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Gezondheid  
claimen
Met challengemodellen invloed  
voeding op weerstand aantonen  

als de voedingsindustrie het effect van een product op de 
weerstand wil kunnen claimen, moet dit effect goed onder-
bouwd zijn. de beste manier om dit te doen is door een 
beschermend effect op infecties aan te tonen. dit kan in   
gezonde populaties met een verhoogde kans op infectie, maar 
ook door in het onderzoek een gecontroleerde infectie toe te 
dienen. nizo heeft daarvoor een challengemodel ontwikkeld, 
het etec-model, waarbij veel minder deelnemers nodig zijn.

Dat bepaalde voedingsstoffen en ingrediën-
ten een bijdrage leveren aan onze weerstand 
tegen ziekteverwekkers is een bekend gege-
ven, maar niet altijd even goed onderbouwd 
met onderzoeksgegevens. Gezondheids-
claims met betrekking tot weerstand die 
aan EFSA zijn voorgelegd, hebben tot nu 
toe nul op het rekest gekregen. Inmiddels is 
er echter veel meer duidelijkheid over de 
aard van het bewijs dat wordt gevraagd om 
een weerstandsclaim te onderbouwen. Ook 
zijn er onderzoeksmodellen ontwikkeld die 
dat bewijs kunnen leveren.
In de lijst van toegestane gezondheids-
claims (1) zijn er diverse die met het 
immuunsysteem te maken hebben. Het 
betreft de functie van specifieke vitamines 
en mineralen, waarvoor geclaimd mag wor-
den dat ze bijdragen aan de normale functie 
van het immuunsysteem.
Veel claims over het effect van bijvoorbeeld 
probiotica op het immuunsysteem zijn 
afgewezen. Om verschillende redenen –  
bijvoorbeeld omdat de stammen die in het 

klinisch onderzoek waren gebruikt niet 
aantoonbaar dezelfde waren als de stam-
men waarvoor de claim werd aangevraagd. 
Of omdat de uitkomsten van het klinisch 
onderzoek met niet-gevalideerde vragenlijs-
ten waren verkregen, of omdat de statistiek 
niet zorgvuldig genoeg was uitgevoerd. 
Vaak ook werden wel effecten van de inter-
ventie op allerlei immuunparameters aan-
getoond, maar was het EFSA-panel van 
mening dat verandering in die immuunpa-
rameters nog niet per se op een gezond-
heidseffect wijst. 

Evaluatie 
Het immuunsysteem is bijzonder complex 
en er bestaat veel variatie in de respons van 
allerlei markers op een verandering in    
voeding. In hoeverre veranderingen in 
immuunparameters voorspellend zijn voor 
de weerstand tegen infectie is nog groten-
deels onbekend.
Wanneer het EFSA-panel een gezondheids-
claimdossier evalueert, kijkt het naar het 

antwoord op drie vragen: 1. is het voedings-
bestanddeel goed gekarakteriseerd?; 2. is 
het geclaimde effect goed gedefinieerd en is 
het een gezondheidsvoordeel?; 3. zijn er 
gegevens van humane studies waarop con-
clusies kunnen worden gebaseerd? Op basis 
van eerdere beoordelingen heeft EFSA 
zogenaamde Guidances gepubliceerd, met 
daarin voorbeelden van wat er wel of niet 
als een gezondheidsvoordeel wordt gezien 
en welke relaties dus potentieel geschikt zijn 
voor een claim. 
In de ‘Guidance on health claims related to 
gut and immune health’ (2) staat dat 
(immuun)weerstand tegen pathogenen, 
maar ook reductie van specifieke pathoge-
nen, als gezondheidsvoordelen worden 
gezien. Om aan te tonen dat een ingrediënt 
de weerstand tegen pathogenen onder-
steunt is het noodzakelijk te laten zien dat 
het aantal infecties in de doelgroep vermin-
dert, of dat de ernst of de duur van de infec-
tieperiode minder wordt. Daarnaast moet 
het absoluut duidelijk zijn dat die sympto-
men het gevolg zijn van een infectie met 
een bacterie of virus.

