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Psychobiotica

Probiotica en prebiotica
Een overzicht en samenvatting
De functie van de darmflora beperkt zich niet tot uitsluitend de spijsvertering en
het immuunsysteem. De darmbacteriën staan ook in contact met ons brein en
beïnvloeden onze stemming. Vandaar dat de begrippen probiotica én prebiotica ook
wel zijn omgedoopt tot psychobiotica. Onderhand verdienen de darmbacteriën een
veel bredere definitie. Hier volgt de laatste stand van zaken.
leven een cruciale factor voor de gezondheid van een
organisme is, is al langer bekend, maar sindsdien weten
we dat dit ook geldt voor de mentale gesteldheid.

In 2004 werd er een baanbrekende studie gepubliceerd.
Gevonden werd dat steriele muizen, dus zonder darmflora, gevoeliger zijn voor stress dan normale muizen
mét darmflora. Bovendien bleek dat die stressgevoeligheid verdween als de darmen van de steriele muizen
alsnog werden gekoloniseerd met een normale darmflora.1 Dit bracht aan het licht dat de darmflora van
invloed is op de hypothalamus-hypofyse-bijnier-as
(HPA-as) die betrokken is bij stressreacties. Dat de
kolonisatie van de darmen met bacteriën vroeg in het
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Drie categorieën effecten
Al snel vond men verschillende probiotische bacteriestammen die een positief mentaal effect hebben zoals
een betere stressweerbaarheid of verbetering van de
stemming. Deze probiotica kregen de toepasselijke benaming psychobiotica.2 Zo blijken bacteriestammen
van invloed op de elektrofysiologische activiteit van het
zenuwstelsel dat de darm bedient. Vandaar dat de darm
ook wel ‘tweede brein’ wordt genoemd. Deze term is
al in 1999 geponeerd door dr. Michael Gershon in zijn
boek The Second Brain, toen een baanbrekend nieuw
concept.3 Psychobiotische effecten zijn tot nu toe vooral
aangetoond in knaagdiermodellen voor psychische
aandoeningen. Die effecten vallen in een van de drie
volgende categorieën:
- cognitieve en emotionele processen,
- de HPA-as, stress, cortisolproductie en ontsteking
(af te meten aan afwijkende cytokineproductie die
een relatie laten zien met psychiatrische aandoeningen zoals depressies),4
- het zenuwstelsel, in het bijzonder neurotransmitters zoals GABA en glutamaat5 en eiwitten zoals
BDNF (brain derived neurotropic factor) die een rol
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speelt bij leerprocessen.6
Jonge ratten die van hun moeder worden gescheiden
hebben onder andere verhoogd interleukine-6
(ontstekingsmarker), cortisol en verlaagde noradrenalinespiegels in het brein. Door probiotica te voeren
normaliseren deze markers én normaliseert het gedrag.
Knaagdieren worden minder angstig en minder ‘depressief’ (dit wordt gemeten aan de hand van meer of
minder inzet tijdens een geforceerde zwemtest).7,8
Van knaagdier naar mens
De onderzoeken bij ratten en muizen laten zich goed
vertalen naar mensen. Dat blijkt uit een weliswaar
gering aantal studies die bij mensen zijn gedaan. Twee
voorbeelden.
In een studie kregen 124 deelnemers drie weken
lang een gefermenteerd melkdrankje op basis van de
Lactobacillus casei Shirota of een placebo.9 Aan het
eind van de studieperiode was de stemming van de
probioticagroep niet veranderd ten opzichte van de

