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Darmmicrobioom:
factoren en functie

Het menselijke darmmicrobioom bestaat uit een dynamisch ecosysteem van miljarden micro-organismen. 
Onze dagelijkse voeding bepaalt voor een groot deel de samenstelling. Een gezond functionerend darmmicro-
bioom bestaat uit lichaamsvriendelijke aerobe en anaerobe darmbacteriën, de residente darmflora. Daarnaast 
zijn er passanten, de transiënte bacteriën. 

Factoren van invloed op het microbioom
1. De geboorte: natuurlijk of keizersnede. Baby’s die vaginaal geboren worden hebben dezelfde darm-

bacteriën als hun moeder. Dat is in het algemeen een goede voedingsbodem voor gezonde darmflora. 
Kinderen die via een keizersnede ter wereld komen, hebben een ander darmmicrobioom. Ze hebben minder 
lichaamsvriendelijke en meer pathogene micro-organismen. Dat heeft effect op de ontwikkeling van het 
immuunsysteem.

2. De voeding: hoe breder en gevarieerder de voedingsinname, hoe groter de diversiteit aan bacteriesoorten 
en hoe gezonder het darmmicrobioom. 

 Voeding die het microbioom ondersteunt
 • Dagelijks minimaal 500 gram groenten garandeert voldoende inname van onoplosbare voedingsvezels. 

Die prebiotische vezels zijn een voedingsbron voor de darmbacteriën. Voeding die van nature veel pre- 
biotische vezels bevat:

   - aloë vera
   - arabinogalactanen (o.a. uit prei, zwarte bonen en kokosnoot)
   - artisjok
   - asperge
   - arrowroot
   - zoete aardappel (bataat)
   - aardpeer
   - paddenstoelen (zoals shiitake, oesterzwam)
   - volle granen (haver, rijst, gerst)
   - kurkuma (geelwortel)

 Voeding die het microbioom verstoort
 • Voedingsmiddelen waarvoor het lichaam allergisch of intolerant is en waarop het daarom inflammatoir 

reageert. Deze voeding verstoort de microbiële balans en tast de darmgezondheid aan. Deze voedings-
middelen moeten zoveel mogelijk uit de voeding worden geweerd.

 • Nutriëntenarme voeding (met te weinig vitaminen, mineralen, vetzuren en aminozuren) zorgt ervoor dat 
het darmmicrobioom zich niet goed kan hechten aan de darmwand.

3. Slechte vertering. De gisting- en rottingsproducten (o.a. ammoniak) die ontstaan, benadelen het darm- 
microbioom. 

4. Medicatie, waaronder antacida, antibiotica en statines, heeft een negatieve invloed op het darm- 
microbioom.

5. Toxische stoffen zoals pesticiden, herbiciden en zware metalen en ook weinig lichamelijke beweging en 
stress benadelen de samenstelling van het darmmicrobioom. 

De functies van een gezond functionerend darmmicrobioom: 

 Barrière tegen lichaamsvreemde micro-organismen

 Stimulatie van de stofwisseling en de doorbloeding van de darmmucosa

 Stimulatie van de darmperistaltiek

 Beschikbaar stellen van vitaminen (vooral B-vitamines en vitamine K)

 Herstellen het immuunsysteem van de darmen (mucosaal immuunsysteem, MALT) en verhogen het 
secretoir IgA (sIgA), het specifieke immunoglobuline van de slijmvliezen

 Verhoging van de boterzuur- of butyraatconcentratie in het colon
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Akkermansia muciniphila

Propionzuur

Oligosachariden

Azijnzuur

Resistent zetmeel

Sl
ijm

af
bo

uw

Inductie slijmproductie

DARMLUMEN

BUITENSTE 
SLIJMLAAG

BINNENSTE 
SLIJMLAAGVo

ed
in

g 
da

rm
ep

ith
ee

l

Brouns F, Bornet FRJ. Resistant starch and “the butyrate revolution”. Digestive and Liver Disease 2002. DOI: 10.1016/S1590-8658(02)80177-3
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Prebiotische voedingsvezels zijn onoplosbare vezels die een voedingsbodem zijn voor bepaalde lichaamseigen 
of residente micro-organismen in het colon.