Infecties
Om een verminderd aantal infecties te kun-
nen aantonen is het dus nodig dat de stu-
diepopulatie voldoende infecties heeft om 
een verschil te laten zien. Maar in principe 
moet het gaan om een gezonde populatie, 
die baat heeft bij een verhoogde weerstand. 
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Niet om patiënten, want gegevens uit een 
patiëntenpopulatie zijn vaak lastig te verta-
len naar effecten in gezonde consumenten. 
Het is mogelijk om een studiepopulatie te 
selecteren die een verhoogde kans op bloot-
stelling aan pathogenen heeft – denk bij-
voorbeeld aan reizigers naar bepaalde lan-
den, waar veel mensen last krijgen van rei-
zigersdiarree. Of een populatie die een 
verhoogde gevoeligheid voor infectie heeft, 
zoals zwaar getrainde topatleten, ouderen 
of kinderen. 
Een voorbeeld is een recent gepubliceerde 
studie bij Indonesische kinderen (3). Kin-
deren van 1-6 jaar die leefden in achter-
standswijken in Jakarta werden ingedeeld 
in een aantal groepen, die gedurende zes 
maanden melk kregen met meer of minder 
calcium, en met een probiotische Lactoba-
cillus casei stam, of een Lactobacillus reuteri 
stam. De incidentie van diarree was signifi-
cant lager in de groep die melk met L. reu-
teri kreeg en dan vooral in kinderen met 
een slechtere voedingstoestand. Voor de 
incidentie van luchtweginfecties was er 
geen verschil tussen de behandelingsgroe-
pen. Dit type studie-opzet is wetenschappe-
lijk heel sterk, maar vraagt om een grote 
studiepopulatie – in de Indonesië-studie 

meestal gedurende een dag of twee. De 
symptomen en andere maten van gezond-
heid worden gedurende een aantal weken 
na de infectie gemonitord. Primaire uit-
komstmaten van deze studie-opzet zijn de 
symptomen van darminfectie, met name 
ernst en duur van diarree en daarnaast 
uiteraard de aanwezigheid van ETEC-bac-
teriën in de ontlasting. Na een verhoogde 
aanwezigheid van deze bacteriën in de eer-
ste week zijn de aantallen na een week of 
twee weer terug naar normale waarden. 
Het effect van de voedingsinterventie, bij-
voorbeeld op de darmmicrobiota, kan in 
eerste instantie worden gemeten voordat de 
ETEC-infectie plaatsvindt. Vervolgens kan 
worden geëvalueerd of er een beschermend 
effect optreedt tegen de ETEC-infectie zelf. 
Met dit onderzoeksmodel is onder andere 
aangetoond dat calcium beschermt tegen 
diarree door ETEC-infectie: de duur van de 
symptomen was aanzienlijk bekort in de 
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namen 494 kinderen deel, nadat er in eerste 
instantie bijna 4.000 kinderen waren 
geïdentificeerd als potentiële deelnemers. 
Er zijn veel deelnemers nodig, omdat van 
te voren niet zeker is hoeveel van de deel-
nemers blootgesteld zullen worden aan 
bepaalde pathogenen en dus geïnfecteerd 
kunnen raken.
NIZO food research heeft een alternatief 
ontwikkeld door gecontroleerde studies met 
pathogenen, waar veel minder deelnemers 
voor nodig zijn: het ETEC-model. Daarbij 
worden gezonde vrijwilligers blootgesteld 
aan een verzwakte vorm van de E. coli-stam 
(ETEC) die reizigersdiarree veroorzaakt. 
Deze verzwakte variant produceert geen 
toxinen en er vindt geen translocatie door 
de darmwand plaats, maar er worden wel 
symptomen zoals diarree veroorzaakt. 
Afhankelijk van de gewenste power van een 
studie en het verwachte effect zijn voor een 
dergelijke studie zo’n 30 tot 60 proefperso-
nen nodig. Ze worden gerandomiseerd over 
de verschillende behandelingen en twee 
weken na de start van de voedingsinterven-
tie wordt een eenmalige orale dosis van de 
verzwakte E. coli gegeven. Als gevolg daar-
van krijgen de proefpersonen lichte tot 
matige symptomen van een darminfectie, 