“… gemiddeld gelukkiger als ze
het probioticum tot zich hadden
genomen.”
placebogroep. De meting vond plaats aan de hand van
vragenlijsten. Maar als men uitsluitend keek naar de
mensen waarvan de stemming zich aan het begin van
de studie in het laagste tertiel bevond, dan bleek deze
groep in vergelijking met de placebogroep gemiddeld
gelukkiger te zijn geworden als ze het probioticum tot
zich hadden genomen.
Een andere studie met 55 gezonde mannen en vrouwen
liet verbetering zien in de stemming en stress over
een periode van 30 dagen.10 De studie werd gedaan
met een mengsel van Lactobacillus helveticus R0052
en Bifidobacterium longum of placebo. Naast een
zelfevaluatie werd stress ook bepaald aan de hand van
de hoeveelheid cortisol in 24-uurs-urinemonsters. Die
meting bevestigde dat de probiotica in vergelijking tot
placebo tot lagere stressniveaus leidden.
Aandacht en oplettendheid
Een ander onderzoek maakte gebruik van neuroimaging (fMRI) en liet een verbetering zien in de
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hersengebieden die betrokken zijn bij aandacht en
oplettend-heid.11 Tijdens de fMRI-meting kregen
36 deelnemers foto’s te zien van angstige gezichten.
Bij deelnemers die voorafgaand aan de meting vier
weken lang een probioticamix hadden gekregen, was
er duidelijk minder activiteit dan bij de controlegroep
in de delen van de hersenen die betrokken zijn bij de
verwerking van emotionele, somatosensorische en
interoceptieve signalen in de somatosensorische cortex,
het eiland van Reil en het periaqueductale grijs. De
onderzoekers denken daarom dat probiotica in staat
zijn de neurale activiteit naar aanleiding van emotionele
informatie te verminderen of te ‘dempen’.
Hoe bacteriën ons sturen
Welke mechanismen zouden kunnen leiden tot deze
veranderingen? En wat is oorzaak en wat is gevolg?
Daar is nog niet veel zicht op. Er is meer onderzoek nodig naar de manier waarop de communicatie verloopt
tussen darmflora en het brein, maar onderzoekers in dit
veld denken aan de volgende verklaringen.
1. Interacties tussen bacteriën en het zenuwweefsel
rond de darm
In vitro-onderzoek heeft laten zien dat bacteriën de reactie van de darm op elektrochemische prikkels wijzigen (letterlijk dus: ‘de prikkelbaarheid’).12-15 Verder
produceren darmbacteriën een aantal neurotransmitters door het metaboliseren van onverteerbare vezels.
Tot nu toe kennen we de volgende relaties:
Bacillus met dopamine en noradrenaline,
Bifidobacteria met GABA,
Enterococcus en Streptococcus met serotonine,
Escherichia met noradrenaline en serotonine,
Lactobacilli met GABA and acetylcholine.
Hoewel het definitieve bewijs nog ontbreekt, lijkt
het aannemelijk dat deze neurotransmitters de
prikkeloverdracht in het zenuwweefsel rond de darm
kunnen beïnvloeden.16-18
2. Rechtstreeks contact met de nervus vagus
De nervus vagus coördineert de parasympathische activiteit in het lichaam zoals de hartslag en de darmmotiliteit. Studies bij proefdieren wijzen erop dat de nervus
vagus bemiddelt bij de communicatie tussen psychobiotica en de effecten in het brein. De nervus vagus bevat ook sensorische activiteit en kan informatie over
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de organen terugkoppelen naar het brein, zoals betreffende voeding, beweging en stress.19-22

Depressie is een psychiatrische
aandoening die in verband is
gebracht met de darmflora. Een
ontstekingsreactie kan op gang
gebracht worden en tot een
depressie leiden.

3. Korteketenvetzuren, darmhormonen en andere
metabolieten
De darmflora produceert allerlei producten die een
interactie kunnen aangaan met de gastheer. De vertering van plantaardige vezels door de darmflora produceert bijvoorbeeld korteketenvetzuren (SCFA’s) zoals
acetaat, lactaat, butyraat en propionaat.23,24 Deze vetzuren worden door de gastheer opgenomen via de dikke darm. Terwijl het grootste deel richting lever en
spieren gaat, belandt een klein deel in het centrale zenuwstelsel en dat heeft mogelijk psychotrope effecten25
en effecten op de HPA-as26.
4. Modulering van het immuunsysteem
Vriendelijke bacteriën en prebiotica communiceren
met receptoren in de darmwand. Dit leidt tot een afname van inflammatoire cytokinen en daarmee tot vermindering van laaggradige ontstekingen.27,28 Inflammatoire cytokinen kunnen ook de doorlaatbaarheid van
de bloed-hersenbarrière vergroten waardoor ziekteverwekkers een kans krijgen.29 Cytokinen beïnvloeden de
concentratie van verschillende neurotransmitters zoals
van serotonine, dopamine en glutamaat. Bovendien
kunnen ze in het brein de productie van inflammatoire
prostaglandines stimuleren, wat ontstekingsprocessen
voortbrengt.30

den met depressie.35 Suppletie met Bifidobacterium of
Lactobacillus kan de barrièrefunctie herstellen en een
lekke darm bij ratten en muizen als gevolg van stress
verminderen.36,37
Conclusie
In 2016 verscheen een overzichtsartikel waarin werd
gesteld dat er nog veel onduidelijk is en bij voorkeur
opgehelderd zou moeten worden.38 De auteurs vermoeden dat psychobiotica een veel bredere definitie verdienen dan darmbacteriën alleen. Ook bepaalde prebiotica
- in het bijzonder fructanen en oligosaccharides - zouden tot de psychobiotica gerekend moeten worden,
omdat de fermentatie ervan de bacteriesamenstelling en
bacterie-activiteit in de darm verandert. Kortom, zoals
wel vaker het geval is wanneer het over probiotica gaat,
er zijn meer vragen dan antwoorden. We weten dat er
interactie is tussen het brein en het microbioom, maar
we kunnen die interactie nog niet sturen of precies
duiden.
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