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1. INLEIDING
De bacteriën van de darmflora spelen een belangrijke rol bij de instandhouding van de
gezondheidstoestand van een individu op welke leeftijd ook. Prebiotica en probiotica zijn in de
voeding aanwezig en kunnen de samenstelling en het metabolisme van de flora beïnvloeden.
Dit advies maakt deel uit van de verdere reflectie van de HGR omtrent voedings- en/of
gezondheidsbeweringen (Advies betreffende voedings- en gezondheidsbeweringen 2005;
Schema voor het indienen van dossiers voor het opeisen van voedings- en/of
gezondheidsbeweringen, 2005).

2. CONCLUSIE
Prebiotica zijn voedingsbestanddelen die
1. bestendig zijn tegen het maagzuur, hydrolyse door de enzymen van de gastheer en
maag-darmabsorptie;
2. door de endogene bacteriële microflora gefermenteerd worden;
3. op selectieve wijze de groei en/of de activiteit van darmbacteriën stimuleert die een
positieve invloed hebben op de gezondheid en het welzijn verbonden aan de fysiologie
van het maagdarmkanaal (Gibson en Roberfroid, 1995; Roberfroid, 2000; Gibson, 2007).
Probiotica bestaan uit levende micro-organismen die, wanneer ze in adequate hoeveelheid
worden ingenomen, heilzame effecten hebben op de gezondheid (Reid et al., 2003).
Synbiotica zijn associaties van pre- en probiotica in eenzelfde carrier (voedingsmiddel,
supplement).
Dit advies verduidelijkt de criteria die, aan de hand van de heden beschikbare studies in de
wetenschappelijke literatuur, toelaten een voordelige rol aan de inname van pre- en probiotica toe
te schrijven.
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3. UITWERKING EN ARGUMENTATIE
3.1. PREBIOTICA
Criteria voor de erkenning van het prebiotische effect
Om een selectief effect op de bacteriële groei aan te tonen, kunnen in vitro studies worden
uitgevoerd (idealiter in teeltsysteem met menselijke flora). Hierbij wordt het voorkeurgebruik van
substraten die kandidaat prebiotica zijn, geanalyseerd (oligo-polysacchariden van variabele
structuur en oorsprong – cf. tabel in bijlage): het prebiotisch effect in vitro wordt geëvalueerd door
het volgende aan te tonen
1. een gunstig effect op de groei van bacteriën waarvan het heilzaam effect op de
gezondheid erkend is (tot op heden komen deze bacteriën overeen met Bifidobacteria en
Lactobacilli );
en/of
2. een groei-inhibitie van potentieel pathogene stammen (bijvoorbeeld sommige stammen
van het type Clostridium, Bacteroides, Fusobacterium) (Gibson, 2007; Vulevic, 2004).
De bevestiging bij de mens – in ad hoc interventiestudies - van het prebiotische effect
(kwantitatieve analyse van interessante bacteriën door analyse van de fecale flora) blijkt
onontbeerlijk om een reëel prebiotisch effect te bevestigen (Gibson, 2007; Delzenne en Williams,
2002).
De intensiteit van het prebiotische effect hangt af van de oorspronkelijke samenstelling van de
flora, van de chemische structuur van de oligosacchariden (en dus van hun verkozen
fermentatieplaats) en is omkeerbaar na het stopzetten van de suppletie.
In vitro en in vivo studies kunnen ook interessante informatie verstrekken over het profiel van
korteketen carboxylzuren (acetaat, propionaat, butyraat ...) die bij de fermentatie van prebiotica
worden gevormd. Deze zuren worden inderdaad vaak betrokken bij de heilzame effecten voor de
gastheer die verbonden zijn aan het verbruik van prebiotica (Delzenne, 2003).
Welke zijn de “kandidaat” prebiotica ?
De huidige voedingsingrediënten waarvoor een prebiotisch effect degelijk bewezen is, zijn de
fructanen van het type inuline (inuline, oligofructose, fructo-oligosacchariden) en de galactooligosacchariden (Macfarlane et al., 2006; Gibson, 2007).
Er bestaan andere mogelijke kandidaat prebiotica waarvoor gedeeltelijke of preliminaire
gegevens aanwezig zijn. Het betreft sommige voedingsvezels, namelijk isomaltooligosacchariden, lactosucrose, xylo-oligosacchariden, oligosacchariden uit soja en glucooligosacchariden.
Anderzijds heeft lactulose – dat als geneesmiddel wordt gebruikt – ook prebiotische
eigenschappen.
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3.2. PROBIOTICA
Criteria voor de erkenning van het probiotische effect
Meerdere factoren beïnvloeden de doeltreffendheid van probiotica: het micro-organisme moet
bestendig zijn tegen een zure pH, gal en pancreasenzymen om intact te blijven tijdens het gastrointestinaal transit.
Aanhechting aan het darmslijmvlies is ook een belangrijk criterium dat in acht moet worden
genomen bij het analyseren van hun effect op de immuniteit, de bescherming tegen pathogene
stammen, het herstellen van beschadigde slijmvliezen en de kolonisatieduur van de darmflora
(Isolauri et al., 2004).
De probiotische micro-organismen moeten niet-pathogeen zijn en klassieke bestanddelen zijn
van de menselijke darmflora (Meier en Steuerwald, 2005).
Welke zijn de “kandidaat” probiotica ?
De frequentst gebruikte stammen voor probiotische doeleinden zijn bacteriën die melkzuur
produceren: Lactobacilli (bv: Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus salivarius), Enterococci,
Bifidobacteria (bv Bifidobacterium lactis). De Lactobacilli zijn het vaakst voorgesteld en
bestudeerd, waarschijnlijk omdat ze in grote hoeveelheden aanwezig zijn in gefermenteerde
melkproducten, voedingswaren die ruim verbruikt worden in onze landen.
Sinds enkele jaren werden andere micro-organismen ontwikkeld als mogelijke probiotica (bv.
Saccharomyces boulardii, Escherichia coli nissle) (Gupta et al., 2000; Guslandi et al., 2000). Hun
erkenning als probiotica blijft betwist aangezien ze niet behoren tot de micro-organismen van de
menselijke commensale flora.
Door hitte geïnactiveerde bacteriën zouden ook bepaalde probiotische effecten kunnen hebben
via hun DNA (Jijon et al., 2004).

