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Bijeenkomst 
international probiotics Association
Scepsis over werking probiotica nuanceren

Joost van Kasteren, freelance journalist*

Voedingskundigen kijken voor het 
merendeel sceptisch aan tegen 
probiotica. Die scepsis werd begin dit 
jaar nog eens gevoed door de resultaten 
van het Utrechtse onderzoek onder 
patiënten met ernstige ontsteking van 
de alvleesklier (pancreatitis). Geheel 
tegen de verwachting in bleken er in 
de probiotica-groep meer doden te zijn 
gevallen dan in de controlegroep. Het is 
de vraag of de algemene scepsis terecht 
is.  Het vermoeden dat probiotica een 
rol kunnen spelen in de voeding en als 
medicijn wordt steeds sterker, zo bleek 
op een congres over probiotica dat half 
april in het Amerikaanse Beverly Hills 
werd georganiseerd door de International 
Probiotics Association.

Hoewel niet op de agenda, het Utrechtse 
onderzoek naar het effect van probiotica bij 
patiënten met ernstige pancreatitis (alvlees-
klierontsteking) speelde toch een belangrijke 
rol op het congres. Richard Fedora, hoogle-
raar gastro-enterologie aan de Universiteit 
van Alberta in Canada vermoedt dat de 
autoriteiten in de Verenigde Staten en Europa 
de resultaten van het Utrechtse onder-
zoek zullen aangrijpen om het gebruik van 
probiotica in de kliniek te reguleren. Terecht 
meent hij, want als je probiotica gebruikt als 
medicijn dan moet je het ook reguleren alsof 
het medicijnen zijn. Dat wil zeggen dat ze 
via in-vitro-onderzoek en/of via dierproeven 
deugdelijk onderzocht moeten zijn op moge-
lijke schadelijke effecten en dat het veronder-
stelde werkingsmechanisme plausibel is. 
Patricia Hibberd, directeur van het Centre for 
Global Health Research van Tufts University 

in Boston greep het Utrechtse onderzoek 
aan om nog eens nadrukkelijk te pleiten voor 
meer en beter onderzoek naar de veiligheid 
én naar de effectiviteit van probiotica. Niet 
alleen bij gebruik in de kliniek, maar ook bij 
probiotica die in het schap van de super-
markt zijn te vinden als aanvulling op de 
dagelijkse voeding. De gezondheidsclaims 
die mee over de toonbank gaan, zijn voor het 
merendeel niet onomstotelijk bewezen. 
Gerandomiseerd, dubbelblind, placebo-ge-
controleerd onderzoek onder patiënten met 
nauwkeurig gedefinieerde microben kan bij-
dragen aan een betere onderbouwing van die 
gezondheidsclaims, stelde Hibberd. Daarom 
riep ze de industrie op om dit onderzoek te 
financieren. Want hoe moeilijk ook, het is 
altijd nog makkelijker om te bewijzen dat 
een ziek iemand al dan niet beter wordt van 
probiotica, dan aan te tonen dat een gezond 
iemand nog gezonder wordt.

AntibioticA  Tijdens het IPA-congres 
werden diverse onderzoeken gepresenteerd 
waaruit in ieder geval een vermoeden van 
een klinische en gezondheidsbevorderende 
werking van probiotica kan worden gedestil-
leerd. Sherwood Gorbach, samen met Goldin 
ontdekker en naamgever van Lactobacillus 
rhamnosis GG (onder meer gebruikt in Vifit) 
wees op het groeiend aantal wetenschap-
pelijke publicaties over klinisch onderzoek 
bij patiënten met onder meer hardnekkige 
diarree, IBD (inflammatory bowel disease), 
atopisch eczeem en astma en necrotische 
enterocolitis bij baby’s met een extreem laag 
geboortegewicht. Daarnaast groeit het aantal 
publicaties over positieve effecten van probi-
otica bij gezonde mensen. Alles bij elkaar een 
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‘large body of evicdence’ dat probiotica effect 
hebben, stelde Gorbach.
Het meest duidelijk is het effect bij het 
voorkomen van diarree als gevolg van het 
gebruik van antibiotica. Uit een meta-analyse 
van Lynn McFarland, onderzoeker bij de Ve-
terans Administration in Puget Sound blijkt 
dat probiotica helpen om dit type diarree te 
voorkomen. De resultaten van 25 klinische 
onderzoeken met in totaal enkele honderden 
patiënten geven opgeteld een odds ratio van 
0,43. Anders gezegd een verlaging van de 
kans op diarree met bijna zestig procent. 
Keihard wetenschappelijk bewijs is het niet. 
Voor een deel komt dat omdat het biologi-
sche mechanisme achter de beschermende 
werking van probiotica onduidelijk is; voor 
een deel ook omdat de meta-analyse is 
gebaseerd op onderzoeken waarbij verschil-
lende probiotica zijn gebruikt en in een aantal 
gevallen zelfs mengsels van probiotica, zoals 
ze commercieel worden verkocht. 

