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Atopisch eczeem (AE) is een chronische, jeukende, inflammatoire huidziekte, die vaak ontstaat op de 
zuigelingenleeftijd. Het huidbeeld kenmerkt zich door roodheid, papels (bultjes), oedeem (zwelling), 
vocht, krabeffecten en een droge huid. Bij zuigelingen zijn vaak de wangen, het voorhoofd, de romp 
en de strekzijden van de ledematen aangedaan, terwijl het eczeem op de kinderleeftijd vooral in de 
huidplooien (elleboogsplooien, knieholtes, polsen, enkels en nek) zit. 
AE wordt veroorzaakt door een combinatie van genetische en omgevingsfactoren en is over het 
algemeen geassocieerd met een verhoogd IgE (allergische afweerstoffen) in het bloed. De prevalentie 
is de afgelopen decennia sterk gestegen, vooral in Westerse landen, en ligt momenteel tussen de 5% 
en 20% bij schoolgaande kinderen. De ziekte heeft een grote impact op kinderen en ouders, vooral 
vanwege de hevige jeuk, die leidt tot veelvuldig krabben en slaapproblemen. Opvlammingen van 
het eczeem kunnen door diverse factoren veroorzaakt worden, zoals inhalatie- en voedselallergenen 
(stoffen die allergische reacties veroorzaken), micro-organismen en irriterende factoren (bijvoorbeeld 
wol, hitte en zeep). 
De diagnose AE wordt klinisch gesteld, er is geen objectieve test waarmee de ziekte kan worden 
aangetoond. Er zijn diverse diagnostische criteria voor AE ontwikkeld. In onze studie hebben we 
gebruik gemaakt van de Hanifin en Rajka criteria, ontwikkeld door deze twee dermatologen in 
1980 en momenteel de meest gebruikte criteria voor AE in klinische studies. De criteria bestaan 
uit 4 hoofdcriteria (jeuk, typische distributie van het eczeem, chronisch beloop en een allergische 
voorgeschiedenis bij de patiënt zelf of bij familieleden) en 23 nevencriteria. Om de diagnose AE 
te stellen moet een patiënt voldoen aan 3 hoofd- en 3 nevencriteria. Om de ernst van het eczeem 
objectief vast te stellen zijn er diverse scoringssystemen ontwikkeld. De SCORing Atopic Dermatitis 
(SCORAD) index, die wij in onze studie gebruikt hebben, wordt het meest gebruikt in klinische 
studies. Dit scoringssysteem bestaat uit 3 onderdelen: het percentage aangedane huid wordt 
vastgesteld, een aantal kenmerken van het eczeem worden gescoord op ernst en in een subjectief 
onderdeel geven de ouders met een getal tussen de 0 en 10 aan hoeveel last hun kind de afgelopen 
dagen had van jeuk en slaapproblemen. 
De prognose van AE is redelijk, bij 40% van de kinderen is het eczeem op 2-jarige leeftijd verdwenen 
en bij 65% van de kinderen in de adolescentie. Echter, AE kan het startpunt zijn van de allergische 
mars, de natuurlijke opeenvolging van allergische ziekten. Kinderen met AE lopen een verhoogd 
risico om later op de kinderleeftijd astma en/of allergische rhinitis te ontwikkelen. De kans om astma 
te krijgen is voor deze kinderen ongeveer 40%. 
cDe behandeling van AE bestaat uit het vermijden van irriterende factoren, het vet houden van de 
huid met indifferente crèmes/zalven en locale ontstekingsremmende therapie met corticosteroïd 
bevattende crèmes/zalven (“hormoonzalf ”). Corticosteroïden zijn synthetische stoffen die afgeleid 
zijn van het bijnierschorshormoon en kunnen, hoewel dit zeldzaam is, bijwerkingen hebben, 
zoals het dunner worden van de huid, striae en mogelijk ook systemische bijwerkingen zoals 
groeivertraging, het luxeren van suikerziekte en osteoporose (botontkalking). Ouders zijn vaak bang 
voor deze bijwerkingen, wat kan leiden tot een slechte therapietrouw. Patiënten die niet reageren op 

