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Voeding en de darm

  tien jaar geleden 
met het eerste probiotische zuivel-

drankje op de markt kwam, was de
gemiddelde Europeaan nog maar
nauwelijks op de hoogte van het
bestaan van goede darmbacteriën.
Inmiddels zijn probiotica een beken-
de verschijning in het zuivelschap. In
Nederland gaat het vooral om Yakult,
Vifit van Campina, en Activia en

Actimel van Danone. De totale jaar-
lijkse retailwaarde van probiotische
zuivel in Europa is meer dan 1,5 mil-
jard euro. Volgens de kenners zal de
markt voor probiotica op zijn minst
verdubbelen in de komende vijf jaar.

Onderzoek    Het wetenschappelijk
onderzoek naar de functie van de
darmflora in het menselijk lichaam
en de mogelijke gunstige effecten van
probiotica hierop, heeft de laatste tien
jaar een grote vlucht genomen. Een
illustratie daarvan is het aantal hits in
Medline op het trefwoord ‘probiotics’.
Voor de periode tot 1995 zijn dat er
41; voor de periode tot 2005 is dit
aantal inmiddels opgelopen tot 1942.

Illustratief voor de groeiende weten-
schappelijke interesse is ook het feit
dat de Europese Unie sinds 2001 het
onderzoeksproject PROEUHEALTH
financiert, waarin 64 onderzoekspart-
ners uit 16 Europese landen onder-
zoek doen naar de darmflora in ziekte
en gezondheid. ‘Wetenschappers die
tien jaar geleden probiotica afdeden
als flauwekul, beginnen nu in te zien
dat probiotica in een aantal situaties
effectief zijn’, aldus Gertjan
Schaafsma, hoogleraar Voeding en
Levensmiddelen aan de Wageningen
Universiteit. Volgens Schaafsma zijn
de belangrijkste effecten die de afge-
lopen jaren bevestiging hebben gekre-
gen het verkorten van de duur van
diarree als gevolg van een rotavirusin-
fectie bij kinderen, het verminderen
van bijwerkingen van antibioticage-
bruik en het tegengaan van milde
constipatie. Andere positieve effecten

zijn het verbeteren van de lactoseto-
lerantie en mogelijk de vermindering
van symptomen van chronische dar-
montsteking. Een aandachtsgebied
dat hoopvol stemt, maar nog meer
onderzoek behoeft, is de rol van pro-
biotica in allergie. ‘Hoe het immuun-
systeem en probiotica op elkaar
reageren, is het meest interessante
onderzoeksthema voor de komende
jaren’, aldus Schaafsma.

Gezondheidseffecten    Van ver-
schillende bacteriestammen is het
(stamspecifieke) gezondheidseffect
volgens officiële instanties voldoende
onderbouwd om een gezondheids-
claim te rechtvaardigen. Zo is in
Nederland de claim dat Activia (met
Bifidus essensis) de stoelgang bevor-
dert (wanneer deze traag is), goedge-
keurd door het Voedingscentrum.

De claim dat Actimel (met
Lactobacillus casei defensis) de natuur-
lijke weerstand bevordert, is in
Frankrijk door de AFSSA (de Franse
VWA) goedgekeurd. In Zweden mag
Skane Dairy claimen dat ProViva
(met Lactobacillus plantarum) de
gasproductie in de darm vermindert.
De Japanse overheid heeft de Foshu-
status (het Japanse keurmerk voor
gezondheidsproducten) zelfs al toege-
kend aan 63 producten met probioti-
sche bacteriën, waaronder het ook
hier bekende Yakult.

Dergelijke stamspecifieke effecten
zijn te beschouwen als een uitvloeisel
van de algemene (generieke) eigen-
schappen van probiotica die in de
literatuur zijn beschreven. Probiotica
zijn, inherent aan de definitie, levende
bacteriën die het milieu van de darm
beïnvloeden door het verlagen van de
pH en het modificeren van enzymac-
tiviteit. Ze verbeteren de samenstel-
ling van de darmflora, waardoor
potentieel schadelijke bacteriën min-
der kans krijgen (1).
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Wat zijn probiotica? 
‘Probiotica zijn levende micro-
organismen die, indien in voldoen-
de hoeveelheden toegediend, een
positief gezondheidseffect hebben
op de gastheer’ (FAO / WHO 2002). 
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het aantal wetenschappelijke publica-
ties dat wijst op een gunstig effect van
probiotica op de darmflora.

