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Over de darmen valt veel meer 
te vertellen dan dat er voe-
dingsstoffen worden opge-

nomen en afvalstoffen het lichaam 
verlaten. De darmen zijn namelijk 
van onschatbare waarde als het gaat 
om het afweersysteem tegen ziekten. 
Reden voor de redactie van Voeding 
& Visie om hier een themanummer 
aan te wijden. Voor dit nummer is 
de redactie met twee gastredacteu-
ren uitgebreid; Nicole van Winden, 
diëtist van het Campina Institute en 
Monique van Kemenade, diëtist.

De darmwand vormt een barrière 
tegen ziekteverwekkers. Hierin lig-
gen 70 tot 80 procent van alle im-
muuncellen in het lichaam. Deze 
worden actief als schadelijke en 
ziekteverwekkende stoffen het li-
chaam proberen binnen te dringen. 
Gezonde bacteriën in de darm kun-
nen het immuunsysteem versterken. 
Hoe dat precies werkt, is nog onbe-
kend.
Een goed evenwicht tussen goede 
en slechte bacteriën is dus van groot 
belang. Ziekte, stress, medicatie en 
een onvolwaardige voeding kunnen 
dit evenwicht verstoren, terwijl het 
gebruik van probiotica deze balans 
kan herstellen.

U denkt misschien dat probiotica 
een hype zijn. Maar al in �908 ont-

ving microbioloog Metchnikoff de 
Nobelprijs voor zijn onderzoek naar 
ons afweerstelsel en zijn theorie dat 
wij door ‘slechte’ bacteriën eerder 
verouderen en mentaal aftakelen. 
De Spaanse kinderarts Daniël 
Carasso bracht vervolgens in �9�9 
de eerste probiotische yoghurt op 
de markt. Dat is bijna een eeuw ge-
leden. Sinds kort is het onderzoek 
naar de gezondheidseffecten van 
probiotica in een stroomversnel-
ling geraakt. 

Probiotica hebben de toekomst. Daar 
zijn de immunologen, allergologen, 
microbiologen en onderzoekers die 
voor dit nummer zijn geïnterviewd 
van overtuigd. Een aantal gezond-
heidseffecten zijn al voldoende 
bewezen en in de nabije toekomst 
kunnen we nog meer ontwikkelin-
gen verwachten. De reacties van 
diëtisten zijn zeer positief, omdat 
zij met het adviseren van probiotica 
aan patiënten goede resultaten be-
halen.

In deze speciale uitgave leest u de 
laatste stand van de wetenschap 
over probiotica, zodat u weet wat u 
uw cliënten kunt adviseren.

Majorie Former,
hoofdredacteur

darmwerking, 
immuunsysteem en 

probiotica
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