Vooral groenten zijn rijk aan prebiotische voedingsvezels. Andere veel voorkomende prebiotische voedings- 
vezels zijn: inuline, fructo-oligosachariden (FOS), galacto-oligosachariden (GOS), pectine, resistent zetmeel en 
arabinogalactanen afkomstig uit Lariks.

Resistent zetmeel: types
Resistent zetmeel is een onverteerbare vorm van zetmeel. Het behoort dus tot de onoplosbare voedingsvezels 
en is voedingsbron voor de dikke darmbacteriën waaronder Faecalibacterium prausnitzii, Roseburia spp. en 
Akkermansia muciniphila . Deze bacteriën zijn bekend vanwege hun butyraatvormende capaciteiten. We onder-
scheiden vier verschillende types resistent zetmeel:

 Type 1 komt voor in zaden, pitten, bonen en volkoren producten. 

 Type 2 komt voor in onrijpe (groene) bananen, niet-gekookte aardappelen en rijst.

 Type 3 ontstaat na bewerking van aardappelen, mais en rijst. Verteerbaar zetmeel wordt door de bewerking 
omgezet in resistent zetmeel.  

 Type 4 wordt gemaakt door de voedingsindustrie en wordt verwerkt als E1442.

Resistent zetmeel komt dus niet vrij als energie (calorieën). Het gaat uit het spijsverteringskanaal zoals het erin 
komt; onderweg voedt het de lichaamsvriendelijke bacteriën. Dat vergroot het volume van de fecale massa en 
zorgt voor een betere, zachtere ontlasting. Ook worden mineralen en sporenelementen beter opgenomen. De  
niet-oplosbare vezels hebben daarnaast tal van andere gezondheidsvoordelen. Ze binden zich aan bepaalde 
stoffen, zoals cholesterol uit voeding, ze hebben een stabiliserende invloed op de bloedglucosespiegel en 
geven een beter verzadigingsgevoel. 

Biotine in synergie met resistent zetmeel zorgt voor de instandhouding van de slijmvliezen.

Prebiotische voedingsvezels

Resistent zetmeel: unieke eigenschappen en functie 

De voorkeur gaat uit naar resistent zetmeel type 3 vanwege volgende voordelen: 

 Directe voedingsbron voor de boterzuurproducerende microflora (Faecalibacterium prausnitzii, Akkermansia 
muciniphila en Roseburia spp.)

 Bevordert het verzadigingsgevoel via verschillende verzadigingssignalen als Glucagon like peptide-2 
(GLP-2), glucagon like peptide-1 (GLP-2) en peptide YY (PYY). Die hormonen worden in de darmen gemaakt 
en beïnvloeden direct het verzadigingsgevoel

 Type-3 resistent zetmeel zonder overige koolhydraten, heeft geen invloed op de bloedglucosehuishouding 

 Optimalisatie van voeding voor de epitheelcellen

 Ondersteuning van de natuurlijke barrièrefunctie van de slijmvlieslaag

 Ondersteuning van de lever door herstel van het darmslijmvlies

 Herstel van de natuurlijke pH in het colon

 Stimulatie van de darmmotiliteit (zonder gevaar voor intestinale occlusie)

Productie van korte keten vetzuren

Verlagen pH-waarde

Hoofdleverancier van
energie aan

het slijmvlies

Korte keten
vetzuren

Stimuleren de natrium-
en waterresorptie

Versterken de doorbloeding
van het slijmvlies

Stimuleren de mucusafscheiding Bevorderen de celregeneratie

Productie van melkzuurBehoud van
normaal

darmslijmvlies

Productie van vitaminen
(B9-B12-K-etc.)

Productie microbicide 
stoffen

Ondersteunt
natuurlijke barrièrefunctie

Ondersteunt
productie butyraat

Productie van korte 
keten vetzuren

Invloed van resistent zetmeel (type 3)



98

Het ecosysteem van de darmflora kan door de meest uiteenlopende factoren 
beïnvloed worden:

 Medicijnen: antibiotica, corticoïden, laxeermiddelen

 Eénzijde voeding met veel industrieel bewerkte producten

 Negatieve stress, alcohol, roken...

 Milieu

Volledig maag-darmkanaal 
met o.a.

