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Alles wijs t er op dat probi otica veel te bi eden h ebben , vooral in preven tie en bij afweergerelateerde aandoeningen . Dat
bleek op h et Orthica semin ar 'De darm in beweging'. M aar h et is ook duidelijk dat er n og en orm veel onderzoek ligt te
wach ten .

's Och ten ds had hi j n og op h et vli egvel d van Düss eldorf ges taan , 's middags om vier uur precies gaf medisch immun oloog
dr. Ger Rijk ers de eers te pres en tatie op het Orth ica s eminar 'De darm in beweging'. De I Jslan dse as wolk had in de derde
week van april werel dwi jd bi jeenk oms ten in de war gegooid; tal van vlu ch ten waren uitgevallen . Ger Rijkers wis t
won derwel op ti jd ui t Fl ori da teru g te k omen .
On derzoeks ter dr. Karen Koning h ad ech ter min der geluk en zat dagenlang vas t in In don esië. Haar bijdrage aan het
s eminar zou gaan over probi otica als eers te hul p bij an tibioticagebru ik . Zij h eeft
daar opmerkelijk on derzoek naar gedaan. Veel deeln emers aan h et overvolle s eminar - vooral artsen en diëtis ten h adden juis t deze pres en tati e niet will en mi ss en . Maar de vervangen de bijdrage door prof. Huu b Savelk oul én de k walitei t
van de overige presen tati es maak ten h et voor de zaal duidelijk goed.

Genoom- project voor probiotica
M edisch immun ol oog dr. Ger Ri jkers was de dagvoorzitter en hij leidde ook zelf uitvoerig h et onderwerp in . Hij liet zien
dat we n og maar aan h et begin staan van `een on tdekkin gs toch t langs de bevolkin g van de darm'. De aantallen bacteriën
zijn en orm als h et om s oorten en s tammen gaat, en zelfs onvoorstelbaar wat hun aan tallen betreft. De verh ou ding tuss en
die soorten is bi j el k mens an ders , maar in grote lijnen zie je dezelfde verschillen tuss en gezon de mens en en mens en met
darmproblemen . Probi otica zi jn mi cro-organis men die - mits in voldoen de mate aanwezig - een guns tig effect op de
gezon dheid van h un gastheer h ebben . Vooral op de goede werk ing van h et afweers ysteem. Maar welk probioticu m h eeft
welk effect? Wan t twee probi otica k unn en wel h eel erg op elkaar lijken, toch betek en t een k lein versch il in DNA al een
groot versch il in eigens chappen.
De on trafeling van de erfeli jke eigen sch appen van probiotica is nog maar n et begonn en . De u itk oms ten daarvan zullen de
toepassin g van probi otica waarschi jnli jk een en orme boost geven .
Dr. Karen Koning is on derzoeker maagdarmleverziek ten bij h et Academisch Ziekenhuis M aas trich t. Zij zou h aar recen te
on derzoek pres en teren n aar de betekenis van probiotica als mogelijk e vervanger van an tibiotica of als `rem' op de
n adelige effecten van antibi otica. De u itkoms ten zijn waarschijnlijk h oopgeven d, ook gezien eerder onderzoek in deze
richting.

Ook Wageningen zoekt naar alternatieven
In plaats van de verh inderde on derzoeks ter hi eld prof. Huu b Savelk oul een voordracht over een n au w verwan t en uiters t
actu eel on derwerp; de toen emende s oorten bacteriën die tegen s teeds meer an tibiotica resis ten t zijn geworden . Savelkoul
is h oogleraar en hoofd van de groep Cel bi ol ogie en I mmu n ologie van Un iversiteit Wagen ingen . Hij zit daar h eel dich t op
de k en nis van dierzi ek ten en -gezondheid. "Vi jfti g procen t van de an tibiotica bij dieren wordt misbruik t als
groeibevorderaar," vertel de hi j. "Het gebru ik van an tibiotica als groeibevorderaar is al 6 jaar in h eel Eu ropa verboden! Dat
h eeft in alle lan den om ons heen tot een sch erpe daling van h et an tibioticagebruik geleid, alleen in Nederlan d is h et
gebruik n og verder ges tegen ." Zo onts taan er s teeds meer resis ten te s tammen die de mens, als consu ment, ook binn en
k an k rijgen .
Het belangrijks te gevaar is eigenli jk dat de an ti bi otica res is tentie van de en e op de andere bacterie kan worden
overgegeven en daardoor zou den bel angri jk e zi ek teverwekk ers voor de mens ongevoelig worden voor an tibiotica. "In de
lijs t van alternati even voor an ti biotica zi jn probiotica zeker in teress an t," is ook Savelk ou ls overtu iging. "Bij ons in
Wagenin gen zoek en we vooral n aar bruik bare fytotherapeu tica. Plan ten als Ech inacea, een ess en tiële olie als th ymol of
een plan tens tof als cu rcu min e. En zelfs paddo's!"

