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 worden probi-
otica niet alleen aan zuivelpro-

ducten toegevoegd, maar ook aan zui-
gelingenvoeding. Er zijn ook voe-
dingssupplementen met probiotica
verkrijgbaar, waarvan het gebruik ook
voor baby’s wordt geadviseerd, onder
andere voor vermindering van darm-
krampjes en ter preventie van allergie.
Niet alle zuigelingenvoeding die op de
markt is, is gesupplementeerd met
probiotica. Deze voedingen bevatten

allemaal wel prebiotica (niet-verteer-
bare oligosachariden) met als beoogd
doel de darmflora gunstig te beïn-
vloeden, het immuunsysteem van de
zuigeling op een natuurlijke wijze te
versterken en het risico op allergie en
infectie te verminderen. Het type voe-
ding dat een baby krijgt, is van
invloed op de samenstelling van de
darmflora. Met moedermelk gevoede
kinderen hebben veel meer bifidobac-
teriën in hun darmflora in vergelij-
king tot baby’s gevoed met flesvoe-
ding. Er is ook een associatie aange-
toond tussen darmflora en allergie:
allergische kinderen hebben minder
bifidobacteriën en lactobacillen in
hun ontlasting dan niet-allergische
kinderen. Toevoeging van probiotica
aan zuigelingenvoeding zou dus de
darmflora kunnen beïnvloeden en
hierdoor wellicht ook een gunstig
effect hebben op het ontstaan van
allergieën. Aan de zuigelingenvoedin-
gen van Numico worden momenteel
geen probiotica toegevoegd.

Veiligheid    Tot op heden zijn er
weinig studies uitgevoerd die hebben
gekeken naar de veiligheidsaspecten
van probiotica. Toch zouden bepaalde
stammen of toepassingen ongewenste

effecten kunnen veroorzaken.
Stimulering van immuunreacties kan
wellicht een gunstig effect hebben op
allergieën en weerstand tegen infec-
ties. De keerzijde van de medaille is
echter wellicht het versterken van
andere aandoeningen, zoals sommige
vormen van autoimmuniteit. Uit een
onderzoek met een model voor
autoimmuniteit in proefdieren is
gebleken dat na toediening van som-
mige probiotica een verergering van
klinische symptomen optrad, terwijl
andere probiotica de symptomen ver-
minderden (3). Verergering van
autoimmuunreacties werd ook waar-
genomen in proefdierstudies die zijn
uitgevoerd op het RIVM.

Er zijn ook weinig studies uitge-
voerd die hebben gekeken naar de
effecten van probiotica in baby’s. Het
immuunsysteem van een pasgeboren
baby is nog niet uitgerijpt en zal zich
gedurende de eerste levensmaanden
verder ontwikkelen. Dit ontwikkelen-
de immuunsysteem is veel gevoeliger
voor toxische stoffen en het is onbe-
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Probiotica
Probiotica zijn niet-pathogene melkzuurbacteriën waar-
van wordt geclaimd dat ze de gezondheid kunnen bevor-
deren, bijvoorbeeld door gunstige effecten op de darm-
flora of het immuunsysteem. De meeste producten die
op de markt zijn, bevatten lactobacillen of bifidobacte-
riën. In de mens is een aantal gunstige effecten beschre-
ven, te weten afname van lactose intolerantie, diarree en
obstipatie en positieve effecten op het immuunsysteem
(1). De meeste effecten zijn echter alleen in proefdier-
studies aangetoond, zoals effecten op prikkelbare darm-
syndroom, inflammatory bowel disease (ziekte van Crohn
en colitis), allergie en weerstand tegen infecties (2). 

Bij deze workshop waren deelnemers aanwezig van het
RIVM, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport, de VWA het College ter Beoordeling van
Geneesmiddelen en Numico. 
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kend wat de effecten zijn van probio-
tica op het immuunsysteem in deze
gevoelige populatie.

Regelgeving    In Nederland vallen
levensmiddelen (voedingsmiddelen;
eet- en drinkwaren) en andere consu-
mentenproducten onder de Waren-
wet. Volgens de Warenwet is de ver-
handelaar of de producent verant-
woordelijk voor de veiligheid van zijn
product. De VWA ziet toe op de nale-
ving van de Warenwet en zal het
bedrijfsleven steeds kunnen verzoe-
ken om gegevens te verstrekken over
de veiligheid van het product dat zij
op de markt brengen. De bewijslast
ligt volgens de wetgeving bij de over-
heid, dit wil dus zeggen dat de VWA,

indien daar aanleiding toe bestaat,
dient te bewijzen dat de wet wordt
overtreden en dat de verhandelaar of
producent verwijtbaar heeft gehan-
deld.

Probiotica vallen in de Europese
Unie onder Verordening Nieuwe

Voedingsmiddelen en Voedingsmid-
deleningrediënten nr. 258/97, die op
15 mei 1997 is ingegaan. Deze veror-
dening is van toepassing op stammen
die vóór die datum niet in voedings-
middelen, bedoeld voor menselijke
consumptie, werden gebruikt.
Stammen die dus al lange tijd in pro-
ducten worden gebruikt, vallen niet
onder deze wetgeving. Veranderingen
van toepassing van een stam, bijvoor-
beeld in zuigelingenvoeding, is dus
niet expliciet verboden. Zuigelingen-
voeding is in de EU echter streng
gereguleerd via de in 1991 aangeno-
men Richtlijn 91/321/ EEG, die
betrekking heeft op volledige zuige-
lingenvoeding (tot vier à zes maan-
den) en opvolgzuigelingenvoeding
(vanaf vier maanden). In deze richt-
lijn (die in de Warenwet is geïmple-
menteerd als de ‘Warenwetregeling
Zuigelingenvoeding’) staat dat optio-
nele ingrediënten mogen worden toe-
gevoegd als op grond van algemeen
aanvaarde wetenschappelijke gegevens
is aangetoond dat ze een specifieke
voedingswaarde hebben voor baby’s.
Het toevoegen van niet-pathogene
melkzuurbacteriën is volgens Richt-
lijn 95/2/EG toegestaan om de zuur-
graad van de voeding aan te passen.
In 2005 is gestart met herziening van
Richtlijn 91/321/EEG, maar deze is
momenteel nog niet afgerond. Wat

