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Het maagdarmkanaal van de mens herbergt een complexe verzameling micro-
organismen, een darmflora die uniek en karakteristiek is voor ieder individu. 
Een gezonde darmflora beschermt en bevordert de gezondheid, met name in het 
spijsverteringskanaal. Wanneer de (residente) darmflora uit balans is geraakt, 
helpt een probioticum - een preparaat met (transiënte) goede darmbacteriën - 
deze te corrigeren. 

PROBIOTICA

De	basis	voor	een	gezonde	(commensale)	darmflora	
wordt	 gelegd	 in	 de	 vroege	 kindertijd.	 De	 micro-
organismen	(bacteriën,	gisten,	schimmels)	waarmee	
het	kind	tijdens	en	na	de	geboorte	in	contact	komt,	
stimuleren	 de	 ontwikkeling	 van	 het	 (intestinale)	
immuunsysteem	en	zijn	bepalend	voor	de	uiteindelijke	
samenstelling	 van	 de	 residente	 darmflora.	 Het	
maakt	hierbij	uit	of	het	kind	via	het	geboortekanaal	
of	met	de	keizersnede	is	geboren	en	borst-	dan	wel	
flesvoeding	krijgt.[1]	Aanvankelijk	wordt	de	darmflora	

overheerst	 door	 bifidobacteriën	 (vooral	 bij	 baby’s	
die	borstvoeding	krijgen);	na	de	introductie	van	vast	
voedsel	verandert	de	darmflora	sterk	en	wordt	deze	
gevarieerder.[1]	De	darmflora	heeft	vanaf	ongeveer		
2-jarige	leeftijd	een	stabiele,	sterk	persoonsgebonden	
samenstelling	en	verandert	gedurende	de	rest	van	
het	leven	nauwelijks	meer.	Wel	kan	de	balans	tussen	
de	 verschillende	 micro-organismen	 verschuiven	
en	 kunnen	 potentieel	 ziekmakende	 bacteriën	 en	
schimmels	de	overhand	krijgen	(dysbiose).	
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Normaalgesproken	 houden	 de	 nuttige	 (melkzuur)	
bacteriën	(zoals	Lactobacillus,	Lactococcus,	Bifido-
bacterium)	de	schadelijke	bacteriën	en	schimmels	
(waaronder	Clostridium,	Candida,	E.	coli)	onder	con-
trole	en	is	de	darmflora	in	een	gezond	evenwicht.[1]	
Door	 verschillende	 omstandigheden	 kan	 het	 aan-
tal	beschermende	melkzuurbacteriën	afnemen	en	
dysbiose	ontstaan.
Via	de	mond	binnenkomende	en	met	het	immuun-
systeem	in	de	darm	in	aanraking	komende	micro-
organismen	worden	alleen	getolereerd	als	ze	door	
het	immuunsysteem	worden	herkend	als	‘lichaam-
seigen’.	 In	 alle	andere	gevallen	komt	een	afweer-
respons	op	gang	met	als	doel	de	vreemde	(patho-
gene)	micro-organismen	te	doden	en	te	verwijderen	
uit	het	lichaam.[2,3]	

 VOORAL IN DIKKE DARM

De	darmflora	bestaat	uit	400	tot	1000	verschillende	
soorten	bacteriën	in	een	aantal	(1014	bacteriën)	dat	
een	factor	10	hoger	is	dan	het	aantal	lichaamscel-
len	en	met	een	gewicht	van	1	tot	1,5	kilogram.	Het	
bovenste	 deel	 van	 het	maagdarmkanaal	 bevat	 re-
latief	weinig	darmbacteriën;	vanaf	het	ileum	neemt	
hun	 concentratie	 toe	 en	 deze	 is	 het	 hoogst	 in	 de	
dikke	 darm	 (1011–1012	 kolonievormende	 eenheden	
(colony-forming	units	of	cfu)	per	gram).	Naar	schat-
ting	35	tot	50%	van	het	volume	van	de	dikke	darm	
bestaat	uit	darmbacteriën.	De	belangrijkste	goede	
bacteriën	 in	 de	darmflora	 zijn	melkzuurbacteriën:	
(facultatief	anaërobe)	lactobacillen	die	in	de	dunne	
darm,	en	(anaërobe)	bifidobacteriën	die	in	de	dikke	
darm	overheersen.[1]	

