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Professor Johan garssen pleit voor betere 
controle van claims
‘Het kan niet zo zijn dat de cowboys het 
gaan winnen’

Hans Kraak

‘Veel pro- en prebiotica kunnen positieve effecten hebben op 
onder andere het maagdarm-kanaal of het immuunsysteem, 
maar dit geldt niet zonder meer voor alle probioticstammen 
of prebioticatypen.’ Aan het woord is hoogleraar 
Immunofarmacologie van voeding, Johan Garssen (zie kader), 
die graag af wil van een te algemeen gebruik van de woorden 
pro- of prebiotica. ‘Bagger’, zo noemt hij de ongegronde claims 
die producenten op de verpakking van hun levensmiddelen direct 
koppelen aan te de algemene woorden pro- of prebiotica, soms zelfs 
zonder enige wetenschappelijke onderbouwing.

‘Gelukkig zijn er meer en meer bedrijven die uitgebreid wetenschap-
pelijk onderzoek doen’, vertelt hoogleraar Johan Garssen. ‘We moeten 
toe naar een situatie waarin we gezondheidseffecten koppelen aan 
specifieke bacteriestammen en de daaraan gekoppelde wetenschap-
pelijke bewijzen.’ Volgens hem vormen de woorden pre- en probiotica 
nu een vergaarbak. Als voorbeeld noemt hij sommige Bifido-bacterie-
stammen die heel goed kunnen bijdragen aan het verminderen van 
de kans op allergie, terwijl andere Bifidostammen dit absoluut niet 
kunnen. 
‘Bij Danone zullen sommige managers mijn uitspraak wat eng vin-
den’, gaat Garssen verder, maar hij weet ook dat binnen de research-
afdelingen van verschillende Danone-divisies zijn mening wordt 
gedeeld. ‘We kunnen beter spreken over unieke bacteriestammen met 
probiotische activiteit. Het “gezondheidsvoordeel” moet onderbouwd 
worden met goede en gepubliceerde studies. Deze boodschap draag 
ik ook uit op verschillende probioticacongressen. Het kan niet zo zijn 
dat sommige bedrijven miljoenen investeren in onderzoek naar de 

gezondheidseffecten van pre- of probiotica, terwijl andere bedrijven – 
in mijn ogen cowboys – zonder er zelf onderzoek naar te doen, claims 
kopiëren of ongegronde claims bezigen. Waarschijnlijk doen ze dat 
omdat ze weten dat de controle op claims nog grotendeels ontbreekt.’ 

Zonder bewijs geen claim Hoewel er wetenschappelijk veel 
aanwijzingen zijn dat probiotica gunstige effecten kunnen hebben, 
wees de EFSA tot nu toe alle claims af die de link leggen tussen een 

‘Ik maak me ook zorgen over 
de inspectie die het gebruik 

van gezondheidsclaims moet 
controleren’
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probioticum en een gezondheidseffect (zoals een betere weerstand of 
verbeterende longfunctie). Deze kwestie roept bij Garssen een aantal 
vragen op. Hoe kan de voedingsindustrie de EFSA bijvoorbeeld over-
tuigen van bewezen gezondheidseffecten voor bepaalde specifieke 
probiotica of prebiotica? En hoe worden de bedrijven gecontroleerd 
die geen dossier indienen, maar wel ongecontroleerde en onbewezen 
claims blijven gebruiken in de supermarkt of drogisterij? 
‘We moeten toe naar een situatie waarin de consument weet dat hij 
niet bedrogen wordt’, zegt Garssen. ‘Voor de werking van probiotica 
moet per specifieke bacteriestam de achterliggende wetenschap aan-
toonbaar en controleerbaar zijn. Hetzelfde geldt voor prebiotica. Hier-
bij gaat het vaak om oligosacharidestructuren die heel verschillende 
werkingen kunnen hebben. Zonder bewijs geen claim is mijn motto.’