betreft optionele ingrediënten staat in
de herziening dat deze zijn toegestaan
als zowel de effectiviteit als de veilig-
heid wetenschappelijk is aangetoond.
Op dit moment zijn bepaalde voe-
dings- en gezondheidsclaims op volle-
dige zuigelingenvoeding toegestaan,
deze zijn opgenomen in bijlage IV
van Richtlijn 91/321/EEG (voor
opvolgzuigelingenvoeding bestaat een
dergelijke beperking niet).

Evaluatie    Momenteel zijn er geen
wettelijke richtlijnen om probiotica te
beoordelen op werkzaamheid en vei-
ligheid. Door de Food and Agricul-
ture Organization (FAO) en de World
Health Organization (WHO) zijn wel
richtlijnen voorgesteld die kunnen
worden gebruikt om nieuwe probioti-
ca hierop te beoordelen (4).
Daarnaast is er ook in de literatuur
een voorstel gedaan voor een beslis-
schema om de veiligheid van probio-
tica te beoordelen (5). Recent is dit
beslisschema door het RIVM uitge-
breid (2), zodat ook effecten op het
immuunsysteem kunnen worden
beoordeeld (afbeelding). Dit beslis-
schema omvat verschillende stappen
die informatie opleveren over algeme-
ne karakteristieken, bijvoorbeeld her-
komst, maar ook gegevens over veilig-
heid en stabiliteit. Een probiotische
stam moet bijvoorbeeld wel de passa-
ge door de maag en darmen kunnen
overleven om werkzaam te zijn, maar
mag daarnaast niet virulent zijn.
Effecten op het immuunsysteem kun-
nen met behulp van celsystemen (in
vitro), diermodellen en klinisch
onderzoek worden bestudeerd. De
FAO en WHO benadrukken in hun
richtlijnen het belang van dubbel-
blind, placebogecontroleerd klinisch
onderzoek, omdat op deze manier
bewijs kan worden geleverd voor de
werkzaamheid van een probioticum
(4). Om effectiviteit en veiligheid te
evalueren, zullen alle gegevens van
een probiotische stam moeten wor-
den beoordeeld door een team van
deskundigen, bijvoorbeeld van de
EFSA. Als een product vervolgens op
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de markt is, zou post-launch monito-
ring (6) additionele informatie over
werkzaamheid en veiligheid kunnen
geven. Tijdens de workshop is er
gediscussieerd over deze richtlijnen.

Vergeleken met geneesmiddelen, die
veel strakker zijn gereguleerd en
waarbij post-market surveillance
wordt betaald door de fabrikanten, is
dit in het geval van probiotica een
stuk lastiger. Momenteel zijn er wei-
nig studies uitgevoerd die werkzaam-
heid en veiligheid van deze producten
wetenschappelijk hebben aangetoond.
Wellicht zal de nieuwe regelgeving op
het gebied van gezondheidsclaims
ertoe leiden dat hierin meer inzicht
komt. Op 16 mei heeft het Europese
Parlement ingestemd met de concept-
verordening voor voedings- en
gezondheidsclaims op voedingsmid-
delen (7). Deze nieuwe wetgeving
schrijft voor dat gezondheidsclaims
die betrekking hebben op beperking
van risico op ziekte en op de ontwik-
keling en gezondheid van kinderen
een uitgebreide autorisatieprocedure
moeten doorlopen, waarbij de weten-
schappelijke onderbouwing van de
claim zal worden beoordeeld door
deskundigen van EFSA. Daarnaast zal

de EFSA een lijst met toegestane
gezondheidsclaims vaststellen. Claims
die op deze lijst staan, zijn toegestaan
zonder dat er telkens een vergunning
hoeft te worden aangevraagd. De
nieuwe wet zal pas in werking treden
als de Europese Commissie de wet
heeft bekrachtigd. Vervolgens zal er
een tijd overheen gaan voor de regel-
geving echt in de praktijk wordt
gebracht. Producenten krijgen boven-
dien een behoorlijke overgangster-
mijn om hun producten aan te pas-
sen. In de verordening wordt gerefe-
reerd aan criteria die zijn vastgesteld
in het zojuist afgesloten PASSCLAIM-

project. Hierin zijn criteria vastgesteld
om gezondheidsclaims, zoals die
onder andere vaak aan probiotica
worden toegeschreven, wetenschappe-
lijk te onderbouwen (8-10;
europe.ilsi.org/passclaim/). Volgens
de PASSCLAIM-criteria moet het
product waarop de claim betrekking
heeft, worden gekarakteriseerd, moe-
ten er valide markers worden gebruikt
en moet het bewijs komen uit studies
bij mensen (9). Deze criteria lijken
ook een goed uitgangspunt om meer
informatie te krijgen over de gezond-
heidsbevorderende effecten en 
veiligheid van probiotica voor 
de mens.
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