FUNCTIES VAN DE DARMFLORA

Goede	 darmbacteriën	 (melkzuurbacteriën)	 hebben	
verschillende	gezondheidseffecten	[1,4-8]:
•	 Voeding darmmucosa:	darmbacteriën	zorgen	voor	
fermentatie	 van	 onverteerde	 voedselresten.	 Fer-
mentatie	van	oligosacchariden	levert	extra	energie	
op	 in	de	 vorm	van	melkzuur	en	korte-keten	 vet-
zuren	zoals	boterzuur,	azijnzuur	en	proprionzuur.	
Deze	vetzuren	(vooral	boterzuur)	zijn	de	voornaam-
ste	brandstof	voor	het	darmepitheel	en	zijn	daar-
om	belangrijk	voor	de	vitaliteit	en	(barrière)functie	
van	de	 (dikke)	darmmucosa.	Een	onevenwichtige	
darmflora	 vergroot	 de	 kans	 op	 verhoogde	 door-
laatbaarheid	 van	 de	 darmwand	 (leaky	 gut)	 door	
een	gebrekkig	functionerende	darmmucosa.		

•	 Ondersteuning spijsvertering en stoelgang:	
nuttige	 darmbacteriën	 waaronder	 Bifidobacte-
rium lactis	produceren	enzymen	(zoals	lactase)	
die	de	spijsvertering	ondersteunen.	Door	verla-
ging	van	de	zuurgraad	zorgen	melkzuurbacteri-
en	voor	een	betere	opname	van	mineralen	zoals	
calcium,	zink	en	magnesium.	De	door	darmbac-
teriën	gevormde	korte-keten	vetzuren	verhogen	
de	peristaltische	beweging	van	de	darm	en	ver-
beteren	de	consistentie	van	de	ontlasting.		

•	 Productie vitamines:	 nuttige	 darmbacteriën	
produceren	 kleine	 hoeveelheden	 B-vitamines	
(thiamine,	 foliumzuur,	biotine,	vitamine	B6,	vi-
tamine	B12)	en	vitamine	K.

•	 Kolonisatieresistentie:	 de	 darmflora	 is	 een	 be-
langrijk	onderdeel	van	de	niet-specifieke	afweer	
tegen	 pathogene	 micro-organismen	 die	 zich	 in	
het	maagdarmkanaal	proberen	te	vermeerderen.	
Goede	bacteriën	gaan	de	groei	van	pathogene	
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DOSERING EN VEILIGHEID

Probiotische	bacteriestammen	zijn	geselecteerd	op	
veiligheid	 en	 afwezigheid	 van	 (ernstige)	 bijwerkin-
gen.[4]	Ernstige	bijwerkingen	zoals	bacteriemie		en	
sepsis	doen	zich	zeer	zelden	voor.[1]	Over	de	 juiste	
dosering	van	probiotica	bestaat	nog	veel	onduidelijk-
heid.	In	de	meeste	studies	waarin	probiotica	worden	
toegediend,	zijn	doseringen	rond	108	tot	1010	levende	
bacteriën	per	dag	gebruikt.	De	minimale	werkzame	
dosis	is	vermoedelijk	10	miljoen	(107	)cfu	(colony	for-
ming	units)	per	dag.[17]	Probiotica	die	zijn	bedoeld	
voor	 volwassenen	 zijn	 ook	 geschikt	 voor	 kinderen	
vanaf	2	jaar.

Fig.	2
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  bacteriën tegen door de aanhechtingsplaatsen 
aan de darmwand te bezetten en dezelfde voe-
dingsstoffen te gebruiken (competitieve inhibitie). 
Bovendien produceren ze verbindingen (zoals or-
ganische zuren, waterstofperoxide en bacterioci-
nes) die de groei remmen van pathogenen en an-
dere transiënte bacteriën die niet behoren tot de 
residente intestinale darmflora. Hoe meer nuttige 
bacteriën er zijn, des te kleiner is de overlevings-
kans van binnendringende pathogene bacteriën

• Stimulering immuunsysteem: mede door bloot-
stelling aan goede darmbacteriën tijdens en na 
de geboorte ontwikkelt het (gastointestinale) im-
muunsysteem van het kind zich op een gezonde 
manier. Het aantal plaques van Peyer en IgA-pro-
ducerende cellen neemt toe en de immuunfunc-
tie van de darmmucosa verbetert. Dit leidt tot een 
gezond functionerend (intestinaal) immuunsy-
steem, zelfs bij constante aanwezigheid van een 
groot aantal antigenen afkomstig van voeding en 
micro-organismen. Goede darmbacteriën stimu-
leren de humorale en cellulaire immuniteit tegen 
ziekteverwekkers. Een onevenwichtige darmflora 
kan het immuunsysteem negatief beïnvloeden en 
ontstekingsprocessen in het maagdarmkanaal op-
wekken en aanwakkeren. 

