
Darmmicrobiota en 

probiotica bij 

darmproblemen



- diarree (AAD) 

- obstipatie

- prikkelbaar darmsyndroom

- Inflammatory Bowel Diseases 

Vandaag:



Darm, microbiota en probiotica: 

one size fits all?



Darm: spijsverterings- en immuunorgaan

grootste contactoppervlak met buitenwereld

 oppervlakte ca. 300 m2 

 immuunbarriere één cellaag dik



Invloed op spijsvertering en stoelgang:

▪ stimulering peristaltiek door korte-keten-vetzuren

▪ vormen van vitamines en korte-keten-vetzuren

▪ vormen antimicrobiële stoffen

▪ fermenteren vezels

▪ stimuleren slijmvorming in colon (in Goblet-cellen)

Darm: spijsverterings- en immuunorgaan



38

Darmmicrobiota

▪ aantal bacteriën in darm en aantal lichaamscellen gelijk: ca. 3.8 x 1013

▪ > 200 soorten micro-organismen



Darmmicrobiota



https://www.dssurgery.com/gut-biome-and-body-fat/

Bacteriën in maag-darmkanaal



Source image: National Public Radio, USA 2013  http://www.npr.org/
Nature. 2009 January 22; 457(7228): 480–484. doi:10.1038/nature07540.

1/3 van ons microbioom is vergelijkbaar, de 
rest is per persoon anders

Unieke microbiota



Ontwikkeling darmmicrobiota

▪ kolonisatie via geboortekanaal

▪ voeding, omgeving en medicatie



Adapted from Mitsuoka (1982) Bifido Microflora 1:3-24
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Blijft de darmmicrobiota je hele leven constant? 



Vraag 1: 

Wat zijn belangrijke functies van de 

microbiota?



Functie darmmicrobiota



Wat is een gezonde microbiota?

Gezondheid

WHO: Een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en 

maatschappelijk welzijn (niet alleen afwezigheid van ziekte)

TNO: Veerkracht (resilience) van het lichaam. Een gezond persoon 

kan flexibel omgaan met veranderingen die zijn lichaam uit balans 

brengen, in tegenstelling tot een persoon die minder gezond is.

Bij microbiota o.a.:

• veerkracht en robuustheid

• diversiteit



Invloeden op darmmicrobiota

Ik eet gezond dus mijn darmmicrobiota is in balans?



Verstoring darmmicrobiota

Stress



Dysbiose in de darmmicrobiota

gezonde 

darmmicrobiota

voeding, stress, 

leeftijd, infectie, 

antibiotica

dysbiose

prebiotica

probiotica

fecestransplantatie

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=48UocAtys3VysM&tbnid=BQGdfO7yE3pk9M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fforum.tuinadvies.be%2Fforum_topic.php%3Fhid%3D7%26sid%3D16%26page%3D1%26tid%3D27102&ei=a7cxUui3AvHM0AXZm4CoDA&bvm=bv.52109249,d.bGE&psig=AFQjCNEx1N73JgWTqVEpZ5ltqzFdLkH3Gw&ust=1379076299552167


Prebiotica

Vezels in groente en fruit zijn voedsel voor goede bacteriën.

Prebiotica: 

- inuline: o.a. bananen, artisjokken, schorseneren

- GOS/FOS: o.a. ui, prei, witlof, asperges 

- zuigelingenvoeding, drinkvoeding, sondevoeding



Probiotica

levende micro-organismen waarvan wetenschappelijk bewezen is 

dat ze bijdragen aan een gezonde darmmicrobiota en zo de 

gezondheid ondersteunen.

▪ zuivel

▪ preparaten



Vraag 2:

Veel effecten van een probioticum zijn 

stamspecifiek



Naamgeving bacteriën

melkzuurbacteriën:

familie: Lactobacillaceae auto

geslacht: Lactobacillus Ford

soort: L. casei Ford Transit

stam: L. casei Shirota Ford Transit 

2.0 l turbodiesel



Vraag 3:

Hoeveel levende bacteriën moet een goed probioticum

minimaal bevatten (per gebruiksmoment)?



Welk probioticum?

▪ hoeveelheid: bij voorkeur > 5 miljard CFU’s per gebruiksmoment

(zuivel: +/- 10 miljard per 100 ml)

▪ monostrain of multistrain: effecten stam- en productspecifiek

▪ wetenschappelijk onderzoek met stam en eindproduct

(vraag na bij fabrikant of kijk op Pubmed)

▪ prijs en toedieningsvorm (zuivel/poeder/capsule)



Yakult, Yakult Light en Yakult Plus:

20 miljard L. casei Shirota  per 65 ml

Welk probioticum?



Bereiken de darm levend

Bron: Spanhaak et al. Eur. J. Clin. Nutr 1998
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Welk probioticum?

▪ Databank research met L. casei Shirota-bacterie: www.scienceforhealth.nl



Vragen? 





Antibioticum-geassocieerde

diarree (AAD)

▪ AAD treedt op bij ongeveer 25% van 

de patiënten die antibiotica krijgt

▪ diarree: acuut of tot 8 weken na 

therapie

▪ C. difficile-infectie: mortaliteit van 

15% of hoger 

Videlock EJ et al, Aliment Pharmacol Ther. 2012 Jun;35(12):1355-69 Hempel S et al, JAMA. 

