maakt het mogelijk voedsel door te slikken 

o vergroot het inwerkingsoppervlak voor verteringssappen 

 emulgeren door gal, het in kleine druppeltjes verdelen van vet 

 chemisch veteren, het afbreken van grote organische moleculen door 

enzymen tot kleine organische moleculen 

 resorptie van voedingsstoffen, opname uit het verteringskanaal; gaat naar 

bloed of lymfe 

door 

o actief transport 

o osmose van water 

 verwijdering van afval- en onverteerbare stoffen; ontlasting met gal via anus 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bioplek.org/inhoudbovenbouw.html
https://www.bioplek.org/inhoudbovenbouwafbeeldingen/spijsvertering/inhoudbovenbouwafbeeldingenspijsv.html


 

Bouw en functie van het verteringskanaal 

 mondholte 

waarin 

o voedsel wordt gekauwd met het gebit, en vermengd met speeksel 

 melkgebit bevat 20 gebitselementen 

 8 snijtanden, 4 hoektanden en 8 kiezen 

 volwassen gebit 

 8 snijtanden, 4 hoektanden, 8 premolaren en 12 molaren 

waarvan 4 verstandskiezen 

o speeksel wordt geproduceerd door speekselklieren (6); maakt het 

verteringskanaal nat en glad; bevat enzym voor vertering van zetmeel 

(in neutraal milieu) 

 keelholte 

o huig sluit de neusholte af bij slikken 

o strotklepje sluit luchtpijp af bij slikken 

 slokdarm 

o vervoert het voedsel actief naar de maag 

 maag 

waarin 

o tijdelijke opslag van voedsel 

o maagsap wordt toegevoegd 

bevat 

 enzym voor vertering van eiwitten in een zuur milieu 

 zoutzuur HCl, maakt maagmilieu zuur, pH2-3, bacteriedodend 

 maagportier kringspier tussen maag en twaalfvingerige darm, werkt onder 

invloed van de pH in de twaalfvingerige darm, laats steeds kleine beetjes 

voedsel(brij) door 

 twaalfvingerige darm eerste gedeelte van de dunne darm 

waarin uitkomt 

o alvleessap uit de alvleesklier  

bevat 

 enzymen voor vertering van eiwitten, vetten en zetmeel in 

neutraal milieu 

 basische stof NaHCO3, neutraliseert maagzuur 

o gal uit galblaas via de galbuis 

 emulgeert vetten verdeelt vet in kleine vetdruppeltjes 

 dunne darm met een groot oppervlakte door plooien, darmvlokken en microvilli 

functie 



o klieren in de wand scheiden darmsap af met enzymen voor vertering 

van eiwitten en suikers 

o hier vindt de meeste resorptie plaats van water, zouten en 

verteringsproducten in neutraal milieu 

 dikke darm begint met de blinde darm 

functie 

o darmbacteriën verteren nog onverteerde voedselresten o.a. cellulose; 

hierbij ontstaan onder meer vitamine K, B, glucose en vetzuren 

o resorptie van water en o.a. vitamine B, K, en zouten; door de water 

onttrekking dikken onverteerbare voedselresten en gal in 

 endeldarm volgt op dikke darm 

functie 

 tijdelijke opslag van ontlasting 

 verwijdering van ontlasting via de anus, die omgeven is door een kringspier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H6.3 Enzymen 

Voedsel bestaat uit voedingsstoffen. Koken, bakken en braden gevolgd door 

mechanische en chemische vertering resulteert in chemische bouwstenen die door 

het darmwand kunnen worden opgenomen. 

Enzymen zijn eiwitten (biologische katalysatoren) die een chemische reactie 

versnellen zonder daarbij zelf te veranderen, zonder zelf aan de reactie deel te 

nemen. Enzymen kunnen moleculen aan elkaar koppelen of moleculen afbreken 

(verteringsenzymen). 

Verteringsenzymen zijn specifiek en kunnen slechts één substraat omzetten in een 

bepaald product (één reactie). 

De naam van het enzym bevat de naam van het substraat en eindigt op ase. 

Sacharase is het enzym dat sacharose omzet in glucose en fructose. Het substraat is 

dus sacharose, de producten zijn glucose en fructose. 

Een enzym heeft een bepaalde driedimensionale structuur, waardoor het substraat 

kan binden in de bindingsplaats (bepaalde holte) en er een enzymsubstraatcomplex 

gevormd wordt. De driedimensionale structuur wordt beïnvloed door de temperatuur, 

pH, zoutconcentratie etc.. 

