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Hans Kraak

Het bewijs voor de werking van verschil
lende probioticastammen is nog niet 
voldoende geleverd. Gezondheids  claims op 
consumenten producten hierover zijn door 
EFSA niet goedgekeurd. Niettemin brengt 
Orthica sinds een aantal jaren het product 
Orthiflor Start op de markt, bedoeld voor 
moeder (in de laatste zes weken van de 
zwangerschap) en kind (vanaf de geboorte). 
Het product is gericht op de verbetering 
van het immuunsysteem, met name op het 
voorkomen van allergie bij zuigelingen. Het  
is samen gesteld aan de hand van de 
resultaten van de zogeheten PandaStudie.

AndreA vAn vuuren, scientific 
services/diëtist, OrthicA Almere
‘Wij gebruiken geen harde claims op de ver-
pakking van onze producten. We richten ons 
dan ook niet direct op de consument, maar 

verspreiden onze producten via interme- 
diairen, zoals artsen en therapeuten, de 
betere apotheek, drogist of natuurvoedings-
winkel. Zij geven de uitleg aan de eindgebrui-
kers, waarbij wij voor ondersteunende infor-
matie zorgen, bijvoorbeeld door hen te 
bezoeken of te voorzien van ondersteunende 
voorlichtingsmaterialen. 
In Orthiflor Start zitten de drie bacteriestam-
men Lactococcus lactis, Bifidobacterium bifi-
dum en Bifidobacterium lactis. Dit mengsel is 
gelijk aan de bacteriemix die is gebruikt in 
een dubbelblinde studie bij 156 kinderen in 
het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht 
en in het Sint Anthonius Ziekenhuis in Nieu-
wegein. De kinderen kwamen uit hoogrisico-
groepen, bij wie een van de ouders en/of an-
dere gezinsleden een allergie hebben. De 
moeders kregen zes weken voor de bevalling 
het mengsel, de kinderen gelijk na de geboor-
te. Opvallend was dat er een sterke afname 
was van atopisch eczeem op de leeftijd van 
drie maanden, 21 procent in de placebogroep 
kreeg eczeem, tegenover slechts 6 procent in 
de groep die het probioticum kreeg. De resul-
taten zijn in 2009 gepubliceerd, waarna wij 
met ons product de markt op zijn gegaan. 
Op dit moment worden de gegevens, die 
sinds 2004 met de studie zijn verzameld, ver-
der geanalyseerd waardoor we ook meer kun-
nen gaan zeggen over de effecten op langere 
termijn. Dit is van belang om inzicht te krij-
gen in de zogeheten allergische mars, waarin 
een allergische ziekte zich achtereenvolgens 
kan openbaren als eczeem, voedselallergie, 
astma of allergische rinitis. 
Het voedingssupplement is veilig voor baby’s 
en kan vanaf de geboorte worden ingeno-
men. Het is de bedoeling dat ze het een jaar AndreA vAn vuuren

lang gebruiken. Het idee is dat de probiotica 
de balans tussen zogeheten Th1- en Th2-cel-
len van het immuunsysteem verbeteren. De 
meeste baby’s hebben bij de geboorte nog 
weinig Th1-cellen. In het geval van een aller-
gische aandoening houden ze de overhand, 
mits de Th1-cellen worden gestimuleerd. De 
gedachte is dat de blootstelling aan de pro-
biotische bacteriën van Orthiflor Start dit ver-
oorzaakt. Hierdoor wordt de productie van 
interleukine-10 versterkt, wat een teveel aan 
interleukine-4, interleukine-5 en interleu- 
kine-13 onderdrukt. Zo wordt er dus niet 
meer overmatig via Th2-cellen op allergenen 
gereageerd, maar ontstaat een betere balans. 
Hoewel het maar om een enkele studie gaat, 
was het bewijs in de Panda-studie zo duide-
lijk dat we meteen de markt zijn opgegaan. 
Behalve voor moeders en hun kinderen heb-
ben we een reeks van probiotische producten 
voor verschillende leeftijdscategorieën.’

Ger rijkers, medisch-immunOlOOG, 
universitAir medisch centrum 
utrecht
’Ik was betrokken bij de Panda-studie en ben 
momenteel nog bezig met het volgen van de 
kinderen die bij het onderzoek betrokken zijn. 
Ik onderzoek mogelijkheden om de ontwikke-
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beginnen met toediening van probiotica 
omdat het darmstelsel dan nog ‘onbevolkt’ is 
met andere bacteriën.  
Na afloop van de Panda-studie is Orthiflor 
Start op de markt gekomen. De werking 
wordt vooral toegeschreven aan de resultaten 
behaald in de Panda-studie, maar er zijn 
meer studies gedaan die wijzen op mogelijk 
gunstige effecten van probiotica voor het 
immuunsysteem. Hoewel het één studie be-
treft, gaat het wel om een klinisch effect. An-
ders dan bij geneesmiddelen kunnen voe-
dingsproducten, mits ze veilig zijn, sneller op 
de markt komen. Dat is met dit product ge-
beurd, en daarom kan het nu voordelen heb-
ben voor kinderen die kans hebben op allergi-
sche ziekten. Behalve minder eczeem hebben 
we ook geconstateerd dat de kinderen min-
der last hadden van diarree. 
De aantallen bacteriën in Orthiflor zijn verge-
lijkbaar met de hoeveelheden bacteriën in 
zuiveldrankjes voor consumenten. Op dit 
moment is nog een grote vraag of we met 
probiotica mensen die al een allergische ziek-
te hebben, ook zouden kunnen helpen met 
speciaal daarvoor geselecteerde probiotica. 
De voorbereidingen voor dergelijk onderzoek 
zijn in volle gang.’ 
 