Probiotica naast buikenyoga

Dr. Ju dith M . Deck ers -Kock en is ki nderarts voor maagleverdarmziek ten in h et Jeroen Bosch Ziek enhu is te Den Bosch . Zij
deed onderzoek n aar h et effect van twee totaal verschillen de th erapieën bij `ch ronis ch e functionele buik pijn '. Die term
wordt gebruik t voor buik pi jn en darmk lachten waar geen duidelijk e lichamelijk e oorzaak voor bestaat.
De therapieën di e dr. Deck ers -Kock en on derzoch t zi jn yoga en probiotica. Ch ronis ch e buikklach ten zijn h eel belasten d
voor kinderen. Tot wel 20% van de kin deren i n Eu ropa h eeft er last van ; het is de mees t voork omen de reden om bij een
kinderarts aan te k l oppen . De kwali tei t van leven k an voor kin deren met chronische buik pijn erns tig worden aangetast.

Kin deren verzuimen vaak van s chool en dat k an ze flink opbrek en. Bovendien k unn en ze in een s ociaal is olemen t rak en .
Deck ers -Kocken l iet zi en dat van de n egen gebruik te therapievormen er maar één bewezen positief werk t; hypn oth erapie.

Zeven an dere zijn onbewezen en van een achtste is h et onduidelijk . Alleen van probiotica en yoga weten we het gewoon
niet.
De `bu ik en yoga' k wam er in het on derzoek van Deck ers -Kock en duidelijk positief u it. Probiotica, even als een
lactos ebeperkt di eet, vermi nderen ch ron isch e buik pijn bij kin deren gedu rende zek er vijftien maanden. M aar ook de
effectiviteit van probi oti ca zou verder aangetoond moeten worden . M éér on derzoek dus !

Wijsheid uit de praktijk
Volgen s het rijtje van negen th erapi eën van ki nderarts Deck ers -Kock en zou ook dieetin terven tie een twijfelach tig effect
op ch ronische functi on el e buik pijn h ebben . De ervarin g in de prak tijk van diëtis t M arieke Lebbink is anders . Aan de h an d
van twee cas uss en li et zi j zi en dat er ui ts tekende res ultaten kunn en worden behaald met een behandelplan dat
volwaardige voeding, h et weglaten van al lergene s toffen en het aanvullen met micronu triën ten omvat. "De en e vezel is de
andere niet."
Allergieën en voeds elin tol eran ties zi jn poten ti eel s erieuze co-factoren bij chron isch e buik pijn . "Je ku nt op bijna alles
laten tes ten , maar de u itk oms ten k ri jgen pas betek en is als je ze naas t elk aar legt."
Vier een vou dige tips - n aas t h et advi es om ru stig en goed te k auwen - vormen h et s luits tu k van M ariek e Lebbin ks
benadering. Neem frui t min i maal een h al f uu r voor of n a de maaltijd. Gebruik alleen zu re zuivelproducten . Neem niet bij
elk e maaltijd zuivel en pas gedeel teli jk e voeds els plits ing toe op je warme maaltijd; vlees , zu ivel, groen ten en fruit gaan
niet zo makk elijk samen .

Eerste hulp bij antibiotica
Fleu r Kortekaas , werk zaam op de afdel ing Sci en ti fic Services, gaf als laats te s prek er een kijk je in de
k euk en van Orthica. Ze li et bi jvoorbeel d zi en waarom er zoveel en ergie wordt ges tok en in h et vinden van de juis te
probiotica; zodat s tammen h et agress ieve mili eu van maag en gals appen overleven . M aar ook waarom h et belangrijk is dat
een gebruiker de gebruik saanwi jzing correct vol gt. Dat k an de overleving van de bacteriën van een probioticu m 200 k eer
vergroten !
Ze s tipte ook n og de campagn e Eers te Hul p bi j An tibiotica aan . Dat is een prak tijk on derzoek onder apotheken. Een
deelnemende apoth eek s el ecteert vi jfti en pati ën ten die een breeds pectru m an tibiotica gebruik en .
Orth ica s telt ze probi otica ter bes chikk ing en vraagt de gebruik ers n a afloop naar hun ervaringen . De deeln emen de
apoth ek en k rijgen de ui tk oms ten en kunn en daar h un advies op afs temmen. Traditiegetrouw werd de bijeenk oms t
afges loten met een dialoog tu ss en de s prekers en de deelnemers . Een half uu r was weer veel te k ort.

