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Wetenschap

Levensmiddelen die helpen bij het opbouwen van onze weerstand behoren tot de

meest herkenbare functional foods. Toch worstelen voedingsmiddelenfabrikanten

met de vraag hoe ze een gezondheidsclaim in deze richting kunnen ondersteunen met

wetenschappelijk bewijs. Studies met infectiemodellen bieden uitkomst.

Het immuunsysteem is een complex sys-
teem van cellen en organen dat van groot
belang is bij de bescherming tegen infec-
ties en ziekten. Om zijn taak goed te kun-
nen vervullen, beschikt het immuunsys-
teem over een brede variatie aan cellen.
Onderling communiceren deze cellen
door signaalstoffen te produceren waar-
mee ze elkaars werking versterken of af-
zwakken. Hierdoor wordt de afweer te-
gen infecties op subtiele wijze geregu-
leerd.
Hoewel we steeds meer weten over de in-

teracties tussen de cellen van het im-
muunsysteem, is onze kennis over de
manier waarop we de afweer de goede
kant op kunnen sturen nog beperkt. Voor
fabrikanten van weerstandverhogende
functional foods is het vaak lastig claims
over weerstand of het immuunsysteem in
te zetten. Een belangrijke oorzaak hier-
van is dat veel wetenschappelijke studies
onvoldoende het werkelijke voordeel
voor de consument laten zien en alleen
veranderingen in immuunparameters
beschrijven. In de ogen van sommige

producenten is het hiermee nauwelijks
mogelijk consumenten zonder enige ken-
nis over het menselijk afweersysteem uit
te leggen hoe hun product werkt en wat
ze er van mogen verwachten.

Ruimte
De overheid ziet geen enkel bezwaar in
claims over een verbeterde afweer en
heeft een code opgesteld voor het aan-
prijzen van gezondheidsproducten. Hier-
in staat dat het voor de consument dui-
delijk moet zijn dat het om voedingsmid-
delen gaat die niet mogen worden ver-
ward met farmaceutische preparaten.
Daarom is een directe associatie met
ziekte verboden. Een claim als ‘verhoogt
de weerstand tegen Salmonella-infecties’
is bijvoorbeeld niet toegestaan. Ondanks
deze beperkingen is er volop ruimte om
claims over weerstand of het immuun-
systeem te voeren (zie kader). Uiteraard
is het wel noodzakelijk voldoende weten-
schappelijke onderbouwing te hebben
voor de claim.
Op het eerste gezicht lijkt het onmogelijk
onderzoek te doen naar een beschermen-
de werking van functional foods tegen
infecties. Patiëntenstudies in ziekenhui-
zen zijn niet geschikt om naar een pre-
ventief effect te kijken. Hooguit komt

daar uit naar voren dat een product het
herstel bevordert. Dat is niet relevant
voor een vooralsnog gezonde consu-
ment. Gecontroleerde studies met ziekte-
verwekkende micro-organismen in men-
sen zijn vanwege het risico voor de proef-
personen niet aan te raden. Alternatie-
ven, zoals het gebruik van vaccins, leve-
ren alleen informatie over immuunpara-
meters.

Onderbouwing
Infectiestudies doorlopen normaliter een
driefasentraject: een in-vitro-fase, een
proof-of-principle-fase en een clinical tri-
al waarin de effecten in mensen worden
aangetoond. In de eerste fase is de pri-
maire focus gericht op het nagaan of in-
grediënten of voedingsmiddelen enige
kans maken een beschermend effect te-
gen infecties te vertonen. Dit wordt ge-
daan door bijvoorbeeld te onderzoeken
of een chemische stof een directe bacte-
riedodende werking heeft of dat een pro-
biotische bacterie de maagdarmpassage
overleeft. Nieuw in dit gebied zijn com-
putermodellen die het gedrag van bacte-
riën in de darm beschrijven. NIZO food
research ontwikkelde in samenwerking
met Wageningen Center for Food Scien-
ces (WCFS) een dergelijk model. Hiermee

Alleen het werkelijke gezondheidvoordeel telt

Functional foods en weerstand

Samenvatting
Ondanks het feit dat er geen directe wettelijke bezwaren te-
gen zijn, voeren maar weinig producten een gezondheid-
claim over weerstandverhoging. Een mogelijke oorzaak hier-
van is dat de wetenschappelijke onderbouwing van derge-
lijke claims moeilijk lijkt. Dit artikel beschrijft een succesvol-
le strategie voor het onderbouwen van gezondheidsclaims
voor weerstandverhoging in mensen. Onderzoek naar het
beschermende effect van calcium tegen E. coli-infecties
toont aan dat gecontroleerde infectiestudies met vrijwilli-
gers tot de mogelijkheden behoren.