corticosteroïden of last hebben van bijwerkingen, kunnen behandeld worden met locale calcineurine 
remmers, middelen met een remmend effect op het afweersysteem, echter deze medicijnen 
zijn niet goedgekeurd voor kinderen onder de twee jaar. Er wordt daarom gezocht naar nieuwe 
behandelmethoden voor AE. 
Een veelbelovende optie is het beïnvloeden van de bacteriën in de darm: de darmflora. De darmflora 
bestaat uit 400-1000 verschillende bacteriestammen. Deze bacteriën gaan interacties aan met een zeer 
omvangrijk en belangrijk gedeelte van het afweersysteem, het ‘gut-associated lymphoid tissue (GALT)’, 
dat gelokaliseerd is in het maag-darm systeem. De cellen van het GALT herkennen de bacteriën van 
de darmflora als ”niet-gevaarlijk”, wat leidt tot het op gang komen van een onderdrukkende afweer 
reactie. Bij allergische ziekten is er juist sprake van een doorgeschoten afweerreactie, waarbij het 
lichaam reageert op onschuldige stoffen (bijvoorbeeld voedsel), en lijkt de dempende werking van 
het immuunsysteem te kort te schieten. Met proefdieronderzoek is aangetoond dat aanwezigheid 
van de darmflora noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat het lichaam niet overgevoelig (allergisch) 
reageert op ingenomen voedingsmiddelen, dit noemt men orale tolerantie. Onderzoeken hebben 
ook aangetoond dat de darmflora van kinderen met AE een andere samenstelling heeft dan die van 
kinderen zonder AE, zelfs al voor er symptomen ontstaan. Dit alles suggereert dat de darmflora een 
rol speelt in het ontstaan van allergische ziekten, zoals AE. Beïnvloeding van de darmflora zou dan 
ook mogelijk het ontstaan van allergische ziekten kunnen voorkomen en een rol kunnen spelen in de 
behandeling van deze ziekten. Het beïnvloeden van de darmflora kan met probiotica, prebiotica of 
synbiotica. Probiotica zijn voedingssupplementen bestaande uit levende micro-organismen, over het 
algemeen bacteriën, die een positief effect hebben op het afweersysteem. Prebiotica zijn onverteerbare 
voedingsingrediënten, veelal oligosacchariden (koolhydraten) die de groei van bepaalde probiotische 
bacteriën in de darm stimuleren. Prebiotica komen van nature voor in moedermelk. Een combinatie 
van probiotica en prebiotica noemt men synbiotica. 

Samenvatting van de studies
In Hoofdstuk 1 wordt de theoretische achtergrond van het gebruik van probiotica, prebiotica 
en synbiotica ter preventie en als behandeling van AE bij kinderen beschreven. Ook bevat dit 
hoofdstuk een overzicht van alle gerandomiseerde, klinische studies die het effect van pro-, pre- of 
synbiotica op de preventie of de ernst van AE onderzocht hebben. We vonden 7 preventiestudies (5 
met probiotica, 1 met een prebioticum en 1 met een synbioticum) en 11 behandelstudies (10 met 
probiotica en 1 met pre- en synbiotica). De resultaten van deze studies zijn tegenstrijdig: sommige 
studies laten een significante afname in het vóórkomen of de ernst van AE zien, anderen laten 
alleen een effect zien op de prevalentie of ernst van IgE-geassocieerd AE (dat zijn de kinderen met 
AE en daarnaast in hun bloed een verhoogde totale hoeveelheid IgE-antistoffen en/of een verhoogd 
IgE tegen een of meerdere specifieke allergenen), en weer andere studies vinden helemaal geen 
effect. Deze tegenstrijdige uitkomsten kunnen mogelijk verklaard worden door het feit dat er in de 
studies verschillende bacteriestammen en verschillende doseringen gebruikt worden. Ook zijn er 
verschillen in de onderzoeksdeelnemers, bijvoorbeeld wat betreft leeftijd en ernst van het eczeem, 
en in het ontwerp van de verschillende studies. 
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Theoretisch zijn synbiotica betere kandidaten voor preventie of behandeling van AE dan pro- of 
prebiotica alleen. Een grote preventie studie liet zien dat een synbioticum AE kan voorkomen. 
De enige studie naar de effectiviteit van een synbioticum als behandeling van AE werd gedaan bij 
oudere kinderen, terwijl het beïnvloeden van de darmflora waarschijnlijk het meest effect heeft op 
de zuigelingenleeftijd, wanneer het afweersysteem geprogrammeerd wordt. 

