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Voorwoord

Deze brochure is een samenvatting van de adviezen uitgebracht door het 

Wetenschappelijk Comité van het FAVV over de risico’s en de mogelijke baten van 

de consumptie van rauwe melk van koeien en van andere diersoorten (geiten, 

schapen, paarden, ezels, enz.) en over de effecten van verhitting.

Meer informatie kan worden teruggevonden in de adviezen 15-2011(1) en 

11-2013 (2) van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV, die terug te vinden 

zijn op de website van het FAVV (http://www.favv-afsca.be/ > Wetenschappelijk 

Comité > adviezen).

(1)  URL: http://www.favv-afsca.be/wetenschappelijkcomite/adviezen/2011/_documents/

ADVIES15-2011_NL_DOSSIER2010-25.pdf

(2)  URL: http://www.favv-afsca.be/wetenschappelijkcomite/adviezen/2013/_documents/

ADVIES11-2013_NL_DossierSciCom2012-12.pdf

http://www.favv-afsca.be/wetenschappelijkcomite/adviezen/2011/_documents/ADVIES15-2011_NL_DOSSIER2010-25.pdf
http://www.favv-afsca.be/wetenschappelijkcomite/adviezen/2011/_documents/ADVIES15-2011_NL_DOSSIER2010-25.pdf
http://www.favv-afsca.be/wetenschappelijkcomite/adviezen/2013/_documents/ADVIES11-2013_NL_DossierSciCom2012-12.pdf
http://www.favv-afsca.be/wetenschappelijkcomite/adviezen/2013/_documents/ADVIES11-2013_NL_DossierSciCom2012-12.pdf
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Wetenschappelijk Comité van het FAVV

Wie?

Het Wetenschappelijk Comité (Sci Com) is een onafhankelijk adviserend orgaan 

van het FAVV. Het heeft een centrale positie in de wetenschappelijke risico-

beoordeling in de voedselketen. Het Comité bestaat uit 22 leden met 

complementaire expertise die bij Koninklijk Besluit benoemd zijn voor een 

mandaat van 4 jaren. Het wordt wetenschappelijk en administratief ondersteund 

door een team van 7 experten in risicobeoordeling (de Stafdirectie voor risico-

beoordeling) met betrekking tot biologische en chemische risico’s in de voedsel-

keten, dieren- en plantengezondheid.

Missie?

De voornaamste taak van het Sci Com is het uitbrengen van onafhankelijk  

wetenschappelijk advies met betrekking tot risicobeoordeling en risicobeheer 

gerelateerd aan de competenties van het FAVV (Federale wet van 2 februari 2000), 

met name over:

• (opkomende) risico’s in de voedselketen (voedsel, dierengezondheid,  

plantengezondheid)

• alle wetten en koninklijke besluiten gerelateerd aan risicobeoordeling en 

risicobeheer in de voedselketen, dierengezondheid en plantengezondheid

• het jaarlijks controleprogramma van de voedselketen

• autocontrolegidsen van de sectoren (GMP, GHP, HACCP, controleplannen van 

de sectoren, wetgeving, enz.) (Koninklijk Besluit van 14 november 2003)

Adviezen worden voorbereid in werkgroepen samengesteld uit leden van het Sci 

Com en externe experten. Hiervoor kan het Sci Com beroep doen op een netwerk 

van meer dan 200 nationale experten. Voor bepaalde dossiers worden ook 

internationale experten geconsulteerd. Het Wetenschappelijk Comité komt 

maandelijks samen in de plenaire zitting.
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Inleiding

Jaarlijks wordt er in België ongeveer 3.200 miljoen liter melk op de markt ge-

bracht. Ongeveer 1,5% van de geconsumeerde melk is gepasteuriseerd, 16,7% is 

gesteriliseerd en 81,8% is op ultrahoge temperatuur behandeld (UHT-melk). Klei-

ne hoeveelheden rauwe melk worden door de producent rechtstreeks verkocht 

aan consumenten, maar slechts een klein deel van deze consumenten verbruikt 

deze rauwe melk rechtstreeks, m.a.w. melk die niet verhit wordt vóór consumptie. 