Lactobacillus acidophilus
Lactobacillus casei
Lactococcus lactis
Bifidobacterium bifidum
Bifidobacterium lactis
Lactobacillus salivarius

M E L K Z U U R -
B A C T E R I Ë N

Ons lichaam wordt aan de buitenkant bevolkt door grote getallen micro-organismen (bacteriën, schimmels, 
virussen). Niet alleen op de huid, maar ook op alle slijmvliezen en langs het gehele maagdarmkanaal. De 
soort en het aantal bacteriën variëren sterk per locatie in het maag-darmkanaal. Vooral melkzuurbacteriën 
(lactobacillen) komen veel voor in de darm- en vaginale flora. Specifiek het colon bevat veel butyraatvormende 
bacteriën. Het geheel van micro-organismen in de darmen wordt darmmicrobioom genoemd. Een darmmicro-
bioom dat overwegend lichaamsvriendelijke aerobe en anaerobe darmbacteriën bevat, is in staat de pathogene 
micro-organismen in toom te houden. Deze bacteriën gebruiken onverteerbare plantenvezels als voeding. 

Probiotische bacteriën of probiotica zijn levende micro-organismen die voorkomen in gefermenteerde voe-
dingsmiddelen en rauwe melkproducten. Zo krijg je via de voeding ook altijd lichaamsvriendelijke bacteriën 
binnen. Het suppleren van probiotica staat de laatste decennia in de wetenschappelijke belangstelling omdat 
er een voortdurend groeiend bewijs is van de gunstige effecten op de menselijke gezondheid. De gezondheids-
bevorderende eigenschappen komen vooral tot uiting in het maag-darmkanaal, het gehele mucosale stelsel 
en het immuunsysteem. Daarnaast ondersteunen probiotica via de darm-hersenverbinding de diverse hersen-
functies. 

Het mucosaal immuunsysteem (mucosa-associated lymphoid tissue (MALT)) bestaat uit slijmvliezen met een 
totale oppervlakte van 300 m². Deze slijmvliezen zijn bezaaid met micro-organismen. We kunnen de volgende 
gebieden onderscheiden:

 GALT: gut-associated lymphoid tissue (dunne darm)

 NALT: nasopharyngeal- associated lymphoid tissue (neus en keel)

 BALT: bronchus-associated lymphoid tissue (longen)

 Vaginaal

Het mucosaal immuunsysteem is een cruciaal eerste verdedigingsmechanisme van het lichaam, waarbij 
de productie van sIgA en de T-regulerende helpercellen (Treg) een belangrijke rol spelen. Het voorkomt dat 
pathogene virussen en bacteriën zich op het slijmvlies nestelen. Vitamine A, D, essentiële vetzuren en resistent 
zetmeel zijn hier ook rechtstreeks bij betrokken.

Probiotische bacteriën Het mucosaal immuunsysteem

IgA

lgA plasmacellen

Lamina 
propria

Intestinaal lumen

Peyerse
platen

Lymfoblasten Mesenterische
lymfeknopen

Urogenitale
slijmvliezen

Ductus
thoracicus

Borstklier

Bronchiale slijmvliezen

Bloedcirculatie
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Bacteriestam Stamnummer Domein

1. Enterococcus faecalis
2. Escherichia coli 
 (steriel autolysaat)

1. S1/01to010/00
2. S2/01to010/00

Voorbereiding immuunsysteem

Enterococcus faecalis 
(cellen & autolysaat)

S1/01to010/00 Neus – keel – oor – longen

Escherichia coli 
(cellen & autolysaat)

S2/01to010/00 Maag - darmen

Om het lymfoïde weefsel voldoende te prikkelen, zijn er voldoende aerobe symbiotische bacteriestammen 
nodig, zoals de niet pathogene Escherichia coli en Enterococcus faecalis. Wanneer deze bacteriën in contact 
komen met het lymfoïde weefsel, prikkelen ze het immuunsysteem en zetten ze de immuuncascade in gang. 
Dat activeert als eerste de T- en B-lymfocyten. De T-lymfocyten mobiliseren macrofagen en de B-lymfocyten 
migreren via lymfe en bloed naar alle mucosale gebieden, waar de barrièrefunctie wordt versterkt door de toe-
nemende s-IgA hoeveelheid.

Bij allergische stoornissen zoals neurodermatitis, hooikoorts en bronchiale astma wordt de mucosale trans-
portfunctie aangetast. Met vaak chronische infecties, vorming van mycosen en stoornissen van het gastro- 
intestinaal kanaal als gevolg.