Summary
Until now, there are only a few products with health claims
on increased resistance, despite the fact that there are no
legal restrictions as such. A potential reason for this may be
that the scientific claim support in humans seems to be diffi-
cult. This paper describes a successful strategy for claim
support in humans. Research with respect to the protective
effect of calcium against E. coli infections demonstrates that
controlled infection studies with volunteers are possible.

Volgens sommige producenten is het
nauwelijks mogelijk consumenten uit

te leggen hoe een product werkt
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kan worden voorspeld of het meer zin
heeft om hechting aan de darmwand van
bijvoorbeeld Salmonella en E. coli te
voorkomen of dat het beter is aan te stu-
ren op een bacteriedodend effect.
In de tweede fase wordt gekeken of voe-
dingsmiddelen of ingrediënten een be-
schermend effect laten zien in proefdier-
studies. Inmiddels kunnen op een ge-
standaardiseerde manier studies worden
uitgevoerd met de meest voorkomende
infecties zoals Salmonella, E. coli en in-
fluenza (zie tabel). Deze studies moeten
een ‘proof of principle’ opleveren waarin
duidelijk is of de dieren beter beschermd

zijn en bij voorkeur ook welk mechanis-
me hiervoor verantwoordelijk is. Als de
dieren beter beschermd zijn, zullen ze
bijvoorbeeld beter in staat zijn hun li-
chaamsgewicht op peil te houden of heb-
ben ze minder last van diarree of ontste-
kingsverschijnselen. Voor het mecha-
nisme kunnen we een onderscheid ma-
ken tussen directe effecten in de darm,
door bijvoorbeeld beïnvloeding van de
darmflora of darmbarrièrefunctie, en een
verbetert immuunsysteem. Deze model-
len beperken zich dus niet tot alleen het
immuunsysteem.
Voor de keuze van het meest geschikte

model is het belangrijk om vooraf te be-
denken welk mechanisme waarschijnlijk
het meest belangrijk is. Zo zal voor ingre-
diënten die de darmflora beïnvloeden niet
snel een diermodel met influenzavirus
worden gebruikt waar de effecten in het
bijzonder in de longen zichtbaar zijn. Hier
ligt een model met E. coli als veroorzaker
van reizigersdiarree meer voor de hand.
In de derde fase gaat het er om aan te
tonen dat het mechanisme dat verant-
woordelijk is voor het beschermend ef-
fect in dieren ook bij mensen wordt ver-
beterd. Hier beschikt NIZO food research
onder andere over de mogelijkheid om

Infectiemodellen en hun toepassingen
Pathogeen Doelorganen Gastheer Voorbeeld ingrediënten

Salmonella enteritidis Dunne darm + dikke darm, Rat Antimicrobiële componenten, pre- en probiotica,
translocatie naar milt en immuunmodulerende peptiden
lever

Escherichia coli Dunne darm + dikke darm Rat, mens Antimicrobiële componenten, pre- en probiotica
(afhankelijk van type 
E. coli) 

Listeria monocytogenes Dunne darm + dikke darm Rat Antimicrobiële componenten, pre- en probiotica,
immuunmodulerende componenten, antimicrobiële 
vetzuren

Helicobacter pylori Maag Rat Antimicrobiële vetzuren
Rat-geadapteerd Longen Rat Immuunmodulerende peptiden, probiotica
Influenza A 

Gecontroleerde studies met ziekteverwekkende micro-organismen in mensen zijn vanwege het risico voor de proefpersonen niet aan te raden. 
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met een marker de doorlaatbaarheid van
de darm te meten (figuur 1). Ook kan in
detail de samenstelling van de darmflora
worden bestudeerd. Uniek is de moge-
lijkheid om vrijwilligers bloot te stellen
aan een verzwakte bacteriestam voor rei-
zigersdiarree. Met deze methode kan
daadwerkelijk worden aangetoond of een
voedingsstof of een functional food de
weerstand van mensen tegen darminfec-
ties verbetert.