inspectie Garssen maakt zich niet alleen kwaad om de cowboys 
in het veld. ‘Ik maak me ook zorgen over de inspectie die het gebruik 
van gezondheidsclaims moet controleren, want dat is nu echt te 
mager. Er staan nu bijvoorbeeld babyvoedingsproducten met niet 
onderbouwde claims in de drogisterij. Geen dossier ingediend … dus 
gewoon doorgaan met de claim? Voor mij is dat te bizar. Als je dit 
aanhangig maakt bij de inspectie, dan zegt die waarschijnlijk: “span 
als concurrerend bedrijf maar een proces aan, wij hebben er op dit 
moment geen geld en tijd voor”, maar op deze manier gaat wat mij 
betreft de regelgeving natuurlijk nooit werken. Voedingsbedrijven 
zijn hierdoor geneigd om producten in de markt neer te zetten, met 
claims, zonder het indienen van een wetenschappelijk dossier bij de 
EFSA, misschien zelfs zonder voldoende wetenschappelijk bewijs. 
Ernstig, maar gezien de huidige situatie is dit wel de realiteit. De 
bedrijven die door science hun claims goed onderbouwen investeren 
vele miljoenen; het kan niet zo zijn dat de cowboys gaan winnen.’

mechanismen Het probleem bij het goedgekeurd krijgen van ge-
zondheidsclaims rond pro- en prebiotica zit in de bewijskracht voor de 
werkingsmechanismen en de effecten ervan. Er zijn inmiddels duizen-
den wetenschappelijke publicaties die ingaan op de werking van bacte-
riën in het maag-darmstelsel en de interactie met het immuun systeem. 
Sommige bacteriën beïnvloeden de menselijke darmflora positief of 
ze scheiden metabolieten af die dit doen. Zodoende kunnen sommige 
bacteriën helpen het evenwicht van het immuunsysteem te bewaken.

‘Het probleem is dat de ene mens de andere niet is’, licht Garssen 
toe. ‘Een beroemde probioticawetenschapper gaf op een recent probi-
oticacongres aan dat veel probioticastammen zeer effectief zijn, maar 
dat nog altijd 45 procent van de mensen er nauwelijks iets van merkt. 
Pro- en prebiotica kunnen zeer effectief zijn, maar als je ze allemaal 
op een hoop gooit, zoals gedaan is in een aantal meta-analyses, valt 
het effect of het bewijs tegen. Niet zo gek, aangezien de effecten zo 
enorm probioticastam- of prebioticatype-afhankelijk zijn. Eigenlijk 
moet je al die verschillende pro- en prebioticatypen niet in één meta-
analyse bestuderen. Ik ben ervan overtuigd dat als je meta-analyses 
zou kunnen doen voor een bepaalde bacteriestam of prebioticum dat 
die meta-analyses dan veel positiever zouden uitvallen. De mechanis-
men die werkzaam zijn in het darmlumen en het epitheel hebben we 
al redelijk goed in kaart gebracht, maar de uitkomsten van onderzoek, 
ook al is het klinisch, zijn niet altijd één op één te vertalen naar grote 
groepen mensen.’ 

dialoog
Hoewel Garssen achter de werkwijze van de EFSA staat, vindt hij dat 
er meer dialoog moet zijn tussen de EFSA, toponderzoekers in het 
veld, en indieners van een dossier. ‘In de farmacie is er veel meer 
overleg tussen de autoriteiten en de fabrikanten van medicijnen. Daar 