Referenties

1. Gombart AF, Pierre A en Maggini S. A Review of Micronutrients and the Immune System– Working in Harmony to Reduce the Risk of 

Infection. Nutrients 2020. DOI: 10.3390/nu12010236.

2. Rondanelli M, Miccono A, Lamburghini S, et al. Role of Vitamin D, Vitamin C, Zinc, and Echinacea in Three Main Immune Interactive 

Clusters (Physical Barriers, Innate and Adaptive Immunity) Involved during an Episode of Common Colds - Practical Advice on Dosages 

and on the Time to Take These Nutrients/Botanicals in order to Prevent or Treat Common Colds . Evidence-Based Complementary and 

Alternative Medicine 2018. DOI: 10.1155/2018/5813095.

3. Thibault R, Blanchier F, Darcy-Vrillon B, et al. Butyrate utilization by the colonic mucosa in Inflamm Bowel Dis Actions. 2010. DOI:  

10.1002/ibd.21108. . 

4. Kitz R, Martens U, Zieseniss E, et al. Probiotic E. faecalis – adjuvant therapy in children with recurrent rhinosinusitis. Central European 

Journal of Medicine. Juin 2012. DOI: 10.2478/ s11536-011-0160-8.

(Vloeibare) aerobe symbiotica 

Opname en werkzaamheid
 Eerste resorptie van immunologisch actieve substanties ter hoogte van Ring van Waldeyer (ring van lym-

foïd weefsel rondom de keelingang, gevormd door de amandelen, de lymffollikels aan de tongbasis en de 
nasofarynx)

 M-cellen ter hoogte van de platen van Peyer communiceren na contact met macrofagen en lymfocyten

 Harmonisering van het afweersysteem bij verscheidene indicaties

 Stabilisatie van de transportfunctie van het slijmvlies

 Verhoging van de mucosale afweerbarrière

 Versterking  van secretorisch lgA (slgA)

 Cytokine-vrijzetting

 TH1/TH2: omzetting richting TH1

 Modulatie van overmatige afweerreacties

Activatie van de microflora

Stabilisatie van de
mucosale transportfunctie

Afremmen excessieve 
IgE immuunactiviteit

Harmonisering van de 
immuunactiviteit van cytokines

Intestinaal lumen
(uitwendig milieu)

s-IgA

Intestinaal lumen
(uitwendig milieu)

Micoflora

Mucus

Epitheellaag

Intra-epitheliale
lymfocyten

M-cel

Postcapillaire
venule

T-cel-regio T-cel-regio
Germinaal
centrum

Follikel
(B-cel-regio)

Macrofaag

B-lymfocyt

T-lymfocyt

Efferent lymfevat

Lamina propria
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Herstel van het mucosaal immuunsysteem

 Escherichia coli : bij prikkelbare darmsyndroom (IBS)

 Dosering:
	  Volwassenen:
  Week 1: starten met 2 x per dag 5 druppels oraal.
  Gedurende de 2 weken erop, de dosis geleidelijk aan opbouwen tot 2 à 3 x per dag 20 druppels 

oraal.

	  Kinderen van 2 tot 12 jaar: 
  2 x per dag 5 druppels oraal. 

 • In geval van meteorisme, flatulentie of krampen in de buik, moet men de dosering aanpas-
sen. Escherichia coli moet dan verdund worden in water. Start met een lagere dosering tot de 
dosering van 2 à 3 x per dag 20 druppels verdragen wordt.

 • De gebruiksduur kan tot 6 maanden oplopen in geval van langdurige chronische problemen. 

Referenties Enterococcus faecalis & Escherichia coli:
• Prikkelbare darmsyndroom (PDS): Enck P, Zimmermann K, Menke G, et al. A mixture of Escherichia coli (DSM 17252) and Enterococcus 

faecalis (DSM 16440) for treatment of the irritable bowel syndrome - a randomized controlled trial with primary care physicians. 
Neurogastroenterol Motil Actions. 2008. DOI: 10.1111/j.1365-2982.2008.01156.x.

• Atopische dermatitis: Lau S, Gerhold K, Zimmermann K, et al. Oral application of bacterial lysate in infancy decreases the risk of atopic 
dermatitis in children with 1 atopic parent in a randomized, placebo-controlled trial. The Journal of allergy and clinical immunology 
2012. DOI: 10.1016/j.jaci.2012.02.005. 