Figuur 1. calcium verandert de duur van diarree na een etec-challenge. 
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zaak-gevolgrelatie is een belangrijk punt in 
de beoordeling van het EFSA-panel. Zo kan 
in diverse cellijnen worden onderzocht wat 
het effect van een ingrediënt is op bijvoor-
beeld de weerstand tegen kolonisatie van 
pathogenen, doorlaatbaarheid van het     
darmepitheel, of immuunrespons. Als tus-
senstap tussen in vitro-experimenten en 
humane studies kan een dierstudie soms 
zinvol zijn. Voeding en leefstijl hebben 
invloed op onze weerstand tegen pathoge-
nen. Het is aannemelijk dat bepaalde ingre-
diënten of voedingsstoffen daar een grotere 
rol in spelen, maar dat is nog maar voor 
weinig stoffen overtuigend aangetoond. De 
toepassing van deze nieuwe onderzoeks-
technieken, maakt het mogelijk relevante 
effecten wel degelijk aan te tonen. 
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calcium-groep in verge-
lijking met een placebo-
groep (4).
Een vergelijkbaar model 
dat gebruik maakt van 
gecontroleerde infectie 

met een rhinovirus (verkoudheidsvirus) is 
momenteel in ontwikkeling. Het virus 
wordt toegediend via de neus. Ook hierbij 
is het mogelijk om in dezelfde studie zowel 
naar de aanwezigheid van pathogenen, als 
naar klinische symptomen te kijken (5), 
waarmee het tegemoet komt aan een 
belangrijke voorwaarde van het EFSA-
panel.

Vaccinatie
Vaccinatie is een bekende strategie om 
weerstand tegen infectie op te bouwen. 
Een hogere respons op vaccinatie (geme-
ten als toename van antilichaamtiter, of 
het percentage proefpersonen waarin een 
beschermend niveau van antilichamen 
wordt opgebouwd) wordt over het alge-
meen als een gunstig effect gezien, ook 
door EFSA. Een toename van bescher-
mende antilichaamtiters kan daarom ook 
worden gebruikt als uitkomstmaat om aan 

te tonen dat een voedingsingrediënt een 
gunstig effect heeft op het immuunsysteem 
(2). Respons op hepatitis B-vaccinatie is 
bijvoorbeeld toegepast om het effect van 
geconjugeerd linolzuur op immuunfunctie 
te evalueren (6). In een groter aantal stu-
dies is gebruik gemaakt van een griepvac-
cin, vooral om effecten van probiotica te 
onderzoeken (7, 8, 9).

Mechanismen
Er zijn dus zeker geschikte onderzoeks-
modellen om gunstige effecten op het 
immuunsysteem te evalueren. De hier 
genoemde typen studies zijn het meest 
geschikt om bewijs te leveren dat overtui-
gend bijdraagt aan de onderbouwing van 
een gezondheidsclaim. In de fase daarvoor 
zijn er vele andere modellen die inzicht 
kunnen geven in effecten en mechanismen 
op cel- of weefselniveau. De informatie uit 
dat soort experimenten is noodzakelijk om 
een goede humane studie op te kunnen zet-
ten, met de juiste uitkomstmaten. Maar ook 
is informatie over werkingsmechanismen 
van belang om een uiteindelijke aanvraag 
voor een gezondheidsclaim te ondersteunen 
– de plausibiliteit van de geclaimde oor-
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Figuur 2. L. Reuteri vermindert infectieuze diarree in indonesische kinderen (3). 


