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probiotics, prebiotics in pediatrics 2012

‘Pas na jaren van veilig gebruik volgen 
aanbevelingen’

Hans Kraak

De inzet van pro- en prebiotica in de 
praktijk van de kinderarts is 
internationaal nog geen gemeengoed en 
moet het vooral nog hebben van de inzet 
ervan door medici die er al specifieke 
ervaring mee hebben opgedaan. Zij 
werken als ambassadeurs voor degenen 
met koudwatervrees. Dat bleek tijdens het 
congres ‘Probiotics, prebiotics in pediatrics 
2012’ in februari in Istanbul, waar de 
laatste inzichten rond de inzet van pro- en 
prebiotica in de kindergeneeskunde 
werden gepresenteerd.
 
De Deense kinderarts Jesper Brok, van het 
Universiteitshospitaal in Kopenhagen, is 
een van die ambassadeurs. ‘Als ik het met 
mijn collega’s over probiotica heb, dan vra-
gen ze meestal naar wat het is’, zegt hij.  
‘Ze vragen of het gaat om bacteriën die in  
yoghurt zitten. Deze houding is moeilijk te 
veranderen, want velen zijn gewend aan de 
protocollen waarin reguliere geneesmidde-
len zijn voorgeschreven; de inzet van probi-
otica is gecompliceerder. Het hangt vaak af 
van de persoonlijke interesse en ervaring 
die individuele artsen met probiotica heb-
ben. Ze vragen zich bijvoorbeeld af wat de 
kwaliteit ervan is, die bij geneesmiddelen 
evidenter is.’  
Tijdens zijn lezing ging Brok in op de profy-
lactische inzet van probiotica bij te vroeg 
geboren baby’s. Hij presenteerde de resulta-
ten van een meta-analyse van observatio-
neel en experimenteel onderzoek waarin 
naar voren komt dat de kans op sterfte van 
preterme kinderen (< 28 weken) 40 procent 
lager is door het gebruik van probiotica in 
de babyvoeding. Het gaat hierbij om de in-

zet van Lactobacillus rhamnosus (LGG) en 
Bifidobacterium animalis subspecies lactis 
(Bb-12) tegen necrotiserende enterocolitis 
(NEC), een ziekte waarbij het darmslijmvlies 
is beschadigd.  
Brok vertelde in eerste instantie verbaasd te 
zijn door het grote resultaat dat in verschil-
lende studies rond NEC naar voren kwam. 
Hij analyseerde daarom samen met colle-
ga’s de beschikbare data op een eigen ma-
nier, waaruit bleek dat de gevonden resulta-
ten consistent waren (1). ‘Inmiddels is 
landelijk afgesproken dat 18 neonatale afde-
lingen van ziekenhuizen in Denemarken 
deze probiotica inzetten als profylax bij 
vroeggeboorte tegen NEC.’ 
Niettemin constateert Brok dat artsen nog 
terughoudend zijn bij de inzet van probioti-
ca rond vroeggeboorte, niet in de laatste 

plaats omdat de Society for Paediatric Gas-
troenterology, Hepatology and Nutrition 
(ESPGHAN, een internationale op weten-
schap en educatie gerichte organisatie voor 
kinderartsen), nog geen algemene richtlijn 
aan haar leden heeft gegeven voor probioti-
ca als profylax. 
‘ESPGHAN is terughoudend omdat er nog 
onduidelijkheid is over het mechanisme dat 
voor een positief effect zorgt, er is voorzorg 
over de veiligheid en de lange termijneffec-
ten en men vraagt zich af wat nu de beste 
behandelmethode is, met welke stammen. 
Om deze reden worden probiotica nog 
maar weinig in het behandelprotocol mee-
genomen, maar in twee derde van de Deen-
se ziekenhuizen zetten we probiotica wel in, 
vanwege het sterke bewijs dat uit de studies 
spreekt. Momenteel lopen er nog drie ran-

Het congres over pro- en prebiotica in kindergeneeskunde vond plaats in istanbul.
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domized controlled trials met probiotica 
versus placebo, het is een ethisch dilemma 
al dan niet met deze studies door te gaan.’ 