Een enzym heeft bijvoorbeeld een bepaalde minimum-, maximum- en optimum-

temperatuur. Bij de optimumtemperatuur vinden de meeste omzettingen per 

seconden plaats. 

Als de temperatuur te hoog wordt denatureert het enzym en is het niet meer 

werkzaam. 

Verteringsenzymen kunnen koolhydraten, eiwitten, vetten en nucleïnezuren 

afbreken. (zie Binas 82D en E) 

Plaats van afbraak: 

 koolhydraten 

o de mond  

o twaalfvingerige darm 

o dunne darm 

 eiwitten (proteasen) 

o maag 

o twaalfvingerige darm 

o dunne darm 

 vetten (lipasen) 

o twaalfvingerige darm 

o dunne darm 

 nucleïnezuren (nucleasen) 

o twaalfvingerige darm 

o dunne darm 

Mond:  



 afbraak van koolhydraten (amylose [zetmeel]) door amylase) 

Maag:  

 afbraak van eiwit door pepsine (peptase). Pepsine wordt gemaakt als het 

inactieve pepsinogeen. Pepsinogeen wordt door het maagzuur geactiveerd tot 

pepsine. Dit voorkomt dat als maagwandcellen direct pepsine zouden maken 

de eiwitten in de cel worden afgebroken. Pepsine werkt het best bij een lage 

pH. Een enzym dat nog geactiveerd moet worden heet een pro-enzym. 

Twaalfvingerige darm en dunne darm: 

 koolhydraten worden verder afgebroken tot monosachatiden door o.a. maltase 

(breekt maltose af tot glucose) en andere disacharasen (o.a. lactase dat 

lactose afbreekt tot glucose en galactose) 

 eiwitten worden door o.a. tryptase en peptidasen verder afgebroken tot 

aminozuren 

 vetten (o.a. triglyceriden) worden door lipasen samen met gal (emulgator, 

vergroot het oppervlakte van de vetbolletjes) afgebroken tot glycerol en 

vetzuren. Ook fosfolipiden en cholesterol worden afgebroken. 

 nucleïnezuren worden door DNasen en RNasen afgebroken tot nucleotiden. 

De verschillende enzymen worden dus door klieren gemaakt: 

 speekselklieren (amylase) 

 klieren in de maagwand (pepsinogeen dat omgezet wordt in pepsine) 

 de alvleesklier (o.a. trypsinogeen dat omgezet wordt in trypsine, amylase, 

lipase, fosfolipase  etc.) 

 klieren in de wand van de twaalfvingerige darm en dunnen darm (o.a. maltase, 

lactase, dipeptidasen, nucleasen etc.) 

Gal (geen enzym maar een emulgator) wordt gemaakt in de lever. 

Natriumbicarbonaat (basische stof) wordt gemaakt in de alvleesklier en neutraliseert 

het maagsap. 

http://www.bioplek.org/animaties/enzymen/maltase2.html 

http://www.bioplek.org/animaties/enzymen/enzymen.html  

http://www.bioplek.org/animaties/spijsvertering/glucosevertering.html  

http://www.bioplek.org/animaties/spijsvertering/eiwitvertering.html 

http://www.bioplek.org/animaties/spijsvertering/vetvertering.html 

 

 

 

 

 

http://www.bioplek.org/animaties/enzymen/maltase2.html
http://www.bioplek.org/animaties/enzymen/enzymen.html
http://www.bioplek.org/animaties/spijsvertering/glucosevertering.html
http://www.bioplek.org/animaties/spijsvertering/eiwitvertering.html
http://www.bioplek.org/animaties/spijsvertering/vetvertering.html


H6.4 opname 

Darmperistaltiek is de knijpende darmbeweging door de darmspieren 

 de wand van een darm rekt uit door een voedselbrok 

 door reflex trekken voor het voedselbrok de lengtespieren samen 

 gevolgd door het samentrekken van kringspieren achter het voedselbrok 

Opname vindt vooral plaats in de dunne darm. De darm heeft een groot oppervlakte 

van meer dan 100 m2. (zie bron 11 en 12) 

 de darm is vele meters lang 

 de darm bevat veel darmplooien 

 met veel uitstulpingen (darmvlokken) 

 de cellen in de darmwand bevatten microvilli 

De opname van voedingsstoffen uit de darm heet resorptie. Transport tegen de 

concentratiegradiënt in kost energie (ATP). 

Monosachariden, zouten, vitamines, aminozuren en nucleotiden worden opgenomen 

in de haarvaten van de darm en via de poortader naar de lever vervoerd. 