Referenties Enterococcus faecalis:
• Sinusitis: B. Schmaltz. Enhancement of endogenous resistance with chronic sinusitis. Multi-center, randomized, double blind study  - 

clinical and laboratory parameters

• Bronchitis:  Habermann W, Zimmermann K, Skarabis H, et al.  The effect of a bacterial immunostimulant (human Enterococcus fae-
calis bacteria) on the occurrence of relapse in patients with. Clinical Trial Arzneimittelforschung Actions 2001. DOI: 10.1055/s-0031-
1300140. 

• Rhinosinusitis : Kitz R, Martens U, Zieseniss E, et al. Probiotic E.faecalis — adjuvant therapy in children with recurrent rhinosinusitis. 
Central European Journal of Medicine. 2012. DOI: 10.2478/s11536-011-0160-8.

Referentie Enterococcus faecalis & Escherichia coli
• Neurodermatitis bij kinderen: Peters dr. U. Neurodermatitis – it is the children who are especially affected. International Journal for 

Biomedical Research and therapy (1995) 

Referentie  Escherichia coli
• PDS (prikkelbare darmsyndroom) – kinderen: Martens U, Enck P, Zieseniß E, et al. Probiotica treatement of irritable bowel syndrome 

in children. German Medical Science 2010. DOI: 10.3205/000096. 

Acute fase
Als gevolg van een verminderde weerstand heeft het immuunsyteem behoefte aan een snelle en efficiënte activatie.

Enterococcus faecalis : luchtweginfecties zoals griep, verkoudheden maar ook een uitbraak van 
sinusitis, bronchitis. 
Dosering:
 Volwassenen en kinderen: 6 x per dag 20 druppels oraal + 3 x per dag 2 druppels per neusgat. 

Een chronische luchtwegaandoening wordt dikwijls afgewisseld met perioden van acute uitbraken van de infec-
tie. Studies tonen aan dat tijdens deze acute fase een verhoogde dosering van Enterococcus faecalis zeer goede 
resultaten geeft: 

 • Activering van de slijmvliesimmuniteit onderdrukt zowel virale als bacteriële infecties. 
 • Vermindering van het aantal recidiverende infecties na een virale infectie.

Chronische fase
Enterococcus faecalis & Escherichia coli: beide bacteriestammen inzetten van minimaal 4 à 6 
weken tot 6 maanden, naar gelang de chronische aandoening en dat als voorfase van de levende 
Enterococcus faecalis.

 Dosering:
	  Volwassenen:
  Week 1: Starten met 2 à 3 x per dag 5 druppels oraal.
  Week 2: dosis geleidelijk aan opbouwen tot 2 à 3 x per dag 10 druppels oraal.
  Week 3: dosis geleidelijk aan opbouwen tot 2 à 3 x per dag 20 druppels oraal.

	  Kinderen van 2 tot 12 jaar: 
  Week 1: starten met 2 x per dag 5 druppels oraal.
  Gedurende de 2 weken erop, de dosis geleidelijk aan opbouwen tot 2 à 3 x per dag 10 druppels 

oraal.
  Algemeen: 
  Voor de maaltijd innemen, 1 minuut gorgelen voor doorslikken.
  Druppelteller niet aanraken met de huid.

 Enterococcus faecalis: bij alle chronische luchtweginfecties. Ter vermindering van recidiveren-
de infecties van de bovenste en onderste luchtwegen. In het bijzonder bij ontsteking van de 
sinussen (sinusitis) en de bronchiën (bronchitis)

 Dosering:
	  Volwassenen:
  Week 1: starten met 2 x per dag 5 druppels oraal + 2 x per dag 3 druppels per neusgat.
  Gedurende de 2 weken erop, de dosis geleidelijk aan opbouwen tot 2 à 3 x per dag 30 drup-

pels oraal + 2 x per dag 3 druppels per neusgat aanhouden.
  Kinderen van 0 tot 2 jaar:
  2 x per dag het aantal druppels volgens leeftijd in maanden oraal + 2 x per dag 1 druppel per 

neusgat.
  Bij zuigelingen die borstvoeding krijgen kunnen de druppels worden aangebracht op de tepel 

van de moeder. De druppel in de neus kan voorzichtig met de pink of een wattenstaafje wor-
den aangebracht.

  Bij zuigelingen die flesvoeding krijgen: de druppels op de tong of lippen druppelen of op de 
speen van het flesje.