3.3. PREBIOTICA EN PROBIOTICA IN DE ZUIGELINGENVOEDING
De pasgeborene verwerft een karakteristieke flora die afhangt van de geboorteomstandigheden
(natuurlijke wegen of keizersnede).
Moedermelk bevat een grote verscheidenheid oligosacchariden (voornamelijk galactooligosacchariden) die nuttig blijken voor de instandhouding en de ontwikkeling van een adequate
flora.
De toevoeging van probiotica (voornamelijk de species Lactobacillus en Bifidobacterium) en van
prebiotica (fructo-oligosacchariden, galacto-oligosacchariden) in kunstmelk kan als interessant
worden beschouwd in de context van een adequaat beheer van de fysiologische functies die van
de darmflora afhangen. Pre- en probiotica kunnen eventueel bijdragen tot een versterking van de
darmimmuniteit en hierdoor het aantal koortsaanvallen, infectieuze diarree, ... verlagen (Chen et
al., 2005; Veereman-Wauters, 2005; Bakker-Zierikzee et al., 2005; ESPGHAN CoN 2004).
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5. BIJLAGE(N)
Studies uitgevoerd bij de mens met oligosacchariden (aangepast van Delzenne en Williams, current opinion in lipidology
2002).

CLASS OF
COMPOUNDS

EXAMPLE

PREBIOTIC
EFFECT

EFFECT ON COLONIC/FECAL
FLORA

Chicorey root inulin,
oligofructose, synthetic fructan
Trans GOS, natural GOS from
human milk
Dextran and oligodextrans

+++
++(+)

+Bifidobacteria, Lactobacilli
-Bacteroides, Clostridia…
+Bifidobacteria, Lactobacilli

DOSE AND
DURATION
OF TREATMENT
If human studies are
available
4-40g/day-1 to 5
weeks
3to 10g/d

++

+Bifidobacteria, Lactobacilli

/

Polydextrose

++(+)

4 to 12g/d.

Isomalto-oligosaccharides

++(+)
++
++(+)

+Bifidobacteria, Lactobacilli
-Bacteroides
+Bifidobacteria
+Bifidobacteria
+Bifidobacteria
+ Bacteroides/Eubacteria (low
dose)
-Clostridia
?

Oligosaccharides
Fructans
Galacto-OS (GOS)
Glucose-based
oligosaccharides

Xylooligosaccharides
Soy-bean
Raffinose - stachyose
oligosaccharides

Other
oligosaccharides

Arabinoxylans (rye, wheat bran, +
wheat flours)
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6. SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP
Al de deskundigen hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. De namen
van de leden en de deskundigen van de HGR worden met een asterisk * aangeduid.
De volgende deskundigen hebben hun medewerking verleend bij het opstellen van dit advies in
het kader van de WG “Voedings- en gezondheidsbeweringen”:
CARPENTIER Yvon *
DE HENAUW Stefaan
DELZENNE Nathalie *
GOSSET Christiane *
NOIRFALISE Alfred *
POORTMANS Jacques *

(voeding, pathologische biochemie – ULB)
(voedingsepidemiologie – UGent)
(voeding, toxicologie – UCL) (verslaggever)
(volksgezondheid – ULg)
(toxicologie, bromatologie – ULg)
(voeding van de sporter – ULB)

De administratie werd vertegenwoordigd door:
POTTIER Jean

(beweringen – DG4)

De werkgroep heeft ook de volgende deskundige geraadpleegd:
RIGO Jacques *

(voeding in de pediatrie – ULg)

Het voorzitterschap werd verzekerd door Dhr. Alfred NOIRFALISE en het wetenschappelijk
secretariaat door Mevr. Michèle ULENS.
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