• Remmen cholesterolabsorptie: melkzuurbacte-
riën helpen bij het verlagen van het cholesterol-
gehalte door het remmen van reabsorptie van 
cholesterol.

DARMFLORA UIT BALANS

Verschillende factoren kunnen de gezonde microbiële 
balans in het maagdarmkanaal verstoren[1,11-13]:
• Verkeerde (geraffineerde) voeding; verandering 

van eetpatroon (reizen);
• Voedselvergiftiging;
• Stress, vermoeidheid;
• Gebruik van antibiotica: antibiotica doden naast 

schadelijke ook nuttige bacteriën; onderzoek 
heeft aangetoond dat een korte antibioticakuur 
de darmflora langdurig (2 jaar of langer) kan 
verstoren; bij jonge kinderen is een verstoorde 
darmflora na antibioticagebruik geassocieerd 
met een toegenomen kans op allergieën;

• Medische behandelingen (orale anticonceptie, 
medicatie zoals maagzuurremmers en cortico-
steroïden, chemotherapie, bestraling, narcose);

• Veroudering: bij het ouder worden neemt het 

aantal en de diversiteit van bifidobacteriën af;
• Verandering van klimaat;
• Roken, alcoholgebruik.
• Ziekte: ziekten/infecties in en buiten het maag-

darmkanaal kunnen de darmflora negatief beïn-
vloeden en vice versa. Diarree (bijvoorbeeld door 
een voedselvergiftiging) verstoort de darmflora 
omdat grote hoeveelheden nuttige bacteriën wor-
den weggespoeld; omgekeerd kan diarree ook 
het gevolg zijn van verstoring van de darmflora 
waarbij schadelijke (toxineproducerende) bacte-
riën (zoals Clostridium) de overhand krijgen. 

Een onevenwichtige, niet-optimale darmflora is ge-
associeerd met diverse aandoeningen waaronder in-
fectieuze en antibioticageassocieerde diarree, voed-
selallergie, atopisch eczeem, lactose-intolerantie, 
hypercholesterolemie, prikkelbare darmsyndroom, 
inflammatoire darmziekten (ziekte van Crohn, colitis 
ulcerosa), pouchitis, diverticulose, reumatoïde artritis, 
obesitas, diabetes, atherosclerose, niet-alcoholische 
leververvetting en ADHD.[1,6,11,12,14] Verstoring van 
de darmflora kan een rol spelen in het ontstaan en de 
progressie van deze aandoeningen.[11] 
Als de darmflora uit balans raakt en schadelijke 
(transiënte of residente) micro-organismen de over-
hand krijgen, kan dit leiden tot een minder efficiënte 
spijsvertering, een lagere opname van voedingsstof-
fen, voedselintolerantie (bijvoorbeeld lactose-in-
tolerantie), slechte adem, maagdarmklachten (di-
arree, constipatie, darmkrampen, winderigheid, 
opgeblazen gevoel, ontstekingen), vermoeidheid, 
huidklachten en een verminderde afweer.[9,10] 
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WAT IS EEN PROBIOTICUM

Probiotica zijn voedingssupplementen met voldoende 
hoeveelheden levende micro-organismen (meestal 
lactobacillen en/of bifidobacteriën) met preventieve 
en/of therapeutische gezondheidseffecten.[1,4,15] 
Ze dragen bij aan de opbouw en het herstel van een 
gezonde darmflora, ondersteunen de spijsvertering 
en stoelgang, versterken de barrièrefunctie van het 
darmepitheel, dringen pathogene micro-organismen 
terug en stimuleren de humorale en cellulaire immu-
niteit.[1,5] Dat probiotica invloed kunnen hebben op 
het ontstaan en het verloop van (maagdarm)infecties, 
allergieën en ontstekingen in het maagdarmkanaal 
heeft te maken met modulatie van de immuunres-
pons van de gastheer, zoals het verbeteren van de 
fagocyterende activiteit van witte bloedcellen en na-
tural killer-cellen, de regulatie van T-helpercellen, 
remming van nuclear factor- kappa-B (NF-κB, een 
centrale mediator van de ontstekingsrespons) en sti-
mulering van de productie van (niet-specifiek) secre-
toir immunoglobuline A (sIgA) en (specifieke) antili-
chamen.[8,11] Ook stimuleren probiotica de vorming 
van ontstekingsremmende cytokines (tumornecro-
sisfactor-alfa, interferon-gamma, interleukine-8).[3] 