  Kinderen 2 - 18 jaar:
  Week 1: starten met 2 x per dag 5 druppels oraal + 2 x per dag 2 druppels per neusgat.
  Gedurende de 2 weken erop dosis geleidelijk aan opbouwen tot 2 à 3 x per dag 20 druppels 

oraal + 2 x per dag 2 druppels per neusgat aanhouden.
  Algemeen:
  Voor de maaltijd innemen, 1 minuut gorgelen voor doorslikken (n.v.t. bij zuigelingen en kleine 

kinderen).
  Druppelteller niet aanraken met de huid.
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Opmerking kinderen:
  Startfase meestal niet nodig, hun immuunsysteem reageert beter

Uitzondering kinderen:
  Bij diarree: startfase nodig
  Bij constipatie: fase 1 en 2 combineren

Fase 1 Fase 2
Maand 1  Maand 2  Maand 3  Maand 4  Maand 5  

Escherichia coli

Startfase

Enterococcus faecalis

Therapieverloop  volwassenen

Fase 1 Fase 2

Therapieverloop  kinderen

Maand 1  Maand 2  Maand 3  Maand 4  

Enterococcus faecalis

Escherichia coli

Enterococcus
faecalis & 
Escherichia coli

 

Immunologische 
signaalsterkte van
het toegediende 
antigen:
continue stijging 
van de antigene 
stimulus

Immunologische 
signaalsterkte van
het toegediende 
antigen:
continue stijging 
van de antigene 
stimulus

Start met 2 x 5 
druppels/dag oraal +
2 x 3 druppels/dag per 
neusgat. De dosis 
druppelsgewijs 
optrekken tot 2 à 3 x 30 
druppels/dag oraal +
2 x 3 druppels/dag per 
neusgat aanhouden.

Start met 2 à 3 x 5
druppels/dag oraal.
De dosis druppelsgewijs
optrekken tot 2 à 3 x 20 
druppels/dag oraal.

Start met 2 x 5
druppels/dag oraal.
De dosis druppelsgewijs
optrekken tot
2 à 3 x 20 druppels/dag 
oraal.

Start met 2 x 5 
druppels/dag oraal +
2 x 2 druppels/dag per 
neusgat.
De dosis druppelsgewijs 
optrekken tot 2 à 3 x 20 
druppels/dag oraal +
2 x 2 druppels/dag per 
neusgat aanhouden.

2 x 5 druppels/dag
oraal.

Fase 1 Fase 2
Maand 1  Maand 2  Maand 3  Maand 4  Maand 5  

Escherichia coli

Startfase

Enterococcus faecalis

Therapieverloop  volwassenen

Fase 1 Fase 2

Therapieverloop  kinderen

Maand 1  Maand 2  Maand 3  Maand 4  

Enterococcus faecalis

Escherichia coli

Enterococcus
faecalis & 
Escherichia coli

 

Immunologische 
signaalsterkte van
het toegediende 
antigen:
continue stijging 
van de antigene 
stimulus

Immunologische 
signaalsterkte van
het toegediende 
antigen:
continue stijging 
van de antigene 
stimulus

Start met 2 x 5 
druppels/dag oraal +
2 x 3 druppels/dag per 
neusgat. De dosis 
druppelsgewijs 
optrekken tot 2 à 3 x 30 
druppels/dag oraal +
2 x 3 druppels/dag per 
neusgat aanhouden.

Start met 2 à 3 x 5
druppels/dag oraal.
De dosis druppelsgewijs
optrekken tot 2 à 3 x 20 
druppels/dag oraal.

Start met 2 x 5
druppels/dag oraal.
De dosis druppelsgewijs
optrekken tot
2 à 3 x 20 druppels/dag 
oraal.

Start met 2 x 5 
druppels/dag oraal +
2 x 2 druppels/dag per 
neusgat.
De dosis druppelsgewijs 
optrekken tot 2 à 3 x 20 
druppels/dag oraal +
2 x 2 druppels/dag per 
neusgat aanhouden.

2 x 5 druppels/dag
oraal.