Het doel van dit proefschrift is om de effecten te onderzoeken van een specifiek synbioticum, een 
combinatie van het probioticum Bifidobacterium breve M-16V en een prebiotisch mengsel van 
oligosacchariden (Immunofortis®) op klinische symptomen, de samenstelling van de darmflora en 
het afweersysteem bij zuigelingen met AE.

In Hoofdstuk 2 wordt een studie gepresenteerd, waarin werd onderzocht of een zuigelingenvoeding 
met een toegevoegd synbioticum (een combinatie van de bacteriestam Bifidobacterium breve M-16V 
en een prebiotisch mengsel van 90% galacto-oligosacchariden en 10% fructo-oligosaccchariden 
(Immunofortis→)) de ernst van het eczeem bij zuigelingen met AE kan verminderen. Het was 
een dubbelblinde, gerandomiseerde studie waaraan 90 kinderen met AE meededen, die jonger 
waren dan 7 maanden en geen borstvoeding (meer) kregen. De helft van deze zuigelingen kreeg 
gedurende 12 weken de flesvoeding met het synbioticum, de andere helft kreeg gedurende deze 
periode dezelfde flesvoeding maar dan zonder een toegevoegde synbioticum (= placebogroep). 
Tijdens deze 12 weken kwamen de kinderen een keer per maand naar het ziekenhuis voor het 
evalueren van de ernst van het eczeem. Dit gebeurde door middel van de SCORAD index, een 
meetinstrument voor eczeem. Aan het begin en het einde van de studie werden er bloed- en 
ontlastingsmonsters afgenomen. Na 12 weken vonden we geen verschil tussen beide groepen 
in de ernst van het eczeem, het gebruik van locale corticosteroïden, de concentratie van IgE en 
van eosinofielen (witte bloedcellen die verhoogd zijn bij allergische aandoeningen) in het bloed. 
Wel vonden we dat de kinderen in de synbioticumgroep aan het eind van de studie een andere 
darmflora samenstelling hadden dan de kinderen in de placebogroep, met meer bifidobacteriën 
(“goede”, probiotische bacteriën) en minder clostridia en E. rectale, potentieel schadelijke bacteriën. 
Ook vonden we dat de kinderen die het synbioticum kregen, minder last hadden van obstipatie 
en luieruitslag. In een subgroep van zuigelingen met IgE-geassocieerd AE was het eczeem na 12 
weken wel sterker verbeterd in de synbioticumgroep dan in de placebogroep, dit suggereert dat dit 
synbioticum wellicht wel effectief is bij deze kinderen. Om dit te bevestigen zal er in de toekomst 
een studie opgezet moeten worden waaraan alleen kinderen meedoen met IgE-geassocieerd AE. 

