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Voeding & Gezondheid

Darmgezondheid wordt bepaald door 
drie belangrijke factoren (zie figuur 1). 
Ten eerste is dat de mucosale barrière: de 
barrièrefunctie van het darmslijmvlies. 
Deze factor geeft weer hoe goed het 
darmslijmvlies in staat is om ongewenste 
stoffen buiten het lichaam (lees: in de 
darm) te houden en de darm te bescher
men. De tweede factor is de microbiota: 
de bacteriën in de darm die bijdragen 
aan de weerstand. De derde belangrijke 
factor vormt het immuunsysteem in de 
darmwand. Van al deze factoren is 
bekend dat ze door voeding beïnvloed 
kunnen worden. Maar hoe kan een 
bedrijf dat een nieuw product ontwikkelt 
bepalen of een potentieel functionele 
voedingsstof inderdaad werkzaam is en 
de darmgezondheid gunstig beïnvloedt? 

Darmgezondheid meten
Om het effect van een functionele voe

dingsstof op de darmgezondheid aan te 
tonen, is in de eerste plaats bewijs nodig 
uit humane studies; het gaat tenslotte 
om consumentenproducten. Onderbou
wing via voedingsinterventies in gezonde 
mensen is noodzakelijk volgens EFSA. Dit 
levert het meest directe en relevante 
bewijs op over de werkzaamheid van een 
voedingsstof of een product in de betref
fende doelgroep.
Wanneer de effectiviteit van een veelbe
lovende voedingscomponent nog onvol
doende duidelijk is, is het noodzaak om 
allereerst via preklinisch onderzoek de 
werkzaamheid aan te tonen. Dit kan 
tevens veel relevante aanwijzingen geven 
over het werkingsmechanisme van een 
voedingsstof. Deze informatie kan vervol
gens aangeven of de component ook 
werkzaam zal zijn tegen andere darm
aandoeningen dan getest in het gebruik
te model.
Voor het verzamelen van bewijs van werk
zaamheid in zowel mens als dier heeft 
NIZO food research in samenwerking met 
TI Food and Nutrition modellen ontwik
keld om het effect op darmgezondheid te 
onderzoeken. Resultaten uit dergelijke in 
vivostudies zijn essentieel voor de 
opbouw van een dossier dat de voedings
middelenindustrie moet voorleggen aan 
EFSA ter beoordeling van de gezond
heidsclaim.
                    
Humane trials
De effectiviteit van een voedingscompo
nent op darmgezondheid kan humaan 
worden bestudeerd in een infectiemodel. 
In dit model wordt een verzwakte colibac
terie die reizigersdiarree veroorzaakt, 
toegediend aan gezonde vrijwilligers die 
de testcomponent consumeren, of een 
placebo. De colibacterie geeft veel milde
re symptomen dan bij reguliere reizigers

diarree het geval is. Het optreden van 
enige symptomen is essentieel, want je 
wilt onderzoeken of de testvoeding deze 
symptomen vermindert en de darmge
zondheid bevordert. De effectiviteit van 
de voedingsstof is af te leiden uit de 
meting van allerlei biomarkers in ontlas
ting, urine of bloed. Worden er bijvoor
beeld veel of weinig colibacteriën uitge
scheiden met de ontlasting en wat is de 
mate van diarree bij de proefpersonen?
Met het infectiemodel is aangetoond dat 
door toevoeging van calcium aan een 
product de duur van de diarree signifi
cant afnam (1). Calcium verhoogde dus 
de weerstand van de darm, waardoor de 
proefpersonen beter beschermd waren 
tegen reizigersdiarree. Het model is ook 
geschikt om de functionaliteit van bij
voorbeeld probiotica op darmgezondheid 
humaan te onderzoeken.

Preklinisch onderzoek
Om de werkzaamheid van een voedings
stof op het gebied van darmgezondheid 
te testen, heeft NIZO in samenwerking 
met dierenlabs op universiteiten diverse 
modellen ontwikkeld. Deze modellen zijn 
onder te verdelen in darminfectiemodel
len en darmontstekingmodellen. In het 
geval van darminfectie is de opzet van 
het experiment sterk vergelijkbaar met 
de opzet van het humane infectiemodel. 
Hierbij gaat het om humaanrelevante 
bacteriële ziekteverwekkers, zoals Salmo
nella of E. coli, om een voedselinfectie te 
simuleren. Aan de hand van allerlei 
metingen wordt de werkzaamheid van de 
teststof bepaald. Met name de ernst van 
de diarree, overleving van de ongewenste 
bacterie, darmdoorlaatbaarheid en de 
immuunrespons in de darmwand zijn 
belangrijke parameters.
De darmontsteking wordt met een che
mische stof geïnduceerd of de darmont
steking ontwikkelt zich spontaan wan
neer een genetisch diermodel wordt 
gebruikt. Via meting van verschillende 
biomarkers wordt de mate van de darm
ontsteking bepaald en daarmee de effec
tiviteit van de onderzochte nutriënt. 