AnitA BAdArt, OnderzOeksdiëtist, 
lActAtiekundiGe, prAktijk  rOnd en 
GezOnd, Geulle 
‘Ik heb veel te maken met moeders die pro-
blemen hebben rond de zwangerschap en de 
geboorte. Ik adviseer in mijn praktijk regel-
matig Orthiflor Start, om uiteenlopende rede-
nen. Dit kan variëren van maagdarmklachten 
na gebruik van een antibioticakuur, tot een 
verhoogd risico op een nakomeling met aller-

gie. Natuurlijk realiseer ik me dat het onder-
zoek naar Orthiflor één klinische studie be-
treft. Een recent overzichtsartikel over de 
toediening van probiotica bracht naar voren 
dat er nog te weinig bekend is om eenduidig 
te kunnen stellen of ze nu wel of niet effectief 
zijn ter preventie van allergie. Maar ik zie in 
mijn praktijk verschillende effecten en dat is 
waar ik naar kijk. Ik zie na toepassing bijvoor-
beeld minder klachten van obstipatie en vagi-
nale of urineweginfecties. De vraag is hoe 
sterk het bewijs moet zijn. Ik zou niets kun-
nen doen en wachten tot het onderzoek wa-
terdichte bewijzen levert, maar bij een cliënt 
met klachten of ter allergiepreventie kies ik er 
niet voor om niets te doen als deze produc-
ten veilig zijn gebleken. Soms gebruik je pro-
ducten waar veel bewijs voor is, in andere ge-
vallen gebruik je je gezonde verstand; niets 
doen is ook niet altijd goed.’

ling van de allergische mars te beïnvloeden. 
Vaak leiden allergische aandoeningen naar 
astma, dat zich vanaf een leeftijd van vijf of 
zes jaar kan openbaren. Helaas is het vaak 
onmogelijk om directe verbanden tussen het 
gebruik van bepaalde bacteriestammen en 
astma aan te tonen, omdat er te veel co- 
factoren meespelen. Zo is het bijvoorbeeld 
onmogelijk om kinderen vanaf hun geboorte 
tot zes jaar op een strikt dieet te zetten. Des-
ondanks is het mogelijk om aanwijzingen 
voor de werking van de gebruikte probiotica 
te vinden.  
We hebben op basis van laboratoriumonder-
zoek drie stammen geselecteerd waarvan we 
verwachten dat ze invloed zouden kunnen 
hebben op het immuunsysteem en die drie 
stammen zijn gebruikt in de Panda-studie. 
Het belangrijkste resultaat was dat er minder 
eczeem voorkwam bij de kinderen die van 
hun geboorte af aan de probiotica kregen. 
Het is van belang meteen na de geboorte te 
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ger rijkers AnitA bAdArt

‘Op dit moment is het nog een grote vraag of 
we met probiotica ook mensen die al allergisch 

zijn, kunnen helpen’



Geef dan de probiotica drinktest mee aan uw cliënten! Als gezondheidsprofessional 
kunt u met deze test uw cliënten vier weken lang (gratis) Yakult laten proberen. 

Naast de vele klinische studies besteden wij ook 
aandacht aan onderzoek met probiotica op kleine 
schaal, zoals in uw praktijk of op uw afdeling. 
Waarom? Omdat iedereen weer anders is en 
daarom ook een andere (darm)microbiota heeft! 
Met de drinktest geven wij u en uw cliënten de kans 
om zelf de werking van een probioticum te ervaren. 
Denk bijvoorbeeld aan toepassing bij darmproblemen, 
een verlaagde weerstand of bij gebruik van bepaalde 
medicijnen zoals antibiotica. 

Wilt u (nieuwe) drinktesten ontvangen of meer weten? Neem dan contact op met een van de diëtisten van Science for Health, 

de wetenschappelijke afdeling van Yakult. Kijk ook eens op www.scienceforhealth.nl/drinktest voor meer informatie. 

Telefoon: 020 - 347 21 00      E-mail: info@scienceforhealth.nl 

werking van probiotica?
Benieuwd naar de 

werking van probiotica? 