Infectiestudies in mensen
De doeltreffendheid van het bovenge-
noemde driefasenonderzoek blijkt uit de
onderbouwing van een claim over calci-
um en darmgezondheid. Onderzoek van
NIZO food research in samenwerking
met WCFS laat zien dat calcium in de
voeding proefdieren goed beschermt te-
gen voedselinfecties veroorzaakt door
Salmonella en E. coli. Het beschermende

effect berust op een samenspel van
meerdere factoren, onder andere verster-
king van de darmflora en het darmslijm-
vlies. Hierdoor kunnen bacteriële ziekte-
verwekkers zich minder goed handhaven
in de darm en zijn ze sneller verdwenen
met de ontlasting. Bovendien zijn de in-
fectieverschijnselen, zoals diarree en ont-
steking van het darmslijmvlies, minder.
Hoewel er veel overeenkomsten zijn tus-
sen proefdieren en de mens wat betreft
het verloop van dergelijke voedselinfec-
ties, was nog onduidelijk of calcium ook
de weerstand van mensen tegen zulke
infecties verbetert. Dat is in tweede fase
onderzocht in een zogenaamde dubbel-
blinde, placebogecontroleerde infectie-
studie in mensen. Omdat zuivel een be-
langrijke bron van calcium is, kregen ge-
zonde vrijwilligers gedurende drie weken
ofwel normale calciumrijke melkproduc-
ten ofwel speciale calciumarme (placebo)

melkproducten die niet van de andere te
onderscheiden waren. Alle deelnemers
kregen een vruchtendrankje met E. coli
erin. Deze ziekteverwekker was weliswaar
levend (in tegenstelling tot veel andere
vaccins) maar dusdanig verzwakt dat de
infectiesymptomen mild en slechts kort-
durend van aard zouden zijn. Door toe-

diening van deze bacterie wordt een
voedselinfectie gesimuleerd. De resulta-
ten waren overduidelijk: de groep men-
sen die de normale, calciumrijke produc-
ten kregen hadden significant minder
last van infectieverschijnselen als diarree
dan de groep die de calciumarme (place-
bo) producten kregen (figuur 2). Met de-
ze aanpak is duidelijk wetenschappelijk
bewijs verzameld om een gezondheids-
claim voor calcium op het gebied van
weerstandverhoging te onderbouwen.
Door gebruik te maken van een combina-
tie van dierexperimenteel onderzoek en
gerichte klinische studies is het goed mo-
gelijk gezondheidsclaims rond weerstand
van de juiste onderbouwing te voorzien.
Op deze manier is voeding met een weer-
standverhogende werking daadwerkelijk
binnen handbereik.
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Fig. 1   Twee nutriënten hebben een verschillend effect op de door-
laatbaarheid van de darm. De darmdoorlaatbaarheid wordt gemeten
door orale toediening van CrEDTA en analyse van deze verbinding in
de urine van mensen of proefdieren. Nutriënt A zorgt voor een lage
doorlaatbaarheid en verandert nauwelijks onder invloed van een
infectie met Salmonella. Nutriënt B geeft een verhoogde doorlaat-
baarheid. Als gevolg van een infectie neemt deze nog verder toe.

Fig. 2   Consumptie van calciumrijke producten vermindert de duur
van diarree tijdens een E. coli-infectie in een groep van vrijwilligers.
De proefpersonen op een placeboproduct hebben twee dagen diar-
ree terwijl dit in de groep met een calciumrijk product slechts één
dag duurt.

Een claim als ‘verhoogt de 
weerstand tegen Salmonella-
infecties’ is niet toegestaan

Verhoogt de weerstand van het orga-
nisme
Ondersteunt het afweersysteem
Activeert het afweersysteem
Bevordert het (natuurlijk) afweer-
systeem
Helpt het (natuurlijk) afweersysteem
van de lichaamscellen
Stimuleert het immuunsysteem
Versterkt de darmflora/helpt de
darmflora te versterken

Verhoogt de weerstand van de darm-
flora
Verhoogt de weerstand tegen ongun-
stige bacteriën en schimmels in de
darmen

* Toegelaten gezondheidsclaims over weer-
standverhoging zoals vermeld in de indica-
tieve lijst Code voor de Aanprijzing van
Gezondheidsproducten.

Toegelaten gezondheidsclaims*
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