De leerstoel van Johan Garssen

garssen bekleedt aan de universiteit utrecht de leerstoel 
immunofarmacologie van voeding, waarbinnen onderzoek 
wordt gedaan op het grensvlak van farmacie en voeding. 
Het professoraat is onderdeel van een strategische alliantie 
tussen de universiteit utrecht en het danone research centre 
for Specialized nutrition. in deze alliantie wordt onderzoek 
gedaan naar de ontwikkeling van medische voeding en baby-
voeding. Het onderzoek wordt deels bekostigd door danone, 
deels door de universiteit, maar grotendeels door subsidies 
zoals Top institute Pharma, TiFn, STW en eu. de alliantie 
draait nu vijf jaar.
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worden dossiers in een vroege fase (lang voor de definitieve vorm) 
ingediend, wat resulteert in een dialoog en soms aanpassing van de 
onderzoekstrategie. In de voedingssector worden nu heel veel claims 
in het openbaar afgewezen, wat soms heel nadelig kan zijn voor de 
indiener van een dossier en de innovatie die erbij hoort. Ik weet dat 
in sommige, met name kleinere voedingsbedrijven, wordt geroepen: 
“Ok, dan stoppen we maar met onderzoek want het resulteert toch in 
niets”. Een dialoog met EFSA, inclusief toponderzoekers in het veld, 
is essentieel en zal uiteindelijk resulteren in een optimale regelgeving, 
maar hopelijk ook controle en inspectie.’

Volgens Garssen zijn in de communicatie tussen voedingsbedrijven 
en EFSA momenteel al verbeteringsslagen aan de gang. Hij wijst 
daarbij op de ingezonden brieven van een aantal topwetenschappers 
aan EFSA. ‘Het gaat om mensen op, zeg maar bijna Nobelprijsniveau, 
die op basis van heel goed gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek, 
aangegeven hebben dat ze lang niet altijd konden begrijpen waarom 
bepaalde claims zijn afgewezen. Het gevolg is dat de dialoog nu op 
gang begint te komen door bijeenkomsten van wetenschappers, 
bedrijfsleven en EFSA-vertegenwoordigers.’

scgos en lcFos
Garssen richt zich met zijn immunologisch en farmacologisch 
onderzoek voor een groot deel op prebiotische suikers, naar de korte 
keten galacto-oligosachariden (scGOS) en de langeketen fructo-oligo-
sachariden (lcFOS). Naar deze specifieke ketens wordt al zo’n vijftien 
jaar onderzoek gedaan. Garssen: ‘Het is een mooi voorbeeld van een 
gebied waar ondertussen veel wetenschappelijke literatuur over is en 
waarvoor in de loop der tijd meer “immunologische” onderbouwing 
is gekomen, meer dan bijvoorbeeld voor de bewezen werking van 
vitamine C.’ 
Een recent gepubliceerd, klinisch onderzoek (dubbel blind, placebo-
gecontroleerde multi-center-trial) naar een combinatie van prebioti-
sche suikers, waarin scGOS en lcFOS zijn opgenomen, werd gehou-
den in zeven Europese ziekenhuizen onder ruim duizend kinderen 
die niet behoren tot de groep met een extra risico op allergie. De 
incidentie van atopische dermatitis in de groep die de specifiek prebi-
otische suikers had gekregen, was bijna gehalveerd vergeleken met de 
placebo gevoede kinderen.
‘Het gaat hierbij om de cumulatieve incidentie gedurende het eerste 
levensjaar’, zegt Garssen. ‘Als je doorrekent hoeveel gevallen van 
atopische dermatitis je kunt voorkomen door het aanbieden van dit 
unieke dieet aan ieder kind, dan komt dat neer op 4 kinderen per 100. 
Dat lijkt weinig, maar ga maar eens na wat dit betekent als je te ma-
ken hebt met kinderen die er wel aanleg voor hebben, dan kom je tot 
veel hogere cijfers. Het voorkomen van atopische dermatitis is voor 
de gezondheidszorg stukken goedkoper, dan een kind op latere leef-
tijd in de kliniek hiervoor behandelen. De standaard voor baby’s blijft 
natuurlijk altijd moedermelk, daar zitten meer dan 150 prebiotische 
suikertjes in, de echte gouden standaard. Als je het aan mij vraagt, 
zou je aan alle flesbabyvoeding scGOS en lcFOS moeten toevoegen.’

‘Het voorkomen van atopische dermatitis is voor de gezondheidszorg 
stukken goedkoper, dan een kind op latere leeftijd in de kliniek hiervoor 

behandelen’

‘eigenliJk moeT Je al die verScHillende Pro- en PrebioTicaTyPen nieT in 

één meTa-analySe beSTuderen’, vindT Hoogleraar garSSen.
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