EU claims-voorstel    Nu we een
steeds beter beeld krijgen van de
gezondheidseffecten van probiotica,
wordt een goede communicatie met
de consument, op basis van een
onderbouwde claim, steeds belangrij-
ker. Om misleiding van de consument
te voorkomen, heeft de Europese
Commissie in 2003 een wetsvoorstel
gepubliceerd, waarin strenge eisen
aan gezondheidsclaims worden
gesteld (zie kader). Binnen het project
PASSCLAIM van ILSI Europe zijn
richtlijnen geformuleerd om te
beoordelen of een claim voldoende
onderbouwd is (2).

Nederlandse lijst    Op dit moment
wordt de conceptverordening nog
besproken in het Europees Parlement.
Het is dus nog onzeker hoe de
Europese regeling er uiteindelijk uit
zal zien en wanneer deze van kracht
zal worden. Ondertussen lopen ver-
schillende lidstaten, waaronder
Nederland, bewust op de zaken voor-
uit door het opstellen van een lijst
met generieke claims. In Nederland
beschikken we al over twee instru-
menten om claims te beoordelen. De
Keuringsraad KOAG KAG houdt zich
bezig met de bewoording van claims
op gezondheidsproducten, terwijl het

Voedingscentrum een vrijwillige
gedragscode voor wetenschappelijke
onderbouwing van claims beheert. De
werkgroep die de mogelijkheid
onderzoekt om deze twee instrumen-
ten tot één systeem om te vormen en
daarvoor een gemeenschappelijk toet-
singskader vaststelt, heeft een lijst
opgesteld van mogelijke, generieke
claims. Een concept daarvan circu-
leert inmiddels. Probiotica zijn hierin
ondergebracht bij de melkzuurbacte-
riën, met als gezondheidseffect  ‘voor
een goede maagdarmfunctie’.

‘De Nederlandse lijst is een inventa-
risatie van bestaande nutriënt-func-
tieclaims. Ook andere claims, die vol-
gens verschillende toetsingsprocedu-
res erkend zijn, zijn opgenomen’,
aldus Henk van den Berg van het
Voedingscentrum en lid van de werk-
groep. Met het predikaat ‘twijfelach-
tig’, ‘waarschijnlijk’ of ‘overtuigend’
geeft de werkgroep een oordeel over
de onderbouwing. Wanneer de lijst
verder is gevorderd, zal de Gezond-
heidsraad er met een wetenschappe-
lijke blik naar kijken.

Overtuigend    Illustratief voor de
progressie in het probiotica-onder-
zoek is dat de gezondheidsclaim voor
melkzuurbacteriën beoordeeld is als
‘overtuigend’, met als kanttekening
dat dit mogelijk afhankelijk is van de
stam. ‘Want het onderscheid tussen
specifieke en generieke claims is bij

probiotica nog een punt van discus-
sie’, legt Van den Berg uit.
‘Verschillende gezondheidseffecten
zijn tot nu toe alleen voor specifieke
probioticastammen aangetoond. De

relatie tussen bifidobacteriën en
darmmotiliteit is een van de effecten
die mogelijk generiek kan zijn. Punt
van aandacht is dat generieke claims
niet te vaag worden, helderheid voor
de consument staat voorop. Alleen
claims die wetenschappelijk door de
beugel kunnen, komen in aanmer-
king.’

Samenvattend is te stellen dat probi-
otica een snelle ontwikkeling door-
maken, zowel op de markt als in de
wetenschap. Het goed informeren van
de consument over de gezondheidsef-
fecten en een sterke wetenschappelij-
ke onderbouwing hiervan, zijn
belangrijke voorwaarden voor verder
succes. Het Europese wetsvoorstel
over gezondheidsclaims zal daar in 
de toekomst een belangrijke rol 
in spelen.
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In het EU-voorstel voor gezondheids-
claims is bepaald dat een gezond-
heidsclaim in relatie tot een voe-
dingsmiddel alleen mag worden
gebruikt als hij voldoende weten-
schappelijk onderbouwd is.
Productspecifieke claims dienen stuk
voor stuk te worden beoordeeld door
de Europese Voedingsautoriteit
(EFSA) in relatie tot het product

waarvoor zij worden gebruikt.
Daarnaast zal er een lijst met toege-
laten generieke claims komen. Dit
zijn claims gebaseerd op weten-
schappelijke consensus over de rol
van een nutriënt of andere stof.
Generieke claims staan los van het
product waarin de stof voorkomt (bij-
voorbeeld: ‘kalk is goed voor de bot-
ten’). 

Goede informatie en 

wetenschappelijke onderbouwing

nodig voor verder succes

Afbeelding 1: Wetenschappelijke publicaties over een gunstig effect van

probiotica op de darmflora.
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