Atopisch eczeem  Kinderarts en on-
derzoeker Erica Isolauri van de Universiteit 
van Turku in Finland is enthousiast over de 
resultaten die zijn gevonden bij de inzet van 
probiotica tegen NEC. ‘Tijdens het congres 
heb ik ter discussie gesteld dat organisaties 
als ESPGHAN erg laat zijn met het geven 
van aanbevelingen’, zegt Isolauri. ‘Dat is be-
grijpelijk. Je ziet vaak dat eerst behandelin-
gen in de klinische praktijk veranderen en 
dat daarna pas, na jaren van veilig gebruik, 
aanbevelingen worden gedaan. Dokters 
kunnen hun eigen behandelmethoden kie-
zen en daar hun conclusies aan verbinden, 
terwijl richtinggevende organisaties conser-
vatief moeten zijn. Niettemin zijn er discus-
sies over de gevolgen van de vertraging van 
aanbevelingen, door het uitblijven van richt-
lijnen. Met name Australische wetenschap-
pers zijn hiermee bezig’ (2). 
Tijdens haar lezing ging Isolauri in op het 
belang van een actieve aanpak bij het voor-
komen van allergieën, haar onderzoekster-
rein. Volgens haar is er een verschuiving aan 
de gang van het achteraf vermijden van al-
lergenen in de voeding naar een benadering 
waarbij in een zo vroeg mogelijk stadium 

het immuunsysteem wordt getriggerd om 
‘te leren’ omgaan met allergenen. De ont-
wikkeling van een goed immuunsysteem 
staat of valt volgens haar met de invloeden 
waaraan het kind tijdens de zwangerschap 
en vanaf de geboorte blootstaat. ‘Het pro-
bleem is dat veel ‘modern geboren kinde-
ren’ – die met een keizersnede ter wereld 
komen en geen borstvoeding krijgen – te 
weinig stimuli van het immuunsysteem krij-
gen om later opgewassen te zijn tegen aller-
genen’, aldus Isolauri. 
Volgens de Finse kinderarts is de module-
ring van het immuunsysteem in een vroeg 
stadium van belang, maar is deze afhanke-
lijk van meerdere factoren. ‘We zien vooral 
effecten van lactobacillen en bifidusbacte-
riën’, licht zij toe, ‘maar de effecten zijn per 
stam, persoon en ontwikkelingsstadium 
(leeftijd van de gastheer) specifiek. Daarbij 
kan het effect beïnvloed worden door de 
voedingsmatrix, de interacties met andere 
componenten uit de voeding. In het alge-
meen zie ik in de inzet van probiotica tij-
dens de zwangerschap en in een vroeg ont-
wikkelingsstadium een goedkope en veilige 
manier om weerstand te bieden aan de al-
lergie-epidemie.’

zwAngerschApsdiAbetes Behalve 
studies naar allergie onderzocht Isolauri 

met haar groep ook de effecten van probio-
tica bij zwangerschapsdiabetes. In een on-
derzoek met 256 zwangere vrouwen in Fin-
land met normale bloedglucosespiegels, 
werd bekeken of voedingsadviezen in com-
binatie met probiotica (Lactobacillus rham-
nosus GG en Bifidobacterium animalis sub-
species lactis Bb12) effect hadden op de 
bloedsuikerspiegel. De ene helft kreeg ad-
vies en probiotica, de andere helft een pla-
cebo. Het bleek dat de vrouwen die de pro-
biotica en het dieet kregen voorgeschreven 
gedurende hun zwangerschap en 12 maan-
den na de geboorte van hun kind lagere 
bloedglucosewaarden hadden (3). ‘Er zijn 
langetermijnstudies nodig om aan het pu-
bliek te laten zien dat risicofactoren voor al-
lergieën, ontstekingen en andere metabole 
ziekten met probiotica te beïnvloeden zijn’, 
aldus Isolauri. 
Isolauri bevestigde verder dat klinische cor-
relaties van probiotica vooral zijn gevonden 
bij het tegengaan van acute diarree (gastro-
enteritis) bij kinderen en adolescenten, bij 
het verminderen van klachten van diarree en 
bij de eerste fase van acute waterachtige di-

bruno pot, belgiscH microbioloogJesper brok, deens kinderarts erica isolauri, Fins kinderarts en 

onderzoeker
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arree en bij de gevolgen van antibiotica-ge-
associeerde diarree. Ook is volgens haar 
een potentiële rol te zien bij het voorkomen 
van respiratoire en gastro-intestinale infec-
ties bij kinderen. Het gaat in alle gevallen 
om het effect van specifieke stammen. De 
klinische relaties die op deze terreinen zijn 
gevonden worden door ESPGHAN onder-
kend.
 