Kenmerkend voor een probiotische bacteriestam is 
dat deze behoort tot de normale darmflora van de 
mens en geen ziekmakende eigenschappen heeft. 
Een probiotische bacteriestam overleeft in supple-
mentvorm, overleeft (voor een deel) passage door 
het maagdarmkanaal (door bestendigheid tegen 
maagzuur, pancreasenzymen en gal), heeft het ver-
mogen zich te hechten aan darmepitheel en kan zich 
vermeerderen in het maagdarmkanaal, De probio-
tische bacteriestam produceert antimicrobiële stof-
fen, moduleert het immuunsysteem en beïnvloedt de 
stofwisseling positief. [5, 6,17] 

De probiotische eigenschappen zijn stamspecifiek 
en dienen bij iedere bacteriestam opnieuw te worden 
vastgesteld. Bacteriestammen, bijvoorbeeld die tot 
de species (soort) Lactobacillus acidophilus behoren,  
hebben niet precies dezelfde eigenschappen en zijn 
niet allemaal geschikt als probioticum.[1,4] Probio-
tische bacteriën hoeven na orale inname geen deel 
uit te gaan maken van de residente darmflora om 
gezondheidsbevorderende effecten te hebben; voor-
waarde is wel dat het probioticum geregeld wordt 
ingenomen.[1] 

SAMENSTELLING PROBIOTICUM

Bij het samenstellen van een probioticum wordt re-
kening gehouden met de sterke punten van bacterie-
stammen van verschillende species melkzuurbacte-
riën (L. acidophilus, L. casei, L. salivarius, L. lactis, B. 
lactis) in relatie tot de beoogde effecten. Melkzuur-
bacteriën hebben overeenkomstige eigenschappen 
die onder de kop ‘functies darmflora’ zijn genoemd. 
De bacteriestammen verschillen in zoverre dat de 
ene melkzuurbacterie zich iets beter hecht aan dar-
mepitheel dan de andere, de volgende melkzuurbac-
terie produceert iets meer melkzuur, waterstofper-
oxide of bacteriocines, vermeerdert zich sneller, is 
iets effectiever tegen een bepaalde pathogeen (bij-
voorbeeld Clostridium), breekt lactase iets beter af of 
produceert meer korte-keten vetzuren etc. Door de 
juiste combinatie van bacteriestammen ontstaat een 
gebalanceerd probioticum met een brede werking. 

TOEPASSINGEN PROBIOTICA

Acute diarree
Acute (infectieuze) diarree, de meest voorkomende 
gastro-intestinale ziekte, is de best onderbouwde 
toepassing van probiotica. Probiotica met lactobacil-
len en/of bifidobacteriën kunnen zowel preventief als 
therapeutisch helpen bij acute diarree (virale diar-
ree, antibioticageassocieerde diarree, reizigersdiar-
ree).[4,5,9,10,15,18] De conclusie van een meta-ana-
lyse van 34 gerandomiseerde placebogecontroleerde 
studies is dat probiotica de kans op antibioticageas-
socieerde diarree significant verlagen met gemid-
deld 52%, de kans op reizigersdiarree met 8% en 
de kans op diarree door verschillende oorzaken met 
34% verlagen.[5] Probiotica zijn effectiever bij kin-
deren (risicoreductie 57%) dan bij volwassenen (ri-
sicoreductie 26%). De onderzoekers constateerden 
een grote variatie in gebruikte bacteriestammen, do-
sering en frequentie van toediening. De grootte van 
het beschermende effect van de in studies gebruikte 
lactobacillen en bifidobacteriën is vergelijkbaar. Een 
mengsel van verschillende probiotische bacterie-
stammen is iets effectiever dan enkelvoudige prepa-
raten. Probiotica voorkomen acute diarree wellicht 
nog beter wanneer ze in combinatie met een zink-
supplement worden gebruikt.[5] 
Reizigersdiarree komt voor bij 5 tot 50% van de rei-
zigers, afhankelijk van de bestemming.[12] In de 
meeste gevallen is een pathogene Escherichia coli 
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bacterie de boosdoener; suppletie met probiotische 
melkzuurbacteriën zoals L. acidophilus, L. casei en B. 
lactis helpt de E. colibacterie effectief te bestrijden 
en diarree te voorkomen.[9,10] 
Probiotica verminderen significant de duur en ernst 
van acute diarree bij kinderen en volwassenen, aldus 
de conclusie van een review van de gezaghebbende 
Cochrane Collaboration.[18] Kinderen hebben een 
dag korter (rotavirus geïnduceerde) diarree wanneer 
ze een probioticum krijgen.[20] Onder meer B. lactis, 
L. acidophilus en L. casei zouden helpen acute diarree 
te bestrijden.[10,19,20] 

