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Diarree
Nederlandse huisartsen schrijven maandelijks gemiddeld 
zo’n 600.000 recepten antibiotica uit. In ongeveer tweederde 
van de gevallen leidt een antibioticumkuur tot darmklach-
ten, zoals diarree, obstipatie, buikpijn, winderigheid en/of 
darmkrampen. 
In de darmflora komen van nature zowel goede als scha-

Alle micro-organismen (bacteriën, gisten en 
schimmels) die zich in het spijsverterings-
kanaal bevinden, worden samen de darm-
flora genoemd. De darmflora  bestaat voor het 
grootste gedeelte uit bacteriën. Hun aantal 
is duizelingwekkend hoog: 10 tot de macht 
14 en is goed voor een totaalgewicht van 1,5 
tot 2 kilo. Het is daarom ook niet verrassend 
dat men heeft ontdekt dat deze bacteriën 
een belangrijke rol spelen bij de gezondheid. 
Zo zit bijvoorbeeld een groot deel van het 
immuunsysteem in de darmen. Dat de darmen 
uit balans kunnen raken en allerlei vervelende 
problemen, zoals diarree, obstipatie (ver stop-
ping), buikpijn, darmkrampen en winderig-
heid kunnen veroorzaken zijn veel gehoorde 
klachten in de huisartsenpraktijk. Probiotica 
(levende micro-organismen die een heil-
zaam gezondheidseffect hebben) kunnen 
deze klach ten voor een deel verlichten. In 
deze patiëntenfolder kunt u lezen over de rol 
die probiotica kunnen spelen bij het verlichten 
van darmklachten.



delijke bacteriën voor. De schadelijke bacteriën hebben 
minder kans om te hechten in de darmen als er voldoende 
goede bacteriën zijn. De balans tussen deze bacteriën kan 
verstoord worden door antibiotica. Antibiotica zijn gericht 
op het doden van ongewenste schadelijke (pathogene) bac-
teriën. Niet alleen de pathogene bacteriën worden door het 
antibioticum aangepakt, maar ook de goede bacteriën die 
in de darmen leven. Kortom, de darmflora raakt uit balans, 
waardoor vervelende darmklachten (vaak diarree) kunnen 
ontstaan. Door het nemen van probiotica tijdens een anti-
bioticumkuur kan men de kans op (antibioticageassocieer-
de) darmklachten, zoals diarree aanzienlijk verlagen. Zelfs 
86% van de mensen zeggen veel baat te hebben van een 
probioticum tijdens een antibioticumkuur.

Maar er zijn natuurlijk meer oorzaken, naast antibiotica, 
die diarree veroorzaken. Een andere bekende is het ont-
staan van diarree op reis (reizigersdiarree) door het eten 
of drinken van voedsel of drank dat besmet is bacteriën. 
Of door virussen. Een bekend virus dat vooral bij kinderen 
diarree veroorzaakt is het Rotavirus. Probiotica hebben 
een klinische bewezen werkzaamheid bij diarree. Hoe pro-
biotica werken tegen diarree kunt u hieronder lezen. 
 
•	 Probiotica en schadelijke bacteriën gaan de strijd met 
 elkaar aan
In de darmen hebben goede en schadelijke bacteriën 
dezelfde voedingsstoffen nodig om zich te kunnen ver me-
nig vuldigen. Er is een algemene strijd tussen de goede 
en schadelijke bacteriën om deze voedingsstoffen. Hoe 
meer de darmen worden overspoeld door goede bacteriën 
(probiotica), hoe meer kans de goede bacteriën krijgen om 
te groeien en om uit te breiden.

•	 Probiotica en schadelijke bacteriën strijden voor een plek
je op de darmwand

Om niet te worden weggevoerd door de beweeglijkheid van 
de darmen of met de voeding, zijn bacteriën in de darmen 
afhankelijk van een plekje op de darmwand om zich aan 
vast te hechten en te vermeerderen. Als de goede bacte-
riën (zoals probiotica) zich hechten aan de darmwand is er 
minder plek voor de schadelijke bacteriën om zich te hech-
ten en zich te vermenigvuldigen.



•	 Probiotica stimuleren het immuunsysteem om afweer
cellen aan te maken 

Probiotica zorgen voor een optimale balans in de darmflo-
ra waardoor het natuurlijke afweersysteem wordt gestimu-
leerd en op peil wordt gehouden.

•	 Probiotica hebben antimicrobiële eigenschappen 
Probiotica produceren bacteriocinen, die ziekmakende 
indringers kunnen doden. Ook produceren probiotica or-
ganische zuren. Deze zuren verhogen de zuurgraad in de 
darmen, waardoor de ongewenste bacteriën minder goed 
kunnen vermenigvuldigen en dus kunnen overleven.