Er zijn automaten voor de distributie van rauwe melk (aan de uitgang van bedrij-

ven, bij supermarkten, op parkings). Ook tijdens boerderijbezoeken wordt aan 

kinderen vaak rauwe melk aangeboden.

Wereldwijd is, na koemelk, de melkproductie het grootst voor buffelmelk, 

gevolgd door geitenmelk, schapenmelk en kamelenmelk. Andere dieren zoals 

merries, ezelinnen en jaks dragen minder dan 0,1% bij aan de wereldmelkproduc-

tie. Daarnaast is er nog de zeer lokale melkproductie van rendieren en lama’s.
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De consumptie van rauwe melk van koeien, geiten, paarden en ezels kent een 

heropleving in Europa. Deze melk wordt vaak gepromoot als een gezond-

heidsproduct en soms zelfs als goed alternatief voor moedermelk. Maar is dit wel 

zo …?

In de context van de huidige trend naar meer natuurlijke en lokale producten, 

wint de consumptie van rauwe melk aan populariteit. Deze trend wordt verder 

gevoed door de perceptie dat verhitten van melk de nutritionele en mogelijke 

gezondheidsbevorderende eigenschappen van melk zou vernietigen.
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Zijn er risico’s verbonden 
aan de consumptie van rauwe melk?

Rauwe melk voor menselijke consumptie valt onder de algemene voedings-

reglementering die bepaalt dat voedsel vrij van ziekteverwekkers moet zijn.

Een ziekteverwekker kan een bacterie (bv. Salmonella, Campylobacter, 

ziekteverwekkende stammen van Escherichia coli, Listeria monocytogenes, 

Brucella abortus, Coxiella burnetii, Mycobacterium bovis), een virus (bv. het 

tekenencefalitisvirus) of een parasiet (bv. Toxoplasma gondii) zijn die 

schadelijke gevolgen heeft voor de gezondheid.
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Rauwe melk kan ziekteverwekkers bevatten. Zowel melk van schijnbaar gezonde 

als van zieke dieren kan besmet zijn. Melk kan ook tijdens het collecteren of de 

bewaring vanuit de omgeving besmet worden. De hoge voedingswaarde, de neu-

trale zuurtegraad en het hoge watergehalte van rauwe melk zorgen bovendien 

voor een uitstekende groeiomgeving voor bepaalde bacteriën die schadelijke 

gevolgen kunnen hebben en ziektes kunnen uitlokken bij de mens. Meestal 

beperken de symptomen zich tot diarree, braken, buikkrampen en koorts, maar 

soms kunnen meer ernstige symptomen optreden na infectie met ziekteverwek-

kende stammen van Escherichia coli (bloederige diarree en nierschade), Campylo-

bacter (Guillain-Barré syndroom), Brucella abortus (brucellose) of Mycobacterium 

bovis (tuberculose).

Jongeren, ouderen, zwangere vrouwen 

en personen met een verlaagde weerstand 

(t.g.v. een langdurige ziekte, een kankerbehandeling 

of t.g.v. AIDS) zijn het meest gevoelig voor 

dergelijke infecties. Gezonde volwassenen 

kunnen echter ook ziek worden.
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De kans op de aanwezigheid van ziekteverwekkers in rauwe melk die geprodu-

ceerd wordt in België, is reëel voor koemelk (Salmonella, Campylobacter en ziekte-

verwekkende stammen van Escherichia coli) en voor rauwe melk van schapen en 

geiten (Campylobacter en ziekteverwekkende stammen van Escherichia coli). 

De kans op aanwezigheid van ziekteverwerkers in rauwe melk van paarden en 

ezels is beperkter, maar niet onbestaand.

De consumptie van rauwe melk, 
m.a.w. onverhitte melk, houdt een risico in 
voor de volksgezondheid. 
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Hoe kunnen de risico’s van de consumptie 
van rauwe melk vermeden worden?

Een verhitting van rauwe melk is de meest efficiënte manier voor de consument 

om de risico’s ten gevolge van de ziekteverwekkende bacteriën zo goed als volle-

dig te elimineren. Op die wijze wordt ook de houdbaarheid van de melk verlengd.