Chronische diarree
Onderzoek suggereert dat suppletie met melkzuur-
bacteriën waaronder Lactobacillus acidophilus en 
Lactobacillus casei helpt tegen chronische diarree 
die het gevolg is van bacteriële overgroei in de dunne 
darm, bijvoorbeeld door anatomische afwijkingen en 
stricturen in dit gebied.[4] 

Constipatie
Het gebruik van een probioticum kan de natuurlijke 
stoelgang bevorderen bij mensen die last hebben van 
constipatie, vooral als deze wordt veroorzaakt door 
een verstoorde darmflora.[7,22]   

Heliobacterinfectie
De Helicobacter pylori is een pathogene bacterie die 
zich nestelt in de maag en veroorzaker is van chroni-
sche (atrofische) gastritis, maag- en duodenumzwe-
ren, MALT-lymfoom (mucosa-associated lymphoma 
tissue lymphoma) en maagkanker. Circa 25-50% 
van de volwassenen in geïndustrialiseerde landen is 
geinfecteerd.[23] In een meta-analyse studie is het 
effect van Lactobacillen (waaronder L. salivarius) 
en bifidobacteriën onderzocht. Zij gaan kolonisatie 
van de maagmucosa door Helicobacter pylori tegen, 
mede door remming van adhesie van de bacterie aan 
de maagwand en groeiremming door productie van 
organische zuren en bacteriocines.[4,23] In dieron-
derzoek werd aangetoond dat melkzuurbacteriën 
die grote hoeveelheden melkzuur produceren in de 
maag, zoals Lactobacillus salivarius, toename van de 
maagbacterie effectief tegengaan.[24] Ook zouden 
melkzuurbacteriën (waaronder L. casei) kunnen hel-
pen tegen gastro-intestinale bijwerkingen van antibi-
otica tegen Helicobacter pylori (triple therapie). Door 
verbetering van de darmflora  zouden ze de therapie-
trouw bevorderen en daarmee de effectiviteit van de 
antibioticabehandeling vergroten.[4,23,25,26

Ouderen
De darmflora van mensen boven 50 jaar verandert 
geleidelijk met daling van het aantal melkzuurbac-
teriën, met name bifidobacteriën. Tevens veroudert 
het immuunsysteem waardoor de gevoeligheid voor 
infecties toeneemt. Gebruik van een gebalanceerd 
probioticum kan helpen bij het op peil houden van de 
hoeveelheid nuttige darmbacteriën, wat de gezond-
heid van ouderen ten goede kan komen.[22] Probi-
otica (waaronder Bifidobacterium lactis en Lactoba-
cillus acidophilus) zouden het het afweersysteem 
van gezonde 50-plussers stimuleren, waardoor de 
weerstand tegen maagdarminfecties kan verbe-
teren. [7,22] Ondersteuning van de darmflora leidt 
onder meer tot een betere productie van antilicha-
men, toename van de fagocytose-activiteit van leu-
kocyten en toename van de activiteit van natural kil-
ler-cellen (NK-cellen) en geactiveerde T-lymfocyten 
bij ouderen.[7,22] Probiotica verbeteren mogelijk de 
voedingsstatus bij ouderen met ondervoeding en 
verminderen eventueel klachten van lactose-intole-
rantie.[7] Constipatie, een veelvoorkomende klacht 
bij ouderen, is mogelijk mede te wijten aan leef-
tijdsgerelateerde afname van de hoeveelheid melk-
zuurbacteriën, die een gunstige invloed hebben op 
darmmotiliteit en darmpassage. Uit verschillende 
onderzoeken is gebleken dat ouderen frequenter 
ontlasting hebben als ze geregeld een probioticum 
met melkzuurbacteriën gebruiken.[7]