Heropbouw mucosaal immuunsysteem
Standaard
Volwassenen

Allergie
Volwassenen

Kinderen (2 - 18 jaar) Kinderen (2 - 18 jaar)

Fase 1 Fase 2
Maand 1  Maand 2  Maand 3  Maand 4  Maand 5  

Startfase

Enterococcus faecalis

Therapieverloop  volwassenen

Fase 1 Fase 2
Maand 1  Maand 2  Maand 3  Maand 4  Maand 5  

Startfase

Enterococcus faecalis

Therapieverloop  kinderen

2 x 5 druppels/dag
oraal.

Enterococcus faecalis & Escherichia coli

Enterococcus faecalis & Escherichia coli

Escherichia coli

Escherichia coli

Immunologische 
signaalsterkte van
het toegediende 
antigen:
continue stijging 
van de antigene 
stimulus
(stimulatie van de 
immunologische 
activiteit)

Immunologische 
signaalsterkte van
het toegediende 
antigen:
continue stijging 
van de antigene 
stimulus
(stimulatie van de 
immunologische 
activiteit)

Afremmen hyper-
immunologische 
activiteit afhanke-
lijk van de aller-
gene respons

Afremmen hyper-
immunologische 
activiteit afhanke-
lijk van de aller-
gene respons 

Start met 2 à 3 x 5
druppels/dag oraal.
De dosis druppels-
gewijs optrekken tot
2 à 3 x 20 
druppels/dag oraal.

Start met 2 x 5 
druppels/dag oraal + 2 
x 3 druppels/dag per 
neusgat. De dosis 
druppelsgewijs 
optrekken tot 2 à 3 x 
30 druppels/dag oraal 
+ 2 x 3 druppels/dag 
per neusgat 
aanhouden. Start met 2 x 5

druppels/dag oraal.
De dosis druppels-
gewijs optrekken tot
2 à 3 x 20 druppels/dag 
oraal.

Start met 2 x 5 
druppels/dag oraal. De 
dosis druppelsgewijs 
optrekken tot 
maximum 2 à 3 x 10 
druppels/dag oraal.

Start met 2 x 5
druppels/dag oraal +
2 x 2 druppels/dag per 
neusgat.
De dosis druppels-
gewijs optrekken tot
2 à 3 x 20 druppels/dag 
oraal +
2 x 2 druppels/dag per 
neusgat aanhouden.

Fase 1 Fase 2
Maand 1  Maand 2  Maand 3  Maand 4  Maand 5  

Startfase

Enterococcus faecalis

Therapieverloop  volwassenen

Fase 1 Fase 2
Maand 1  Maand 2  Maand 3  Maand 4  Maand 5  

Startfase

Enterococcus faecalis

Therapieverloop  kinderen

2 x 5 druppels/dag
oraal.

Enterococcus faecalis & Escherichia coli

Enterococcus faecalis & Escherichia coli

Escherichia coli

Escherichia coli

Immunologische 
signaalsterkte van
het toegediende 
antigen:
continue stijging 
van de antigene 
stimulus
(stimulatie van de 
immunologische 
activiteit)

Immunologische 
signaalsterkte van
het toegediende 
antigen:
continue stijging 
van de antigene 
stimulus
(stimulatie van de 
immunologische 
activiteit)

Afremmen hyper-
immunologische 
activiteit afhanke-
lijk van de aller-
gene respons

Afremmen hyper-
immunologische 
activiteit afhanke-
lijk van de aller-
gene respons 

Start met 2 à 3 x 5
druppels/dag oraal.
De dosis druppels-
gewijs optrekken tot
2 à 3 x 20 
druppels/dag oraal.

Start met 2 x 5 
druppels/dag oraal + 2 
x 3 druppels/dag per 
neusgat. De dosis 
druppelsgewijs 
optrekken tot 2 à 3 x 
30 druppels/dag oraal 
+ 2 x 3 druppels/dag 
per neusgat 
aanhouden. Start met 2 x 5

druppels/dag oraal.
De dosis druppels-
gewijs optrekken tot
2 à 3 x 20 druppels/dag 
oraal.

Start met 2 x 5 
druppels/dag oraal. De 
dosis druppelsgewijs 
optrekken tot 
maximum 2 à 3 x 10 
druppels/dag oraal.