Diermodellen laten zien dat B. breve M-16V de allergische reactie van het immuunsysteem 
(afweersysteem), de zogenaamde T helper 2 respons, kan onderdrukken. In Hoofdstuk 3 hebben we 
onderzocht of we een dergelijk immuno-suppressief effect ook konden vaststellen bij de zuigelingen 
die deelnamen aan onze studie. Bij start van de studie en na 12 weken namen we een bloedmonster 
af, waarin we diverse cytokines (signaaleiwitten die een rol spelen in de afweer), chemokines 
(een soort cytokines), IgG1 en IgG4 (afweerstoffen) en regulatoire T cellen (immuuncellen met 

een suppressieve functie) hebben bepaald. We vonden geen belangrijke verschillen tussen de 
synbiotica- en de placebogroep in IgG1 en IgG4 concentratie, chemokine concentraties (CTACK 
en TARC), cytokine-responsen (IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-12, IL-13, IL17, TGF-b en IFN-g), en 
percentage regulatoire T cellen, ook niet in de subgroep van kinderen met IgE-geassocieerd AE. 
Een mogelijke verklaring hiervoor is dat dit synbioticum wellicht alleen een locaal effect heeft 
op het immuunsysteem, dus in de darm, maar dat dit effect niet in de bloedbaan aantoonbaar is. 
Het zou ook kunnen dat er wel systemische immunologische effecten zijn, maar dat deze slechts 
kortdurend na het starten met het synbioticum aanwezig zijn en daarna weer verdwijnen, of dat 
deze effecten alleen aanwezig zijn na contact met een allergeen. Ook zou het kunnen dat we ons op 
andere markers hadden moeten richten die wellicht sensitiever waren. Concluderend, konden wij 
geen immunologische effecten van dit specifieke synbioticum aantonen.

In Hoofdstuk 4 hebben we onderzocht of er immunologische verschillen zijn tussen zuigelingen 
met AE en een verhoogd IgE (IgE-geassocieerd AE) en zuigelingen met AE zonder verhoogd IgE 
(non-IgE-geassocieerd AE). Van de kinderen die deelnamen werd bepaald of ze IgE-geassocieerd 
AE hadden (gedefinieerd als een verhoogd totaal en/of specifiek IgE) of non-IgE-geassocieerd 
AE. De eosinofielen, IL-5, IgG1, IgG4, chemokine, cytokine en regulatoire T cel resultaten van 
de bloedafname op baseline (dus voor start van de interventie) van deze twee groepen werden 
vergeleken. We zagen dat zuigelingen met IgE-geassocieerd AE een zogenaamd T helper 2 
profiel hadden, met een hoge IL-4, IL-5 en IL-13 respons en hoge concentraties eosinofielen, 
IgG1 en CTACK, in tegenstelling tot zuigelingen met non-IgE-geassocieerd AE, die een ander 
immunologisch profiel lieten zien, met een hoge IL-12 respons. Het T helper 2 profiel wordt 
gezien bij allergische reacties en allergische ziekten, zoals astma. Het feit dat alleen zuigelingen 
met IgE-geassocieerd AE een Th2 profiel laten zien, zou kunnen betekenen dat met name deze 
kinderen risico lopen op het ontwikkelen van andere allergische aandoeningen. In dat geval zou 
het zinnig zijn om kinderen met IgE-geassocieerd AE in een vroeg stadium te identificeren en goed 
te vervolgen. 

Zuigelingen met AE hebben een verhoogde kans (40%) op het ontwikkelen van astma. Vroegtijdige 
interventie met synbiotica kan mogelijk de latere ontwikkeling van astma symptomen bij deze 
kinderen voorkomen. In Hoofdstuk 5 hebben we bekeken of het synbioticum effect had op de 
prevalentie (het vóórkomen) van astma symptomen (regelmatig een piepende ademhaling en 
last van een piepende en/of zagende ademhaling zonder gelijktijdige luchtweginfectie) en het 
gebruik van astma medicatie bij kinderen met AE. De 90 kinderen die deelnamen aan de initiële 
eczeem-studie werden een jaar na het starten met de studie uitgenodigd voor een vervolgbezoek. 
De kinderen waren op dat moment ongeveer anderhalf jaar oud. Informatie over respiratoire 
symptomen en het gebruik van astma medicatie werd verkregen door middel van een vragenlijst. 
Bij de 75 kinderen die terug kwamen voor het vervolgbezoek vonden we dat de prevalenties van 
‘recidiverend piepen’ (≥3 episoden in het afgelopen jaar) en ‘piepen en/of hoorbare ademhaling 
zonder gelijktijdige bovenste luchtweginfectie’ significant lager waren in de synbioticumgroep 