Voorbeeld: calcium
Tegenwoordig worden veel nietzuivel
producten gesuppleerd met calcium. Het 
is aangetoond dat calcium beschermend 
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Figuur 1. Drie factoren die van belang zijn voor darm
gezondheid en beïnvloed kunnen worden door voeding.
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werkt in het humane infectiemodel. Voor 
deze humane studie is het effect van cal
cium eerst onderzocht in preklinische 
modellen. In het salmonellainfectiemo
del is bewezen dat calcium de ernst van 
allerlei infectiesymptomen vermindert 
(2). Aangezien de eerder genoemde fac
toren van darmgezondheid (figuur 1) niet 
alleen een rol spelen bij infectieweer
stand maar ook belangrijk zijn voor pre
ventie van darmontsteking, zijn nieuwe 
experimenten uitgevoerd waarin het 
effect van calcium op darmontsteking is 
onderzocht. Calcium bleek ook bescher
mend te werken in het genetische dier
model. Naast remming van de darmont

steking verminderde calcium de diarree 
en verbeterde het de darmbarrière (3).
Aangezien dezelfde mechanismen bij de 
mens kunnen werken, zijn deze resulta
ten veelbelovend voor calciumsuppletie 
voor mensen met het prikkelbaar darm
syndroom. Momenteel onderzoekt NIZO 
de mogelijkheid van voedingsinterventies 
bij mensen. Het prikkelbaar darmsyn
droom komt voor bij 1520% van de 
bevolking. Mensen met dit syndroom 
hebben een milde vorm van darmontste
king en die conditie zou te verbeteren 
zijn door functionele voedingsstoffen, 
zoals calcium. Het testen van calcium bij 
deze mensen is van belang voor onder
bouwing van een darmgezondheidsclaim 
voor calcium. 

Andere voedingsstoffen
Naast calcium zijn nog meer nutriënten 
getest in relatie tot darmgezondheid. Van 
het polyfenol tannine, dat als modelcom
ponent voor veel polyfenolen uit voeding 
kan worden gezien, zijn bijvoorbeeld 
antidiarreeeffecten aangetoond. Ook is 
de darmbarrière versterkt (4). De effecten 
lijken te maken te hebben met tot nu toe 
onbekende effecten van deze stoffen en 
niet met hun antioxidant of antimicro
biële werking. Het betreft dus een nieuwe 
functionaliteit. Dat opent nieuwe per
spectieven voor een ander type gezond
heidsclaim voor deze categorie van  
antioxidanten. Productinnovaties zijn 
mogelijk, mits deze positieve gezond
heids  effecten ook worden aangetoond  
in noodzakelijk vervolgonderzoek in 
mensen. Een andere component die ook 
bewees de darmbarrière te versterken,  
is het zwavelhoudende aminozuur cystine 
(5), dat veel voorkomt in zuivel. Daar
naast zijn proeven met verschillende  
pre en probiotica in relatie tot darm
gezondheid uitgevoerd.

Conclusie
Voor de wetenschappelijke onderbou
wing die vereist is voordat een claim op 
een product mag komen te staan, zijn 
humane studies die de werkzaamheid 
van een voedingsstof aantonen essen
tieel. Het darminfectiemodel in gezonde 
vrijwilligers is hiervoor goed bruikbaar, 
maar ook voedingsinterventies in men
sen met het prikkelbare darmsyndroom 

zijn veelbelovend. Deze groep mensen 
wordt door EFSA als representatief gezien 
voor de gezonde populatie. Waargeno
men gezondheidsbevorderende effecten 
in deze populatie mogen dus worden 
geëxtrapoleerd naar de gezonde consu
ment. Daarnaast mogen de dierexperi
mentele modellen om het effect van voe
dingsstoffen op darmgezondheid in een 

preklinisch stadium te bestuderen, niet 
worden onderschat. Een duidelijk voor
beeld hiervan vormt het toenemende 
bewijs voor het nut van calcium in de 
darm. Verder humaan onderzoek naar 
deze calciumeffecten ligt voor de hand. 
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‘Modellen tonen aan dat 
calcium de ernst van allerlei 
infectiesymptomen vermindert’

Momenteel onderzoekt NIZO de mogelijkheid van  
voedingsinterventies bij mensen. 
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