De risico’s verbonden aan de consumptie van rauwe melk 
worden geëlimineerd door een verhitting van de rauwe 
melk tot het kookpunt.
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Zijn er voordelen verbonden aan de consumptie 
van rauwe melk?

Voedingswaarde

Melk is een belangrijke bron van eiwitten, vitaminen (vnl. vit B2 en B12), calcium 

en fosfor. De melksamenstelling varieert echter sterk tussen de verschillende dier-

soorten. In het algemeen bevat melk van herkauwers (koeien, geiten, schapen) 

een hoger eiwit-, vet- en mineraalgehalte in vergelijking met melk van niet-

herkauwers (paarden, ezels). Ook het gehalte van de meeste vitamines is hoger in 

melk van herkauwers (een uitzondering is bv. het hogere vitamine C gehalte van 

paardenmelk). Melk van herkauwers heeft daarentegen een lager lactosegehalte.

Er zijn dus niet alleen grote verschillen in de samenstelling van de melk tussen 

herkauwers en niet-herkauwers, maar ook tussen verschillende diersoorten, 

tussen verschillende rassen en zelfs tussen dieren van eenzelfde ras.

Een industriële warmtebehandeling van melk heeft 
een beperkt effect op de voedingswaarde. 
Een hittebehandeling heeft wel een effect 
op de smaak van melk.
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Rauwe melk als “gezondheidsproduct”?

Er worden een aantal heilzame effecten toegeschreven aan de consumptie van 

rauwe melk. Zo wordt rauwe melk, paarden- en ezelmelk in het bijzonder, soms 

gepromoot als een gezondheidsproduct dat onder meer aderverkalking, chroni-

sche darmziekten, reuma en kanker kan helpen voorkomen of genezen, als een 

product dat een betere weerstand tegen allergieën biedt, of als basisproduct van 

zalven tegen huidaandoeningen. Wetenschappelijk onderbouwde studies die 

deze heilzame effecten aantonen, ontbreken echter.

Melk is een gezond en evenwichtig voedingsmiddel, maar 
er zijn onvoldoende wetenschappelijke bewijzen dat 
rauwe melk een gezondheidsbevorderende werking heeft 
binnen een gezonde en evenwichtige voeding.
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Melkzuurbacteriën en probiotische bacteriën

Rauwe melk bevat melkzuurbacteriën, die onschadelijk zijn voor mensen. 

Ze kunnen zich ontwikkelen in rauwe melk waardoor de groei van eventueel 

aanwezige ziekteverwekkende bacteriën gelimiteerd wordt door een onderling 

competitie-effect. Echter, ze zorgen ook voor het bederven van de melk. 

Op koelkasttemperatuur, welke de temperatuur is waarbij rauwe melk moet 

bewaard worden, is de groei van de melkzuurbacteriën beperkt en zal rauwe melk 

dus minder snel bederven.

Rauwe melk kan ook bacteriën bevatten die gunstig zijn voor de darmflora 

(probiotica). Maar om een voordelig effect te hebben, moeten deze bacteriën 

ingenomen worden in aantallen die 1.000 tot 10.000 keer hoger zijn dan de 

aantallen die werkelijk in rauwe melk aanwezig zijn.

Verhitten van rauwe melk tot het kookpunt doodt de 
gunstige melkzuurbacteriën en probiotische bacteriën, net 
zoals de ziekteverwekkende bacteriën, maar in rauwe melk 
is de rol van deze gunstige bacteriën sowieso gering.
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Melkallergie

Zowel rauwe als hittebehandelde melk, van koeien en van andere diersoorten 

bevat eiwitten die een allergische reactie kunnen veroorzaken bij gevoelige 

consumenten.