Prikkelbare darmsyndroom (PDS)
Twaalfvingerige darm, de nuchtere darm en de kronkel-
darm vormen samen de dunne darm die bij de mens zes 
tot zeven meter lang kan zijn. Aansluitend hierop begint 
de dikke darm. Deze begint met de blindedarm en eindigt 
bij de endeldarm. De darm heeft een peristaltiek. Dit is 
een knijpende beweging voorwaarts, die ervoor zorgt dat 
het voedsel gekneed en getransporteerd wordt. Als deze 
peristaltiek te hevig is, kan dat resulteren in diarree. Bij 
een te langzame peristaltiek in obstipatie. Bij ongeveer  
5 tot 20% van de Nederlandse mannen en bij 15 tot 20% van 
de vrouwen is deze peristaltiek chronisch verstoord. Deze 
chronische darmstoornis wordt ook wel Prikkelbare darm-
syndroom (PDS) genoemd of spastische darm. 
Voor PDS kunnen geen specifieke oorzaken gevonden wor-
den. Sommigen spreken daarom van onverklaarbare buik-
klachten.
De klachten van PDS verschillen van persoon tot persoon 
en zelfs per persoon kunnen de klachten nog weer van dag 
tot dag verschillen. Soms heeft men maanden achtereen 
klachten, gevolgd door klachtenvrije perioden, waarna de 
symptomen weer kunnen opspelen. Een zeurende, kramp-
achtige of stekende pijn in de buik is het meest kenmer-
kende symptoom van PDS. Daarnaast heeft men een afwij-
kend ontlastingpatroon (diarree of obstipatie) en last van 
gasophoping in de maag (boeren) en darmen (winderigheid).
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat probiotica ver-
lichting kunnen bieden bij PDS. Toevoegen van oligofruc-
tose (prebiotica) kan ervoor zorgen dat men minder vaak 



last heeft van obstipatie (frequentie en volume nemen toe). 
Bovendien heeft prebiotica ook een regulerende werking 
op de stoelgang.

Inflammatory Bowel Disease (IBD)
PDS moet niet verward worden met IBD, Inflammatory 
Bowel Disease. Inflammatory bowel disease, in het Neder-
lands ook wel met inflammatoire darmziekten of kortweg 
met de Engelse afkorting IBD aangeduid, is de thans ge-
bruikte benaming voor een groep chronische ontstekingen 
van het maagdarmkanaal.
Er zijn twee hoofdvormen van IBD, colitis ulcerosa en de 
Ziekte van Crohn:
- De ziekte van Crohn is een chronische ontsteking van de 

darmwand die elk deel van het spijsverteringskanaal kan 
aantasten. In 80% van de gevallen is echter vooral het 
lagere deel van de dunne darm aangetast. 

- Colitis ulcerosa is een chronische aandoening waarbij 
de dikke darm (het colon) en de endeldarm (het rectum) 
ontstoken raakt en er zweren (ulcerosa) ontstaan, wat 
kan leiden tot een ontsteking met bloederige diarree, 
buikkrampen en koorts. 

De meest recente onderzoeken ten aanzien van probiotica-
gebruik en IBD tonen aan dat probiotica kunnen bijdragen 
aan een gezonde darmflora waar mensen met IBD baat bij 
kunnen hebben. Hoewel Probiotica niet in zijn staat om de 
actieve ziekte van Crohn of colitis ulcerosa te verminderen, 
zijn er wel aanwijzingen dat de ziektevrije periode verlengd 
kan worden door het gebruik van probiotica.

Waar moet er op worden gelet bij de 
keuze van een probiotica?
Allereerst is het belangrijk dat er voldoende bacteriën in 
een product zitten en dat deze ook in staat zijn het zure mi-
lieu in de maag te overleven, zodat zij uiteindelijk levend in 
de darmen terecht komen en daar hun werk kunnen doen. 
Je kunt daarom het beste kiezen voor probiotica waarbij 
de bacteriën (dubbel)gecoat zijn in plaats van niet gecoate 
probiotica. Hierbij worden de bacteriën voorzien van een 
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speciaal laagje, waardoor de bacteriën goed tegen maag-
sap en gal zijn beschermd, zodat zoveel mogelijk bacteriën 
levend de darmen bereiken. Daarnaast kunnen deze 
probiotica op elke gewenst moment van de dag worden 
ingenomen in tegenstelling tot ongecoate probiotica, die 
vaak nuchter moeten worden ingenomen. 
Ten tweede is het belangrijk om te kiezen voor probiotica 
waarvan de werking en de effectiviteit beschreven zijn. 
Dus bijvoorbeeld bij antibioticageassocieerde diarree, een 
probiotica die de stam Lactobacillus rhamnosus of Saccha
romyces boulardii bevat. En bij patiënten met Prikkelbaar 
Darmsyndroom blijkt uit studies dat probiotica die de stam 
Lactobacillis plantarum en/of de stam Lactobacillus rhamno
sus bevatten het meeste effect geven. En bij obstipatie is 
aangetoond dat een combinatieproduct van prebiotica en 
probiotica de stoelgang kan verbeteren.

Tenslotte kies een product (voedingssupplement) dat is 
samengesteld uit meerdere soorten bacteriestammen. 
Een probioticum dat is samengesteld uit meerdere stam-
men heeft bewezen voordelen boven een product dat 
slechts een enkele bacteriestam (voedingsmiddelen) bevat. 

Uw apotheker of huisarts kan u helpen om 
 een juiste keuze te maken
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