De meeste bouwstenen van vetten (glycerol en vetzuren) worden in de 

darmwandcellen weer in elkaar gezet tot vetten en vervoerd met lipoproteïnen naar 

het lymfestelsel. Via het lymfestelsel komen de vetdeeltjes in de sleutelbeenader 

terecht en vervolgens in de lever en vetweefsel. 

 

Dikke darm 

 resorptie van water 

 opname vitamine K (door bacteriën gemaakt) 

 vormt ontlasting 

 

Darmbacteriën 

Bacteriën die in de darm (vooral dikke darm) zitten worden de darmflora genoemd. 

Probiotica zijn producten zoals Yakult die grote hoeveelheden nuttige 

melkzuurbacteriën bevatten. Deze bacteriën overleven het maagzuur. Ze hebben 

mogelijk een gezondheidsbevorderend effect, zoals bij bepaalde vormen van 

verstopping of diarree. 

De darmflora is een verzamelnaam voor alle bacteriën die in de darm leven. In totaal zijn dat ongeveer 

100 biljoen bacteriën. Deze darmbacteriën kunnen onderverdeeld worden in nuttige en schadelijke 

bacteriën. Bij een gezonde darmflora zijn de nuttige en schadelijke bacteriën met elkaar in evenwicht. 

De binnenkant van de darmwand is in dat geval helemaal bezet met bacteriën. De schadelijke 

bacteriën kunnen zich daardoor  niet vermenigvuldigen, omdat er onvoldoende ruimte en voedsel is 

voor nieuwe bacteriën. Zo blijft het evenwicht in stand. 



https://www.mlds.nl/gezonde-buik/probiotica/  

Prebiotica zijn onverteerbare koolhydraten die wel in de dikke darm fermenteerbaar 

zijn en bevorderlijk zijn voor een goede darmflora. Voorbeelden zijn kleine 

koolhydraten uit bananen, uien en asperges. Darmbacteriën zoals lactobacillen en 

bifidobacteriën ontwikkelen zich prima met deze koolhydraten. 

http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/prebiotica.aspx 

Ontlasting 

 per dag 7 liter verteringssappen 

 dikke darm zorgt voor terugresorptie van water 

 per dag ongeveer 750 gram ontlasting 

o water 

o bacteriën 

o afgestorven darmcellen 

o zouten 

o onverteerd voedsel 

o gassen (0,5-1,5 L per dag) 

 

Poeptherapie 

http://www.mlds.nl/nieuws/actualiteiten/1198/5-vragen-over-poeptransplantatie/  

https://www.youtube.com/watch?v=rAoFAbd7gEM filmpje AMC poeptransplantatie 

https://www.npostart.nl/het-klokhuis/12-07-2011/NPS_1186875 Klokhuis poep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mlds.nl/gezonde-buik/probiotica/
http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/prebiotica.aspx
http://www.mlds.nl/nieuws/actualiteiten/1198/5-vragen-over-poeptransplantatie/
https://www.youtube.com/watch?v=rAoFAbd7gEM
https://www.npostart.nl/het-klokhuis/12-07-2011/NPS_1186875


H6.5 Opslag en afbraak 

https://www.youtube.com/watch?v=lvmbEijc2_s Galblaas verwijderen via navel 

Bouw en functie van de lever 

http://www.bioplek.org/animaties/mens_overigen/lever.html 

Bouw:  

De lever is het een na grootste orgaan met een gewicht van ongeveer 800-1500 gram 

en is opgebouwd uit enkele honderdduizenden lobjes, de lobuli. Elk lobje bestaat uit 

levercellen, bloedvaten en een gal afvoergang. De bloedvaten zijn verbonden met 

sinusoïden (open ruimten met bloed) die goede uitwisseling tussen bloed en de 

levercellen mogelijk maken. Een leverlobje heeft twee aanvoerende en een afvoerend 

vat. Deze vaten zijn vertakkingen van de poortader (aanvoerend vanaf de darmen), de 

leverader (afvoerend naar de onderste holle ader) en de leverslagader (aanvoerend 

vanaf de aorta). 

 

Functie:  

1. opslag van levende (± 500 ml bloed) en opruimen van dode rode bloedcellen 
2. productie van gal voor de vertering van vetten (opslag in de galblaas) 
3. afbraak van gifstoffen (o.a. alcohol, medicijnen, drugs etc.) 
4. afbraak, omzetting, productie en opslag van vele stofwisselingsbouwstenen en 

stofwisselingsproducten, zoals niet-essentiële aminozuren, niet-essentiële 
vetzuren, glycerol, glucose, cholesterol, fosfolipiden, lipoproteïnen, glycogeen, 
bloedstollingsfactoren, hormonen, vitaminen, ferritine, etc.. 