Melk van andere diersoorten dan koeien heeft een andere eiwitsamenstelling in 

vergelijking met koemelk en kan in sommige gevallen een alternatief bieden voor 

personen met een specifieke koemelkallergie. Dit is afhankelijk van persoon tot 

persoon en dient met de arts besproken te worden.
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Lactose-intolerantie

Zowel rauwe als hittebehandelde melk van koeien en van andere diersoorten 

bevat lactose (melksuiker). Melk van andere diersoorten dan koeien is dus niet 

automatisch een bruikbare vervanging in geval van lactose-intolerantie.

De graad van lactose-intolerantie varieert sterk tussen verschillende individuen 

en het gehalte aan lactose is niet voor alle zuivelproducten gelijk.

Indien consumenten vermoeden 

lactose-intolerant te zijn, wordt best 

een arts gecontacteerd om 

de diagnose vast te stellen en 

aangepast voedingsadvies te krijgen.
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Alternatieven voor moedermelk?

Ondanks een aantal gelijkenissen qua samenstelling met moedermelk, vormen 

paarden-, ezel-, geitenmelk of melk van andere diersoorten geen volwaardig 

alternatief voor moedermelk.

De Hoge Gezondheidsraad beveelt aan om kinderen jonger dan 6 maanden ofwel 

moedermelk ofwel commerciële vervangmelk (die onderhevig is aan wettelijke 

bepalingen en controle) te geven.
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Conclusies en aanbevelingen

Er zijn reële risico’s verbonden aan de consumptie van rauwe melk afkomstig van 

koeien, geiten en schapen, vooral voor kwetsbare groepen zoals jongeren, oude-

ren, zwangere vrouwen en personen met een verlaagde weerstand. Rauwe melk 

van paarden en ezels heeft minder kans om ziekteverwekkers te bevatten, maar 

er is onvoldoende informatie beschikbaar om met zekerheid te concluderen dat 

het risico volledig verwaarloosbaar is.

Er wordt aanbevolen om geen rauwe melk te consumeren, ongeacht de 

producerende diersoort. Deze aanbeveling richt zich vooral op risicoperso-

nen zoals kinderen, ouderen, zwangere vrouwen en zieke personen. Ook in 

het buitenland wordt de consumptie van rauwe melk afkomstig van lokale 

diersoorten (bijvoorbeeld kamelen) afgeraden.
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Een industriële hittebehandeling of een hittebehandeling tot kookpunt bij de 

consument thuis is zeer doeltreffend om de veiligheid van melk te garanderen.

De relevante gunstige eigenschappen van melk (bv. het gehalte aan calcium, 

fosfor, bepaalde vitaminen en aminozuren, enz.) blijven grotendeels behouden na 

een industriële hittebehandeling. Een hittebehandeling heeft wel een effect op 

de smaak van melk.

Er wordt aanbevolen om bij aankoop van rauwe melk, deze vóór 

consumptie kortstondig tot kooktemperatuur te brengen. 

Op die manier worden de risico’s vermeden.
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Meer informatie

Op de website van het FAVV (http://www.favv-afsca.be/) is meer informatie terug 

te vinden over rauwe melk:

• de adviezen 15-2011 en 11-2013 met betrekking tot de evaluatie van de 

risico’s en baten van de consumptie van rauwe melk (bij Wetenschappelijk 

Comité > Adviezen)

• publicaties met betrekking tot de evaluatie van de risico’s en baten van de 

consumptie van rauwe melk (Wetenschappelijk Comité > Publicaties en 

persberichten)

• melk in het algemeen (bij Professionelen > Dierlijke productie > Dierlijke 

producten)

• omzendbrief van het FAVV van 16/11/2009 met betrekking tot rauwe melk 

die te koop wordt aangeboden via melkautomaten (bij Professionelen > 

Dierlijke productie > Dierlijke producten)
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Meldpunt voor de consument

Het meldpunt is bestemd voor de consumenten die er terecht kunnen met hun 

vragen of klachten over de veiligheid of de kwaliteit van hun voeding.

E-mail: meldpunt@favv.be

Tel: 0800 13 550 van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 14u tot 16.30u.

Fax: 02 211 82 60

Adres: FAVV - Meldpunt, Administratief Centrum Kruidtuin - Food Safety Center, 

lokaal 08/818, Kruidtuinlaan 55, B-1000 Brussel
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