Prikkelbare-darmsyndroom
Spastisch colon of prikkelbare darmsyndroom 
wordt gekenmerkt door een verstoorde darmmo-
biliteit met klachten als buikpijn, gasvorming, een 
opgeblazen gevoel en diarree of constipatie. De ge-
voeligheid van de darmwand voor allerlei prikkels 
(voedsel, stress, medicijnen, angst) is verhoogd 
(viscerale hypersensitiviteit) en de darmperistal-
tiek is onregelmatig en krampachtig. In epidemio-
logisch onderzoek is vastgesteld dat klachten van 
spastisch colon bij sommige mensen beginnen of 
verergeren na een gastro-enteritis of na gebruik 
van een antibioticum.[27] Vermoedelijk is bij hen 
sprake van activering van het immuunsysteem met 
laaggradige ontsteking van het darmepitheel en 
dysbiose, eventueel met bacteriële overgroei in de 
dunne darm.[27] Manipulatie van de darmflora met 
melkzuurbacteriën zoals Bifidobacterium infantis en 
Lactobacillus acidophilus zouden klachten van spas-
tisch colon, met name het opgeblazen gevoel, signi-
ficant kunnen verlichten.[4,10,15,27] 
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Diverticulose
Bij diverticulose ontstaan zakvormige uitstulpingen in 
de darmwand (divertikels), meestal in de dikke darm, 
die ontstoken kunnen raken (diverticulitis) en klach-
ten kunnen veroorzaken. Een te lage vezelinname is 
waarschijnlijk een belangrijke oorzaak. Symptomen 
van de aandoening zijn, net als bij prikkelbare darm-
syndroom, (lichte) buikpijn en krampen, verstopping 
of juist diarree en een opgeblazen gevoel. Een abnor-
male darmmobiliteit met sterkere darmcontracties, 
verzwakking van de darmwand, chronische laaggra-
dige ontsteking van de darmmucosa, een oneven-
wichtige microflora en viscerale hypersensitiviteit 
spelen een rol in het ziekteproces.[14] Het ontstaan 
van klachten kan te maken hebben met bacteriële 
overgroei in de divertikels. Naast een antibiotica the-
rapie zouden probiotica het herstel van de darmflora, 
die veranderd is door de verlaagde darmpassage en 
de stase van darminhoud in de divertikels, kunnen 
ondersteunen. Hierdoor kunnen klachten verminde-
ren of langer wegblijven.[14] 

Allergieën
De opbouw van een gezonde darmflora is essenti-
eel voor de evenwichtige uitrijping van het neonatale 
immuunsysteem en de ontwikkeling van (orale) to-
lerantie voor voedsel- en omgevingsallergenen.[4] 
Wanneer het kind tijdens en na de geboorte vol-
doende wordt blootgesteld aan microbiële antige-
nen verschuift de Th1/Th2-balans (de balans tus-
sen T-helpercellen type 1 en 2) meer in de richting 
van Th1-immuniteit. Als dit onvoldoende gebeurt 
(door vaccinatie, antibiotica, steriel voedsel en toe-
genomen hygiëne), neemt de kans toe op atopische 
ziekten (atopisch eczeem, astma, voedselallergie en 
hooikoorts) die worden veroorzaakt door een een af-
wijkende, Th2-gedomineerde afweerrespons tegen 
onschuldige omgevingsallergenen (hygiënehypo-
these).[28,29] Onderzoekers hebben geconstateerd 
dat de darmflora van atopische kinderen verschilt 
van die van gezonde kinderen - nog voor de aller-
gie zich openbaart - en minder dan normaal wordt 
gedomineerd door lactobacillen en bifidobacteri-
en.[4,28,30,31] De laatste decennia is de concentratie 
melkzuurbacteriën in de darmflora van kleine kinde-
ren gedaald; wellicht draagt dit bij aan de toename 
van atopische ziekten bij kinderen.[4,28] 
Vrouwen die een probioticum gebruiken tijdens de 
zwangerschap en borstvoeding geven, geven hun 
kind goede bacteriën mee die helpen bij de ontwik-

keling van een evenwichtig en krachtig immuunsys-
teem. De kans op allergieklachten bij het kind kan 
daardoor aanmerkelijk dalen, zoals in een studie met 
Lactobacillus rhamnosus GG is aangetoond.[4] 
Het verband tussen de darmflora en de ontwikkeling 
van atopische ziekten wordt momenteel nader on-
derzocht in grootschalige prospectieve studies waar-
in kinderen vanaf de geboorte worden gevolgd.[29] 

