
Gezonder met een divers microbioom 
 
Moest u ook even opzoeken wat het microbioom is? Begrijpelijk, deze term voor de totale 
set genen van de micro-organismen in en op ons lichaam, vervangt de term darmflora. Het 
menselijk microbioom, dat per persoon kan verschillen, bestaat uit zo'n duizend 
verschillende soorten micro-organismen. 
 
De basis voor het microbioom wordt gelegd in het eerste levensjaar. "Maar ook daarna 
speelt leefstijl een rol. Daarbij geldt: met hoe meer bacteriën iemand in aanraking komt en 
hoe diverser het microbioom wordt, des te beter", vertelt ziekenhuisapotheker en 
nutritheker Rinske Pauw, betrokken bij de organisatie van het Leefstijlsymposium 
Microbioom en effecten op de gezondheid. " 
 
In contact met de hersenen 
Het microbioom oefent belangrijke functies uit in ons lichaam. Zo helpt het bepaalde stoffen 
te verteren die ons lichaam zelf niet kan afbreken. Bacteriën in de darmen verteren onder 
andere suikers en halen voedingsstoffen uit het eten. Zo wordt bijvoorbeeld de opname van 
calcium en magnesium bevorderd door zuurvormende bacteriën, vertelt Pauw. "Maar het 
microbioom zorgt bijvoorbeeld ook voor de productie van vitamines, zoals B en K." 
Tevens is het microbioom een onderdeel van ons immuunsysteem. “Het produceert niet 
alleen immuunregulerende stoffen”, zegt Pauw, “maar zorgt ook voor een goede 
darmintegriteit. Hoe beter de conditie van de darmwand, hoe meer ongewenste stoffen en 
micro-organismen worden tegengehouden.” 
De darmen staan in directe verbinding met ons brein: hersen-darm-as. Daarmee heeft het 
microbioom een directe link met de hersenen. De aanmaak en opname van bepaalde 
neurotransmitters en hormonen is deels afhankelijk van het microbioom, legt Rinske Pauw 
uit. “Zo wordt 90% van de totale hoeveelheid serotonine in de darmen aangemaakt." 
Een ander voorbeeld zijn Bifidobacteria, die fenylalanine produceren, een voorloper van 
dopamine, dat het beloningscentrum in de hersenen stimuleert. En laten die stammen nu 
vaker worden onderdeel zijn van het microbioom van mensen met ADHD. 
"Wetenschappers zien inderdaad een relatie tussen dysbiose en het ontstaan van 
hersenziekten en gedragsstoornissen", aldus Pauw.  
Maar dysbiose in de darmen heeft ook een directe link met prikkelbare darmsyndroom en 
inflammatoire darmaandoeningen, vult immunoloog en microbioomexpert prof. Eric 
Claassen aan. In wetenschappelijk onderzoek is bovendien vastgesteld dat de samenstelling 
van het microbioom afwijkt bij mensen met astma, diabetes of obesitas. En tussen 
parodontitis en het ontstaan van hart- en vaatziekten is een significante relatie aangetoond. 
 
Het microbioom verbeteren 
Positieve effecten op het microbioom worden vooral van voeding gezien, zegt Eric Claassen, 
maar ook pre- of probiotica kunnen een gunstig effect hebben.  "Sommige groentes zijn rijk 
aan prebiotische vezels, onder andere witlof, prei, asperges en artisjokken. Deze zouden 
wekelijks op elk menu moeten staan." 
Prebiotica zijn niet verteerbare voedingsingrediënten of -supplementen die de groei van 
goede darmbacteriën bevorderen. Prebiotica kunnen een uitkomst zijn als het eten van 
voldoende groente, fruit en gefermenteerde voeding lastig is voor een patiënt.  



Gefermenteerde voeding, zoals zuurkool en oude kaas, bevatten veel gunstige bacteriën en 
fungeren als probiotica. Net als goede volle yoghurt, vult Rinske aan.  
Probiotica bevatten levende micro-organismen, zoals melkzuurbacteriën. De effectiviteit van  
van probiotica is onder andere aangetoond bij antibioticumgeassocieerde diarree, 
terugkerende clostridiuminfecties en ADHD. "Het voorschrijven van probiotica rond een 
antibioticumkuur staat echter nog steeds niet in de standaarden van huisartsen en 
apothekers, terwijl daar in de wetenschap wel de hoogste bewijslast voor geldt", stelt Pauw. 
Welke probiotica geschikt zijn verschilt per persoon. "Er is geen one size fits all", zegt 
Claassen. "Voor welke patiënten probiotica geschikt zijn, wat de juiste dosering is en hoe je 
dat als apotheker kunt uitzoeken vertel ik tijdens het symposium. De internationaal gestelde 
ondergrens van 4 miljard bacteriën wordt bijvoorbeeld door de helft van de in Nederland 
beschikbare producten niet gehaald." 
 
Leefstijlsymposium 
Tijdens het Symposium leert u ook wat het microbioom precies is, welke functies het heeft 
en hoe het tot stand komt. Verder komt het effect van dysbiose op de voedselopname, de 
darmmotiliteit en de opname van neurotransmitters en hormonen aan de orde. 
Andersom wordt besproken welke geneesmiddelen het microbioom ongunstig kunnen 
beïnvloeden. "De invloed van antibiotica op de darmflora is natuurlijk funest en bij 
apothekers wel bekend. Maar ook maagzuurremmers en NSAID's kunnen het microbioom 
beïnvloeden." 
Een huisarts behandelt cases uit de eerstelijn, waarbij suppletie van probiotica het 
microbioom het beloop van aandoeningen positief beïnvloed heeft. Tot slot zal een tandarts 
het belang van een gezonde mondflora toelichten.  
 