Start met 2 x 5
druppels/dag oraal +
2 x 2 druppels/dag per 
neusgat.
De dosis druppels-
gewijs optrekken tot
2 à 3 x 20 druppels/dag 
oraal +
2 x 2 druppels/dag per 
neusgat aanhouden.
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Hormonale
schommelingen,
antibiotica, distress, 
overdreven hygiëne

Intacte vaginale flora 
Remming van pathogene 
micro-organismen door: 
• verlaging van de pH-waarde
• H2O2
• bacteriocines
• competitieve mechanismen

Versterking van de vaginale flora 
door Lactobacillus gasseri en 

Lactobacillus acidophilus

Opbouw van de vaginale flora 
door H2O2-producerende lactobacillen 

in hoge concentratie (> 109 KVE)

pH-daling < 4,5

Versterking van de kolonisatiebarrière

Stimulering van de lactobacillen door  
inuline

Eerste aanzuring door calciumlactaat

Verzwakking van de kolonisatiebarrière

pH-stijging > 4,5

Bacteriële vaginose
Vaginale mycose

Verstoringen van de vaginale flora
Daling van de H2O2-producerende lactobacillen

Vaginale probiotica

Het vaginale slijmvlies wordt bewoond door diverse micro-organismen en heeft een pH-waarde van <4,5. 
Verschillende factoren zoals hormonale schommelingen, bepaalde geneesmiddelen waaronder antibiotica en 
seksuele intimiteit, kunnen de pH en het ecosysteem uit balans brengen waardoor er pathogenen kunnen groei-
en. Dat kan aanleiding geven tot allerlei ongemakken. Veelal gaat een verstoorde vaginale flora ook gepaard 
met een verstoorde darmflora.

Bacteriële vaginose kenmerkt zich door jeuk, branderig gevoel en een overvloedige en sterk ruikende vaginale 
afscheiding. In de studie van Schwiertz, Knauf, Pohl, et al. werden ruim honderd vrouwen tussen de 18 en 56 
jaar met bacteriële vaginose tien dagen behandeld met een probiotische ovule bestaande uit twee stammen 
lactobacillen: Lactobacillus acidophilus en Lactobacillus gasseri samen met het prebiotische inuline. 

Bij meer dan 80% van de vrouwen verlaagde de vaginale pH. In het algemeen vermeerderde de concentratie 
van lactobacillen aanzienlijk. De pathogene micro-organismen werden beoordeeld naar aanleiding van de hoe-
veelheid G. vaginalis en A. vaginae: er werd een afname geconstateerd bij circa 60% van de vrouwen. 80%-90% 
van  de vrouwen gaven aan dat de klachten van bacteriële vaginose sterk was verbeterd. 

Uit het onderzoek blijkt dat de probiotische ovule wordt verdragen en effectief is. Binnen tien dagen: 

 Verminderen de symptomen van bacteriële vaginose;

 Verlaagt de vaginale pH;

 Verbetert de algehele vaginale flora.

Referentie

Schwiertz A, Knauf M, Pohl U, et al. Effectiveness and Toleability of a Synbiotic Vaginal Suppository for the Treatment of Bacterial 
Vaginosis. Gynecology & Obstetrics, 2015. http://dx.doi.org/10.4172/2161-0932.10000275. 
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Tel. 03 789 09 59

Nederland:
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Wetenschappelijke vragen?
Graag aanvullende wetenschappelijke informatie of advies? U kan ons bereiken via: 
• Email: science@energeticanatura.com.
• Telefoon: 03 808 41 43 (BE) – 0114 20 50 00 (NL)
Dinsdag van 14:00 tot 17:00
Donderdag van 10:00 tot 12:30

Energetica Natura Academy
Geïnteresseerd in kwalitatieve bijscholing door inspirerende experts? Schrijf u in voor een weten-
schappelijk onderbouwde, praktijkgerichte opleiding van de Energetica Natura Academy.

De Energetica Natura Academy biedt:

  Zowel live opleidingen (productopleidingen en seminars) als webinars 

  Opleidingen van hoog niveau, voor een professioneel publiek

  Internationaal gerenommeerde en inspirerende sprekers

  Een groeiende community van professionals

  Verschillende beroepsverenigingen accrediteren onze opleidingen

Meer weten? Een overzicht van alle opleidingen, data én de mogelijkheid om meteen in te schrijven 
vindt u op onze professionele website.

Maak uw professioneel account aan door op de website in de rechterbovenhoek op ‘login’ te klikken. 
Vervolgens klikt u onderaan de pagina op ‘maak account aan’.
Als u bent ingelogd, klik dan op de professionele homepage op ‘Energetica Natura Academy’.

Supplement your Health