Inflammatoire darmziekten
Wetenschappers vermoeden dat de darmflora een 
centrale rol speelt in het ontstaan en de progressie 
van chronische inflammatoire darmziekten (ziekte 
van Crohn, ulceratieve colitis, IBD (inflammatory bowel 
disease).[8] Het immuunsysteem van mensen met 
(erfelijke) aanleg voor deze darmziekten tolereert de 
normale, commensale darmflora niet en is voortdu-
rend geactiveerd (zowel humorale als cellulaire af-
weerrespons). Deze hypothese wordt ondersteund 
door verschillende observaties: de ontstekingen be-
vinden zich vooral in gebieden met de hoogste dicht-
heid van darmbacteriën; breedspectrum antibiotica 
(die de darmflora afbreken) verlichten chronische 
darmontsteking; het operatief omleiden van de feces 
(vol darmbacteriën) kan terugkeer van de ziekte van 
Crohn voorkomen; proefdieren die geen darmflora 
bezitten kunnen geen chronische darmontstekingen 
krijgen.[8] Bij patienten met IBD is tevens dysbiose 
geconstateerd met verlaging van het aantal melk-
zuurbacteriën.[4,8] 
Verschillende probiotica (waaronder Lactobacil-
lus salivarius UCC118, Lactobacillus rhamnosus GG, 
VSL#3 en Saccharomyces boulardii) hadden in on-
derzoek significante invloed op het ziekteverloop van 
IBD (vooral ulceratieve colitis).[4, 8,15] Verschillende 
studies suggereren dat VSL#3 (een probioticum met 
L. acidophilus, L. casei, L. plantarum, L. bulgaricus, B. 
longum, B. breve, B. infantis, S. thermophilus) remis-
sie van ulceratieve colitis bevordert en recidivering 
van ulceratieve colitis en pouchitis voorkomt.[4,8] 
Suppletie met Lactobacillus salivarius UCC118 ver-
minderde significant de ziekteactiviteit bij patiënten 
met milde tot matige ziekte van Crohn.[8] Meer on-
derzoek naar de werkzaamheid van specifieke pro-
biotische bacteriestammen bij IBD is gewenst. 
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Normaalgesproken	 houden	 de	 nuttige	 (melkzuur)	
bacteriën	(zoals	Lactobacillus,	Lactococcus,	Bifido-
bacterium)	de	schadelijke	bacteriën	en	schimmels	
(waaronder	Clostridium,	Candida,	E.	coli)	onder	con-
trole	en	is	de	darmflora	in	een	gezond	evenwicht.[1]	
Door	 verschillende	 omstandigheden	 kan	 het	 aan-
tal	beschermende	melkzuurbacteriën	afnemen	en	
dysbiose	ontstaan.
Via	de	mond	binnenkomende	en	met	het	immuun-
systeem	in	de	darm	in	aanraking	komende	micro-
organismen	worden	alleen	getolereerd	als	ze	door	
het	immuunsysteem	worden	herkend	als	‘lichaam-
seigen’.	 In	 alle	andere	gevallen	komt	een	afweer-
respons	op	gang	met	als	doel	de	vreemde	(patho-
gene)	micro-organismen	te	doden	en	te	verwijderen	
uit	het	lichaam.[2,3]	

 VOORAL IN DIKKE DARM

De	darmflora	bestaat	uit	400	tot	1000	verschillende	
soorten	bacteriën	in	een	aantal	(1014	bacteriën)	dat	
een	factor	10	hoger	is	dan	het	aantal	lichaamscel-
len	en	met	een	gewicht	van	1	tot	1,5	kilogram.	Het	
bovenste	 deel	 van	 het	maagdarmkanaal	 bevat	 re-
latief	weinig	darmbacteriën;	vanaf	het	ileum	neemt	
hun	 concentratie	 toe	 en	 deze	 is	 het	 hoogst	 in	 de	
dikke	 darm	 (1011–1012	 kolonievormende	 eenheden	
(colony-forming	units	of	cfu)	per	gram).	Naar	schat-
ting	35	tot	50%	van	het	volume	van	de	dikke	darm	
bestaat	uit	darmbacteriën.	De	belangrijkste	goede	
bacteriën	 in	 de	darmflora	 zijn	melkzuurbacteriën:	
(facultatief	anaërobe)	lactobacillen	die	in	de	dunne	
darm,	en	(anaërobe)	bifidobacteriën	die	in	de	dikke	
darm	overheersen.[1]	

FUNCTIES VAN DE DARMFLORA

Goede	 darmbacteriën	 (melkzuurbacteriën)	 hebben	
verschillende	gezondheidseffecten	[1,4-8]:
•	 Voeding darmmucosa:	darmbacteriën	zorgen	voor	
fermentatie	 van	 onverteerde	 voedselresten.	 Fer-
mentatie	van	oligosacchariden	levert	extra	energie	
op	 in	de	 vorm	van	melkzuur	en	korte-keten	 vet-
zuren	zoals	boterzuur,	azijnzuur	en	proprionzuur.	
Deze	vetzuren	(vooral	boterzuur)	zijn	de	voornaam-
ste	brandstof	voor	het	darmepitheel	en	zijn	daar-
om	belangrijk	voor	de	vitaliteit	en	(barrière)functie	
van	de	 (dikke)	darmmucosa.	Een	onevenwichtige	
darmflora	 vergroot	 de	 kans	 op	 verhoogde	 door-
laatbaarheid	 van	 de	 darmwand	 (leaky	 gut)	 door	
een	gebrekkig	functionerende	darmmucosa.		