 

1. Bij het opruimen van rode bloedcellen wordt het ijzer (Fe2+) hergebruikt en 
tijdelijk bewaard als ferritine. De afbraak van heem uit hemoglobine resulteert 
in de geel/groene kleurstof bilirubine. Bilirubine wordt uitgescheiden als een 
bestanddeel van gal in de galblaas en wordt uitgescheiden via de dikke darm. 
Dikke darm bacteriën zetten bilirubine om in andere kleurstoffen, wat de 
ontlasting kleur geeft. De verkleuring van een blauwe plek (rood, blauw, groen, 
geel) is het resultaat van de afbraak van hemoglobine in bilirubine. 
Geelzucht is geelkleuring van de huid, slijmvliezen en lichaamsvloeistoffen door 

een verhoogd bilirubine gehalte in het bloed. Geelzucht kan het gevolg zijn van 

ziek leverweefsel veroorzaakt door bijvoorbeeld een Hepatitis infectie of door 

afbraak van rode bloedcellen bij baby’s met resus problemen. 

2. Gal wordt gemaakt door de omzetting van cholesterol in galzuren, welke weer 
worden omgezet in galzure zouten.  
Gal bestaat uit: 

 Galzure zouten,  

 cholesterol,  

 bilirubine, 

 water  
Gal zorgt in de twaalfvingerige darm voor emulgatie van vetten.  

https://www.youtube.com/watch?v=lvmbEijc2_s
http://www.bioplek.org/animaties/mens_overigen/lever.html


Er wordt per dag 0,5-1 liter gal geproduceerd. In de galblaas wordt dit ingedikt. 
Hierbij kunnen door oververzadiging van cholesterol, cholesterolkristallen 
ontstaan, welke kunnen uitgroeien tot galstenen.  
Een deel van de galzure zouten in de twaalfvingerige darm komt via de 
poortader weer in de lever terug. 

3. Alcohol wordt in de lever omgezet in CO2 en H2O. Uit alcohol kan ook glucose 
of vet gemaakt worden. Ook suiker in alcoholische dranken (bier bevat zetmeel 
en maltose) kan worden omgezet in vet. 
Een alcoholist heeft een lever waarin levercellen vervangen zijn door 
bindweefselcellen met veel vet (grote lever): levercirrose. 
Medicijnen en gifstoffen worden in een aantal ronden door de lever afgebroken. 
Het is afhankelijk van de stof hoe lang de afbraak duurt. 
Niet alle gifstoffen (kwik, arsenicum, etc.) kunnen in de lever worden afgebroken 
en worden onafgebroken in de lever opgeslagen. 

4. In de lever vinden vele stofwisselingsprocessen plaats, zoals de koolhydraat-, 
eiwit- en vetstofwisseling. 

a. Koolhydraatstofwisseling. Glucose wordt omgezet in glycogeen onder 
invloed van het hormoon insuline. Glycogeen wordt opgeslagen in de 
lever en in de spieren. Als meer glucose nodig is in het bloed wordt 
glycogeen weer omgezet in glucose onder invloed van de hormonen 
glucagon en/of adrenaline. 

b. Eiwitstofwisseling. Aminozuren kunnen worden afgebroken door de NH2 
groep af te splitsen (deaminering). Het afgesplitste NH2 komt vrij als NH3 
wat giftig is. NH3 wordt in de aanwezigheid van CO2 omgezet in ureum. 
Ureum wordt afgevoerd door de nieren. 
De lever kan verder bepaalde essentiële-aminozuren omzetten in andere 
aminozuren (transaminering).  
Stollingsfactoren en plasmaeiwitten (albumine) zijn belangrijke eiwitten 
die door de lever gemaakt worden.  

c. Vetstofwisseling. De lever kan cholesterol maken en afbreken (galzure 
zouten). Cholesterol is een belangrijk bestanddeel van membranen en 
een bouwsteen voor bepaalde vitaminen en hormonen (steroïd 
hormonen zoals testosteron).  
Verder maakt de lever niet-essentiële vetzuren, lipoproteïnen en 
fosfolipiden (membranen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H6 Toepassing Melk 

Weetjes 

 gemiddelde Nederlander per jaar 

o drinkt 43 L melk 

o eet 20 L yoghurt 

o 20 kg kaas 

 in Nederland zijn meer dan 2 miljoen melkkoeien 

o produceren per maand meer dan 1 miljard liter melk 

 

Eerste melk (colostrum; bij koe biest) na de bevalling bevat veel eiwitten en is geel 

van kleur. Eiwitten zijn bouwstoffen nodig voor groei van het kind. 