2012 May 9;307(18):1959-69Mc Farland, Anaerobe. 2009 Dec;15(6):274-80



Vraag 4:

Probiotica zijn zinvol tijdens een antibioticakuur





AAD en probiotica: meta-analyse

Bron: Videlock & Cremonini, Aliment. Pharmacol. Ther. 2012, 35, 1355-1369.

Effect No effect



AAD en CDAD

▪ 678 oudere patiënten

▪ parameters: 

 diarree

 Clostridium toxines

▪ preparaat:

 groep A: probiotica (L. casei Shirota)

 groep B: controlegroep

▪ interventie: tijdens en tot en met drie dagen na antibioticagebruik

▪ incidentie van AAD en CDAD is significant gereduceerd (p<0.001 en <0.01)

Bron: Stockenhuber et al, Gut 2008; 57 (Suppl II) A20



Recidief CDAD bij ouderen

▪ recidief C. difficile-infectie is 44.8%

▪ 66 patiënten: probioticagroep 31, controlegroep 35

▪ mediaanleeftijd: 78 jaar; 33% mannen / 67% vrouwen

Bron: Lee L et al Prevention of relapse following C. difficile infection using probiotics: A retrospective case-

control study, Gut, 2013

Eindpunten probioticagroep controlegroep p-waarde

Patiënten langer in 

ziekenhuis vanwege 

diarree

19.4% 35.1% p< 0.09

Recidief C. difficile

infectie

6.5% 31.4% p< 0.024



Fecestransplantatie C. difficile

Source: Van Nood et al., N Engl J Med 2013;368:407-15



Fecale transplantatie



Richtlijn probiotica:

 starten vóór of direct bij kuur

 enkele uren tussen antibiotica en probiotica

 minimaal 2 weken doorgaan na kuur

Probiotica bij antibiotica



Vragen? 



Bron: Huisarts en Wetenschap, jaargang 2010, nummer 9:463-463

Prevalentie stoelgangklachten per 14 dagen per 1000 personen

Vrouwen

Mannen

Obstipatie



Vraag 5:

Welke factoren kunnen obstipatie veroorzaken?



Oorzaken obstipatie



Obstipatie en probiotica

Eirini Dimidi et al The American Journal of Clinical Nutrition, 

Volume 100, Issue 4, October 2014, Pages 1075–1084



Talma Hof: fragiele ouderen

• Levensverwachting van ~ 1.5 years

• Kunnnen we de kwaliteit van leven verbeteren?



Intervention period:

6 weeks

Opzet onderzoek: 44 patiënten

Baseline period:

3 weeks



Resultaten

Bars indicate 95% confidence interval



Probiotica in een verpleeghuis

Van den Nieuwboer, Klomp-Hogeterp, Verdoorn, Metsemakers-Brameijer, Vriend, Claassen, Larsen, Beneficial Microbes, 2015; 6(4): 

397-403

Reduction: 13% → 5%

Increase:  48% → 61%

Reduction: 39 → 33%



Kostenbesparing met probiotica
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Flach, J., Koks, M., van der Waal, M. B., Claassen, E., & Larsen, O. F. A. 

(2018). PharmaNutrition, 6(4), 198-206.



Prikkelbaredarmsyndroom

▪ samenstelling darmmicrobiota afwijkend

▪ abnormale voedselfermentatie in colon

▪ hersendarm-as

▪ FODMAP-arm dieet: invloed op microbiota?

Bron: Bijkerk C.J. et al 2005 en 2009



Probiotica bij PDS

Probiotica:

▪ minimaal 4-8 weken gebruiken

▪ individuele reactie op verschillende stammen

▪ regelmatige inname voor blijvend resultaat

“Particular combinations of probiotics, or specific species and strains, 

appeared to have beneficial effects on global IBS symptoms and abdominal 

pain, but it was not possible to draw definitive conclusions about their 

efficacy.” “Which particular combination, species or strains of probiotics are 

effective for IBS remains, for the most part, unclear”

Ford, Alexander C., et al. "Systematic review with meta‐analysis: the efficacy of prebiotics, probiotics, synbiotics

and antibiotics in irritable bowel syndrome." Alimentary pharmacology & therapeutics 48.10 (2018): 1044-1060.



Vragen? 



Keep in mind (1): werking probiotica is vaak

stamspecifiek

Colin Hill et al. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 11.8 (2014): 506-514.



Keep in mind (2): werking probiotica is 

soms zelfs productspecifiek

Flach, Koks, v.d. Waal, v.d. Nieuwboer, Claassen & Larsen, Critical reviews in 

food science and nutrition (2017): 1-15



Keep in mind (3): effectgrootte probiotica is 

vaak personalized

Larsen, O. F.A., Koning, A. H., van der Spek, P. J., & Claassen, E. (2019). Scientific reports, 9(1), 1-6.



Keep in mind (4): effectgrootte probiotica is 

vaak klein, dus optimaliseer onderzoek

Larsen, O. F. A., E. Claassen, and R. J. Brummer,  Beneficial Microbes (2020): 511-517.



Keep in mind (5): probiotica zijn veilig



Probiotica



De toekomst?

• obesitas en metabool syndroom

• gezonder oud worden

• preventie



Kennislinks

scienceforhealth.nl

darmgezondheid.nl

spijsvertering.info

isappscience.org



Het wetenschappelijke kenniscentrum 

op het gebied van 

probiotica & (darm)gezondheid

www.scienceforhealth.nl

info@scienceforhealth.nl

020-3472100

Vragen?
Iris van den Beld, Voedingskundige Science for Health 