•	 Ondersteuning spijsvertering en stoelgang:	
nuttige	 darmbacteriën	 waaronder	 Bifidobacte-
rium lactis	produceren	enzymen	(zoals	lactase)	
die	de	spijsvertering	ondersteunen.	Door	verla-
ging	van	de	zuurgraad	zorgen	melkzuurbacteri-
en	voor	een	betere	opname	van	mineralen	zoals	
calcium,	zink	en	magnesium.	De	door	darmbac-
teriën	gevormde	korte-keten	vetzuren	verhogen	
de	peristaltische	beweging	van	de	darm	en	ver-
beteren	de	consistentie	van	de	ontlasting.		

•	 Productie vitamines:	 nuttige	 darmbacteriën	
produceren	 kleine	 hoeveelheden	 B-vitamines	
(thiamine,	 foliumzuur,	biotine,	vitamine	B6,	vi-
tamine	B12)	en	vitamine	K.

•	 Kolonisatieresistentie:	 de	 darmflora	 is	 een	 be-
langrijk	onderdeel	van	de	niet-specifieke	afweer	
tegen	 pathogene	 micro-organismen	 die	 zich	 in	
het	maagdarmkanaal	proberen	te	vermeerderen.	
Goede	bacteriën	gaan	de	groei	van	pathogene	
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DOSERING EN VEILIGHEID

Probiotische	bacteriestammen	zijn	geselecteerd	op	
veiligheid	 en	 afwezigheid	 van	 (ernstige)	 bijwerkin-
gen.[4]	Ernstige	bijwerkingen	zoals	bacteriemie		en	
sepsis	doen	zich	zeer	zelden	voor.[1]	Over	de	 juiste	
dosering	van	probiotica	bestaat	nog	veel	onduidelijk-
heid.	In	de	meeste	studies	waarin	probiotica	worden	
toegediend,	zijn	doseringen	rond	108	tot	1010	levende	
bacteriën	per	dag	gebruikt.	De	minimale	werkzame	
dosis	is	vermoedelijk	10	miljoen	(107	)cfu	(colony	for-
ming	units)	per	dag.[17]	Probiotica	die	zijn	bedoeld	
voor	 volwassenen	 zijn	 ook	 geschikt	 voor	 kinderen	
vanaf	2	jaar.

Fig.	2
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Het maagdarmkanaal van de mens herbergt een complexe verzameling micro-
organismen, een darmflora die uniek en karakteristiek is voor ieder individu. 
Een gezonde darmflora beschermt en bevordert de gezondheid, met name in het 
spijsverteringskanaal. Wanneer de (residente) darmflora uit balans is geraakt, 
helpt een probioticum - een preparaat met (transiënte) goede darmbacteriën - 
deze te corrigeren. 

PROBIOTICA

De	basis	voor	een	gezonde	(commensale)	darmflora	
wordt	 gelegd	 in	 de	 vroege	 kindertijd.	 De	 micro-
organismen	(bacteriën,	gisten,	schimmels)	waarmee	
het	kind	tijdens	en	na	de	geboorte	in	contact	komt,	
stimuleren	 de	 ontwikkeling	 van	 het	 (intestinale)	
immuunsysteem	en	zijn	bepalend	voor	de	uiteindelijke	
samenstelling	 van	 de	 residente	 darmflora.	 Het	
maakt	hierbij	uit	of	het	kind	via	het	geboortekanaal	
of	met	de	keizersnede	is	geboren	en	borst-	dan	wel	
flesvoeding	krijgt.[1]	Aanvankelijk	wordt	de	darmflora	

overheerst	 door	 bifidobacteriën	 (vooral	 bij	 baby’s	
die	borstvoeding	krijgen);	na	de	introductie	van	vast	
voedsel	verandert	de	darmflora	sterk	en	wordt	deze	
gevarieerder.[1]	De	darmflora	heeft	vanaf	ongeveer		
2-jarige	leeftijd	een	stabiele,	sterk	persoonsgebonden	
samenstelling	en	verandert	gedurende	de	rest	van	
het	leven	nauwelijks	meer.	Wel	kan	de	balans	tussen	
de	 verschillende	 micro-organismen	 verschuiven	
en	 kunnen	 potentieel	 ziekmakende	 bacteriën	 en	
schimmels	de	overhand	krijgen	(dysbiose).	