AAnbevelingen Ook de Amerikaanse 
onderzoeker Martin Floch van Yale Universi-
ty presenteerde een update van stamspeci-
fieke aanbevelingen. Hij baseerde zich op 
een aantal workshops van deskundigen op 
het gebied van pro- en prebiotica (4), waarin 
een overzicht is gemaakt van de effectiviteit 
van bacteriestammen op klinische sympto-
men. De sterke bewijzen zijn gevonden bij 
diarree (door Saccharomyces boulardii, Lacto-
bacillus rhamnosus GG en Lactobacillus reute-
ri), pouchitis (VSL#3) atopisch eczeem 
(Lactobacillus rhamnosus GG, Bifidobacteri-
um animalis subspecies lactis) en immuun-
respons (Lactobacillus rhamnosus GG). 
Floch benadrukte dat probiotica per per-
soon een verschillende invloed kunnen heb-
ben en dat er een interactie is met de inge-
nomen voedingscomponenten. Met zijn 
overzicht hoopte hij de aanwezige (para)
medici een klinisch advies te geven over de 
inzet van probiotica in hun praktijk.  
De Nederlandse diëtiste Suzanne van Zun-
dert, werkzaam op de kinderafdeling van het 
Academisch Medisch Centrum Amsterdam, 
bezocht het congres juist voor het krijgen 
van praktische aanwijzingen. Ze bevestigt 
dat er nog geen probiotica in medische pro-
tocollen, voor kinderen, zijn voorgeschre-
ven. ‘Er is behoefte aan richtlijnen, die ont-
breken op dit moment. Eigenlijk zou er een 
landelijk overleg op dit terrein moeten ko-
men. Wat er nu gebeurt hangt vooral af van 
de inzet van probiotica door individuele art-
sen’, aldus Van Zundert. 
Ook voor diëtiste Cora Derksen, die met 
haar praktijk Eten Met Plezier in Vught is ge-
vestigd, was het bezoek aan het congres een 
verdere oriëntatie op de mogelijke inzet van 
probiotica. Interessant voor haar was dat er 
een sterke link blijkt te bestaan tussen een 
ruime hoeveelheid lactobacillen in de vagi-
na, conceptie en een gezonde zwanger-

schap. Als het evenwicht aan bacteriën en 
schimmels in de vagina verstoord is (bacte-
riële vaginose) kan een zwangerschap uit-
blijven.
‘De eerste 1.000 dagen bepalen de darmflo-
ra van het kind’, zegt Derksen. ‘De opbouw 
van de darmflora start al in de baarmoeder 
dus een gezond eetpatroon van de moeder 
voorafgaand en tijdens de zwangerschap is 
belangrijk voor een goede darmflora van het 
kind.’

probioticA clAims De Belgische mi-
crobioloog Bruno Pot, onderzoeksdirecteur 
van het Institut Pasteur in Lille, sprak over 
de verschillen in pre- en probiotica. Daarbij 
ging hij onder meer in op de vele misvattin-
gen die er zijn en die via internet worden 
verspreid. De diversiteit en de complexiteit 
van pre- en probiotica hebben volgens hem 
continu aandacht nodig om te voorkomen 
dat onzin het wint van wetenschappelijke 
kennis. 
‘Internet is geen betrouwbare bron’, zegt 
Pot, die het verder opviel dat er op het con-
gres veel gesproken werd vanuit een farma-
ceutische benadering van probiotica en wei-
nig over probiotica als voedingssupplement. 
‘Het is bekend dat er geen voedingsclaims 
voor probiotica gebruikt mogen worden, 
maar als je ziet wat hier gepresenteerd 
wordt over mogelijke mechanismen, dan is 
het jammer dat er nog geen claims voor 
consumenten zijn goedgekeurd. Dat komt 
door de farmaceutische benadering die 
EFSA kiest voor de beoordeling, maar voor 
probiotica gaat zo’n benadering niet op. Je 
hebt niet te maken met één geïsoleerde 
component. Ik pleit daarom voor de verster-
king van de wetenschappelijke dialoog over 
de beoordeling van probiotica door EFSA, 
waardoor andere, wetenschappelijke criteria 
worden ontwikkeld voor de effect-evaluatie 
van probiotica. Want wat heeft het nu nog 
voor zin voor bedrijven om te investeren als 
je toch nooit een claim mag gaan gebrui-
ken? De werking van probiotica is vaker  
onderzocht dan die van vitamine C waar-
voor wel gezondheidsclaims mogen worden 
gebruikt.’ 
Ondertussen is Pot in België betrokken bij 
een particuliere associatie van artsen, apo-
thekers en wetenschappers die zelf een label 

hebben ontwikkeld voor betrouwbare probi-
otica. ‘Het is een antwoord op het uitblijven 
van goedkeuringen door EFSA’, licht hij toe. 
‘Het gaat hierbij niet om consumentenpro-
ducten, maar om probiotische toepassingen 
voor artsen. Het doel is de goede van de 
slechte producten te onderscheiden. Daarbij 
letten we op zaken als de identificatie van 
de gebruikte stammen en houdbaarheid. In-
middels hebben we producten van drie be-
drijven een label gegeven, negen producten 
van bedrijven hebben we een label onthou-
den. We hebben onder meer een probioti-
cum goedgekeurd dat helpt tegen gastro-en-
teritis, door de stammen Lactobacillus 
rhamnosus GG en Bifidobacterium animalis 
subspecies lactis Bb12. We zijn nu ook bezig 
voor het label een Europees draagvlak te 
vinden om te voorkomen dat er een wild-
groei in labeling zal ontstaan; we doen dat 
via de Probiotics League.’ 
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