EffEctEn  Wat andere aandoeningen 
betreft, zien we hetzelfde fenomeen. Meta-
analyse van onderzoek onder patiënten laat 
zien dat probiotica waarschijnlijk wel effect 
hebben, maar de opzet van de onderzoeken 
en het aantal onderzochte patiënten laten 
geen harde conclusies toe. Met uitzondering 
misschien van het gebruik van probiotica bij 
baby’s met necrotische enterocolitis (NEC). 
Uit de presentatie van Maria Oliva-Hemker 
van de afdeling Pediatrische Gastro-entero-
logie van de John Hopkins University School 
of Medicine blijkt dat het relatieve risico bij 
op het voorkomen van NEC met 50 procent 
vermindert. 
Voor het nut van probiotica voor gezonde 
mensen zijn er eveneens aanwijzingen 
maar (te) weinig wetenschappelijk bewijs. 
Wel is er veel anecdotisch bewijs, zoals het 

voorkomen van reizigersdiarree door het 
dagelijks innemen van bakkersgist of het 
verminderde ziekteverzuim van werkers in 
ploegendienst die dagelijks probiotica nut-
tigen. 
Het leveren van de noodzakelijke bewijs 
wordt bemoeilijkt door het feit dat niet pre-
cies duidelijk is wat de werking is van goede 
bacteriën in het maagdarmkanaal, waaronder 
de ingenomen probiotica. Zoals bekend 
wordt de darm bevolkt door gemiddeld 
anderhalve kilo micro-organismen verdeeld 
over 400 tot 600 soorten. Voor een groot 
deel zijn dat melkzuurbacteriën die in staat 
zijn om complexe koolhydraten om te zetten. 
Het bevolken van de dikke darm gebeurt vlak 
na de geboorte; binnen enkele weken heeft 
ieder mens zijn eigen unieke ecosysteem 
ontwikkeld.

AntipAthogEEn  Over de werking van de 
goede bacteriën doen verschillende ideeën 
de ronde; ideeën die elkaar overigens niet uit-
sluiten. De eerdergenoemde Richard Fedora 
van de Universiteit van Alberta zette er tij-
dens het congres een aantal op een rijtje. Zo 
zou de anti-diarreewerking verklaard kunnen 
worden doordat de darmwand wordt bezet 
door goede bacteriën, waardoor de instroom 
van water in de darm wordt voorkomen. 
De laag goede bacteriën aan de binnen-
zijde van de darm voorkomt eveneens dat 
pathogene bacteriën zich hechten aan de 
darmwand, zodat ze worden afgevoerd voor 
ze kwaad kunnen doen. 
Naast deze concurrerende uitsluiting wordt 
de anti-pathogene werking van de goede 
bacteriën nog versterkt doordat ze de cellen 
van de darmwand en het darmslijmvlies ver-
sterken. Ziekteverwekkers in de dikke darm 
wordt bovendien het leven zuur gemaakt: 
letterlijk doordat de goede melkzuurbacteriën 

de zuurgraad verlagen en figuurlijk doordat 
melkzuurbacteriën een scala aan bacteriedo-
dende stoffen produceren.

hypothEsE  De anti-allergene werking 
van probiotica kan worden verklaard met 
de hygiënehypothese, althans een nieuwe 
variant daarop, die zich baseert op het oude-
vrienden-model. De oude hygiënehypothese 
verklaart de opkomst van allergieën en auto-
immuunziekten, zoals multiple sclerose, uit 
het feit dat het immuunsysteem – anders dan 
vroeger – te weinig wordt geprikkeld, door 
kwalijke bacteriën en zich daarom richt op 
ongevaarlijke indringers zoals berkenpollen, 
huisstofmijt en de eigen lichaamscellen.  De 
nieuwe hypothese gaat uit van het bestaan 
van ‘oude vrienden’, een verzameling bacte-
riën, wormen en mijten, waarmee de mens 
al miljoenen jaren samenleeft. Commen-
salen die helpen om voedsel te verteren en 
kwaadaardige organismen te verjagen. In de 
loop van de evolutie heeft ons immuunsy-
steem zich aangepast aan die oude vrienden; 
ze worden herkend als goed en daarom niet 
geattaqueerd.
Als gevolg van veranderingen in voeding en 
hygiëne mist het immuunsysteem die oude 
vrienden en reageert het op onschuldige 
indringers en lichaamseigen cellen. Extra 
toedienen in de vorm van een dagelijks flesje 
probiotica zou de balans kunnen herstellen. 
Een aanwijzing daarvoor is recent gepubli-
ceerd onderzoek van Catharina Maassen 
en Eric Claassen, eertijds uitgevoerd bij de 
Animal Science Group van Wageningen UR, 
waaruit bleek dat probiotica de progressie 
van multiple sclerose bij ratten afremden. 

EcosystEEm  Blijft de vraag waarom een 
relatief kleine hoeveelheid probiotica effect 
kan hebben in en zo complex ecosysteem als 

Anti-pathogene werking goede bacteriën versterkt doordat ze de cellen 
van de darmwand en het darmslijmvlies versterken
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de dikke darm. Tijdens het congres kwam 
Justin Sonnenburg van de Stanford University 
School of Medicine met een mogelijke verkla-
ring. Via een elegante onderzoeksopzet met 
steriele muizen - die dus ook geen darmflora 
van zichzelf hebben – liet hij zien dat de ge-
nexpressie van de ingebrachte darmbacterie 
(Bacillus theta) verandert onder invloed van 
commercieel verkrijgbare probiotica. De al 
aanwezige darmbacteriën werden aangezet 
tot het produceren van extra eiwitten. Zo kan 
een kleine hoeveelheid bacteriën fungeren als 
een hefboom op het ecosysteem in de darm.
Al met al laten de op het congres gepre-
senteerde bevindingen zien dat probiotica 

een rol kunnen spelen als onderdeel van de 
voeding en als medicijn. Enerzijds wijzen de 
resultaten van medische casuïstiek en (be-
scheiden) klinisch onderzoek in die richting; 
anderzijds groeit het inzicht in het mecha-
nisme waarlangs ze hun meer of minder 
heilzame werking uitoefenen. Geen keiharde 
bewijzen, maar wellicht voldoende redenen 

om de sceptische houding ten aanzien van 
probiotica wat te nuanceren.    

* Reis- en verblijfskosten van de auteur zijn, zonder voor-
waarden voor- of achteraf, betaald door Yakult Nederland.

Extra toedienen in de vorm van een dagelijks 
flesje probiotica zou de balans kunnen 

herstellen
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