
Eric Claassen
‘Poep is heel belangrijk en het is leuk om 
daarover te praten’

Hoe bent u met probiotica in contact 
gekomen?
Ik heb jarenlang gewerkt met melkzuurbacte-
riën. In het begin stond ik sceptisch tegen-
over de gezondheidseffecten, maar in Finland 
werden op een gegeven moment klinische 
onderzoeken gedaan waaruit bleek dat het 
gebruik van probiotica veel beter werkte dan 
een placebo. De klinische effecten van bij-
voorbeeld allergie werden door de probiotica 
weggeduwd. De allergie zelf geneest niet, 
maar je bent in ieder geval van de fysieke 
klachten af. Mijn elfjarige dochter is aller-
gisch voor zuivel en eet sinds ze drie jaar is 
dagelijks probiotische yoghurt. In combinatie 
met deze probiotica kan ze gewoon zuivel 
eten en sindsdien heeft ze geen last meer van 
huiduitslag. Na de Finse klinische studies 
ben ik het zelf ook gaan gebruiken en een 
believer geworden.’

een believer?
Mensen weten al heel lang dat het werkt; het 
is een soort volkswijsheid. Probiotica zijn al 
heel oud. Ze werden drieduizend jaar geleden 
al gegeten in de vorm van een soort yog-

hurt. Helaas is veel van die kennis verloren 
gegaan. Mensen weten niet dat voeding veel 
invloed heeft op allergie en auto-immuun-
ziekten. In onze darmen zit zo’n anderhalve 
kilo darmbacteriën, het is daar één groot 
feest met al die levende organismen. Poep 
is daarom heel belangrijk en het is leuk om 
daarover te praten, dat gebeurt niet want 
de meeste mensen hebben weinig affiniteit 
met hun poep. In andere culturen is dat heel 
anders, in Japan is het bijvoorbeeld heel nor-
maal om over je poep te praten. In sommige 
culturen kijkt de moeder ook naar de poep 
van de kinderen want daar is heel veel van af 
te lezen. Als het bijvoorbeeld lichter van kleur 
is, ligt dat waarschijnlijk aan je rode bloedcel-
len, lever of gal. Zoals laatst in een televi-
sieprogramma is verteld, zit in probiotica 
inderdaad een component die van origine uit 
babypoep komt. Dat is helemaal niet vies, dat 
is juist leuk. Het is toch fantastisch om din-
gen uit de natuur te halen, en die vervolgens 
weer terug in het lichaam te stoppen zodat 
het versterking biedt. 

DE passiE van…

Wat voor taak ziet u voor uzelf in de 
toekomst?
Ik zou in de toekomst graag voorlichting wil-
len geven over probiotica. Ik wil mijn kennis 
delen met mensen in plaats van nog meer 
kennis genereren. Ik vind het leuk om uit te 
leggen wat probiotica zijn. Maar ook duidelijk 
te maken dat ze niet altijd werken, dat hangt 
van de persoon af. Ik wil verbanden laten 
zien, nuanceren en de informatie in de juiste 
context plaatsen; ook voor de wetenschap. 
Wetenschappers zijn vaak met een klein 
stukje van de puzzel bezig en zien daarom de 
hele puzzel niet meer. Ik vind het leuk om die 
hele puzzel te laten zien. 
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