156 157

Nederlandse samenvatting voor de niet-medisch geschoolde

dan in de placebogroep (respectievelijk 13,9% vs. 34,2% en 2,8% vs. 30,8%). Ook het aantal 
kinderen dat na de interventieperiode astma medicatie was gaan gebruiken was significant lager 
in de synbiotica- dan in de placebogroep (5,6% vs. 25,6%). Een jaar na de interventie, hadden 
zuigelingen met AE die behandeld waren met het synbioticum dus een lagere prevalentie van astma 
symptomen en van astma medicatie gebruik dan degenen die behandeld waren met placebo. De 
kinderen zullen gevolgd worden tot en met de leeftijd van 5 jaar om te onderzoeken of behandeling 
met dit synbioticum de ontwikkeling van astma later op de kinderleeftijd kan voorkomen. 

In Hoofdstuk 6 reageren we op een artikel van Huurre en collega’s, gepubliceerd in Clinical and 
Experimental Allergy, over het effect van maternale allergie en probiotica suppletie tijdens de 
zwangerschap op sensibilisatie (het ontwikkelen van IgE afweerstoffen tegen specifieke allergenen) 
bij zuigelingen. Huurre en collega’s rapporteerden dat langdurig (meer dan 6 maanden) geven van 
borstvoeding door allergische moeders een verhoogd risico gaf op sensibilisatie bij hun kinderen. 
Echter, naar onze mening, zou er zeer wel sprake kunnen zijn van ‘reverse causation’: moeders 
die merken dat hun kind allergisch is gaan, vanwege de gunstige effecten die borstvoeding zou 
hebben op allergische ziekten, langer door met het geven van borstvoeding. Ook werd er in 
het artikel relatief veel aandacht geschonken aan de bevinding dat de TGF-b2 (een regulatoir 
cytokine) concentratie hoger was in de moedermelk van de groep die het probioticum kreeg dan 
die van de placebogroep. Dit was echter alleen het geval in het eerste moedermelkmonster en niet 
in het tweede monster , dat een maand later werd afgenomen, en bovendien was de bevinding 
niet statistisch significant. Wij concluderen dat de auteurs niet voldoende hebben aangetoond 
dat maternale probiotica suppletie daadwerkelijk resulteert in een hogere TGF-b2 concentratie in 
moedermelk. .

In Hoofdstuk 7 wordt een overzicht gegeven van de huidige Europese voedingsrichtlijnen voor 
zuigelingen ter voorkoming van allergische aandoeningen. Dit overzicht is een onderdeel van de 
EuroPrevall studie, een Europees multi-center onderzoeksproject dat zich richt op de prevalentie 
en oorzaken van voedselallergie. De Afdeling Kinderlongziekten en Allergie van het Emma 
Kinderziekenhuis AMC participeert in dit onderzoek. In dit hoofdstuk worden de richtlijnen 
uiteengezet met betrekking tot borstvoeding, flesvoeding, introductie van bijvoeding en het gebruik 
van flesvoeding met toegevoegde probiotica of prebiotica. Het blijkt dat deze richtlijnen per land 
verschillen en dat ze over het algemeen niet goed met wetenschappelijk bewijs zijn onderbouwd.

Tot slot worden in Hoofdstuk 8 een algemene discussie en de conclusies van de studies in dit 
proefschrift gepresenteerd. 