Na een paar dagen neemt het eiwitgehalte af en het vetgehalte en lactose gehalte 

toe. Vet en lactose zijn vooral brandstoffen nodig voor energie en de baby warm te 

houden. 

Melk bevat: 

 brandstoffen 

 bouwstoffen 

 beschermende stoffen 

o vitaminen 

o mineralen 

o antistoffen 

 bacteriën (zorgen voor een goede darmflora)  

Bacteriën zijn ook afkomstig uit het geboortekanaal en de borst. 

Als een baby begint te drinken krijgt het eerst voormelk (waterig, veel suiker, 

dorstlessend) en daarna achtermelk (minder waterig, veel vet, hongerstillend). 

Een moeder kan per dag meer dan een liter moedermelk produceren. 

Na een paar maanden gaat het kind over op ander voedsel. 

Flessenmelk (koemelk) zorgt voor grotere groei dan moedermelk 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Moedermelk  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Koemelk  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lactose-intolerantie  

 

 

Lactose intolerantie 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Moedermelk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koemelk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lactose-intolerantie


 lactose (disacharide bestaand uit glucose en galactose) 

 wordt afgebroken door lactase 

 het vermogen dit enzym te maken neemt met het stijgen van de leeftijd 

geleidelijk af 

 het lactase gen is gelegen op chromosoom 2 

 normaal wordt dit gen na een aantal jaar uitgeschakeld (via remming van het 

regelelement van het lactase gen) 

 echter groepen mensen hebben door een mutatie in het regelelement het 

vermogen de transcriptie te stoppen verloren en kunnen hun hele leven lang 

lactase maken 

 deze mutatie is zo’n 10.000 jaar geleden ontstaan en bleek een evolutionair 

voordeel te hebben: mensen met de mutatie in combinatie met het houden 

van melkvee hadden hun hele leven een belangrijke voedsel bron voor 

handen. Mensen met de mutatie hadden een grotere overlevingskans. 

 slechts een klein deel van de mensen in Nederland zijn lactose intolerant (9%) 

 wereldwijd is dit 70% (zie bron 16) 

 symptomen 

o diarree 

 doordat lactose niet wordt afgebroken kan het niet worden 

opgenomen 

 hierdoor neemt de concentratie deeltjes in de darm toe 

(osmotische waarde) 

 waardoor er extra water in de darm achterblijft en er diarree 

ontstaat 

o krampen en winderigheid 

 onverteerd lactose is een voedingsbron voor bacteriën 

 hierdoor wordt methaan, koolstofdioxide en zuren gevormd 

 de gassen zorgen voor winderigheid 

 de zuren voor de krampen 

Koemelkallergie 

 paar procent van pasgeborene heeft last van koemelkallergie 

o ademhalingsmoeilijkheden 

o krampen 

o eczeem (bron 17) 

 de allergie ontwikkelt zich geleidelijk 

 80% van de kinderen is de allergie op zesjarige leeftijd kwijt 

 allergie kan bij baby’s optreden omdat eiwitten niet of niet volledig worden 

afgebroken en als hele eiwitten in het bloed terechtkomen 

o baby’s hebben maagsap met minder lage pH (niet zo zuur) 

o eiwitsplitsende enzymen uit maag en alvleesklier werken nog niet zo 

goed 

o hierdoor is er slechts een gedeeltelijk eiwitvertering 

o dekweefselcellen van dunne darm van baby’s nemen kleine eiwitten op 

met hun celmembraan (endocytose) 



o het blaasje bevat gedeeltelijk afgebroken, maar ook complete eiwitten 

uit de darm 

o het eiwit wordt via exocytose aan het bloed afgegeven (zie bron 18) 

 vooral lactoglobuline wordt opgenomen in het bloed 

o dit eiwit zorgt voor een allergische reactie 

o er worden antistoffen gemaakt die overal maar vooral in darmen, 

luchtwegen en huid aan mestcellen binden 

o vernieuwd contact leidt tot ontstekingsreacties  

 slijmvliezen worden geprikkeld 

 bloedvaten verwijden 

 jeuk 

 darmklachten  

 waterige ogen 

 na een paar maanden verliezen darmwandcellen van de dunne darm het 

vermogen op kleine eiwitten op te nemen 

 Voordeel: opname van antistoffen en dus bescherming tegen 

ziekteverwekkers 

 Nadeel: opname van lactoglobuline en dus koemelkallergie 

 


