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5e nationale voedingscongres

Update klinische en transmurale voeding

Nadine Salehy

Het eerste lustrum van het Nationale Voedingscongres in Ede gaf 
de bezoeker de laatste stand van zaken van het onderzoek rond 
klininische en transmurale voeding. Naast een plenaire ochtend
sessie waren er gevarieerde parallelsessies, waarin onder andere 
werd ingegaan op probiotica en de inzet van MRI bij voedings
onderzoek. 

Ben Witteman, maag-darm-leverarts bij Ziekenhuis Gelderse Vallei 
hield een lezing over probiotica. De zin en onzin van gebruik van 
probiotica bij enkele ziektebeelden werd toegelicht. Probiotica  
kunnen volgens Witteman invloed hebben op het verminderen van 
sympto men van enkele ziektebeelden zoals diarree, clostridium 
difficile- infectie, pouchitis en IBS. Uit een door hem aangehaalde 
meta-analyse van 34 randomized controlled trials zou gezegd kunnen 
worden dat er:
- Ca. 52% vermindering is van diarree in antibiotica-geassocieerde 
gevallen. Witteman gaf wel aan dat de soort, dosering en combina-
ties van probiotica nog onvoldoende zijn onderzocht;  
- Ca. 8% vermindering van reizigersdiarree optreedt;
- Ca. 57% vermindering optreedt van acute diarree-aanvallen, door 
verschillende oorzaken bij kinderen, en 26% bij volwassenen. 
Witteman benadrukte dat probiotica meer resultaat hebben bij 
kinderen dan bij volwassenen. Hoe dit precies komt is niet duidelijk, 
nader onderzoek is nodig. 

Probiotica bij ziekten Ook bij een infectie met Clostridium 
difficile kunnen probiotica volgens Witteman een rol spelen bij het 
voorkomen van de groei van deze pathogene bacterie. Zo zijn er 
aanwijzingen dat de probiotische bacterie Saccharomyces Boulardii 
preventief werkt bij Clostridium difficile-geassocieerde diarree. Maar 
er zijn tot nu toe weinig studies bekend waarbij alleen naar Clostri
dium difficile gekeken wordt. 
Probiotica hebben ook een gezondheidseffect bij pouchitis. Deze 
ontsteking wordt behandeld met antibiotica, maar kan opnieuw 
optreden. Door probiotica toe te dienen kunnen klachten eerder 
worden verholpen. Nader onderzoek is nog wel nodig. Bij colitis 
ulcerosa kunnen probiotica bij de milde vorm, naast de standaard 
behandeling, toegediend worden. Wel is met enkele onderzoeken 
aangetoond dat probiotica geen invloed hebben op de actieve vorm 

van colitis ulcerosa. Witteman gaf aan dat probiotica (nog) geen 
plaats hebben in de (standaard)behandeling van de ziekte van 
Crohn. Dit is omdat Crohn een heterogeen ziektebeeld heeft en op 
verschillende locaties in het darmkanaal kan voorkomen. 
Tot slot liet Witteman aan de hand van een meta-analyse zien dat 
probiotica bij kinderen met een Prikkelbare darm de pijn kunnen 
verminderen. Bij volwassenen is er geen effect aangetoond, wel nam 
de obstipatie af. 
 
Mri-scan bij voedingsonderzoek Marco Mensink, assis-
tent professor aan Wageningen Universiteit, ging in op de ‘binnen-
vetter’. Aan de hand van de BMI van iemand kan niet worden af-
geleid hoe het met de lichaamssamenstelling is gesteld, bracht hij 
naar voren. Met een MRI-scan kan er meer van de binnenkant van 
het lichaam in beeld worden gebracht en kan er worden gekeken 
naar de verdeling van het visceraal vet (rond de organen) en de sub-
cutane vetmassa. Het viscerale vet kan ook bij ‘slanke’ mensen 
voorkomen met een gezond BMI (zie foto). MRI is een veelgebruikte 
diagnostische techniek in ziekenhuizen, maar wordt de laatste jaren 
ook meer en meer gebruikt in voedingsonderzoeken. MRI biedt de 
mogelijkheid om metabole processen in weefsels te meten, zonder 
dat daarvoor invasieve ingrepen en/of röntgenbelasting noodzake-
lijk zijn. Het nadeel is dat het een dure behandeling is en niet bij  
iedere patiënt gebruikt kan worden. Helaas kunnen veel zelfstandige 
praktijken hier (nog) geen gebruik van maken. 
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marco mensink, Wageningen ur, vertelde dat mri-scans kunnen 

Worden ingezet om de verdeling van Het licHaamsvet in beeld te 
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