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Wereldwijd	zijn	er	23	miljoen	mensen	gediagnostiseerd	met	schizofrenie	
en	60	miljoen	mensen	met	bipolaire	stoornis.	Bij	 schizofrenie	 is	antipsychotica	
veruit	de	meest	gebruikte	behandeling	en	bij	de	bipolaire	stoornis	geldt	dat	voor	
lithium.	 Veel	 patiënten	 blijven	 echter	 last	 houden	 van	 klachten	 en	 zijn	
onvoldoende	 geholpen	 met	 de	 bestaande	 behandelingen.	 Het	 is	 daarom	 van	
belang	 dat	 er	 verder	 onderzoek	 wordt	 gedaan	 naar	 andere	 mogelijke	
behandelingen	voor	ernstige	psychotische	aandoeningen.		
	
Darm-brein	as	
Uit	onderzoek	blijkt	dat	de	verbinding	tussen	de	darmen	en	het	brein	mogelijk	
een	belangrijke	rol	speelt	bij	deze	psychiatrische	stoornissen.		Tot	nu	toe	zijn	er	
zeven	studies	uitgevoerd	naar	het	microbioom,	de	(genetische)	samenstelling	
van	de	micro-organismen	in	de	darmen	van	patiënten	met	schizofrenie	of	een	
bipolaire	stoornis.	Verschillende	onderzoeken	geven	een	afwijking	aan	in	de	
samenstelling	van	het	microbioom	maar	welke	microbiota	juist	afwijken	
verschilt	echter.		Uit	onderzoek	tussen	patiënten	met	schizofrenie	en	gezonde	
controles	bleek	bijvoorbeeld	dat	de	samenstelling	van	de	bacteriën	in	de	darm	
bij	deze	psychiatrische	aandoening	afwijkt	van	de	algemene	populatie.	De	
bacteriën	Haemophilus,	Sutterella,	Clostridium	en	Anaerococcus	waren	
afgenomen	bij	patiënten	in	vergelijking	met	gezonde	controles,	terwijl	
Anaerococcus	was	toegenomen	bij	patiënten.	Daarnaast	viel	de	aanwezigheid	van	
Ruminococcaceae	samen	met	de	afname	van	negatieve	symptomen,	en	
Bacteroides	met	een	toename	van	negatieve	symptomen	(Nguyen	TT,	2018).	In	
bipolaire	patiënten	bleek	dat	de	bacterie	Flavonifractor	verhoogd	was	ten	
opzichte	van	gezonde	controles	(Biedermann	L,	2018).	In	een	ander	onderzoek	
met	bipolaire	patiënten	was	de	aanwezigheid	van	de	bacteriën	Faecalibacterium		
en	Ruminococcaceae	juist	verlaagd,	en	Actinobacterie	en	Coriobacteria	overmatig	
aanwezig	in	vergelijking	met	een	gezonde	populatie	(Painold	A,	2018).	
	
Darmklachten	zijn	vaak	ook	een	bijverschijnsel	bij	deze	psychiatrische	
aandoeningen.	Er	zijn	aanwijzingen	dat	de	doorlaatbaarheid	van	de	darmwand	
bij	een	deel	van	de	patiënten	verhoogd	is,	wat	men	ook	wel	het	‘leaky	gut	
syndrome’	noemt	(Rudzki	&	Szulc,	2018).	Door	dit	verschijnsel	komen	delen	van	
bacteriën	uit	de	darmen	het	bloed	in,	en	wordt	het	immuunsysteem	geactiveerd.	
Dit	roept	een	immuunreactie	op	en	verklaart	mogelijk	waarom	patiënten	vaker	
last	krijgen	van	darmklachten	(Dickerson,	Severance,	&	Yolken,	2017).	Daarnaast	
draagt	het	hierdoor	geactiveerde	immuunsysteem	waarschijnlijk	op	een	
negatieve	manier	bij	aan	de	psychische	ontregeling	bij	deze	patiënten	(figuur	1).	
Omwille	van	het	bestaan	van	deze	communicatie	tussen	de	darmen	en	het	brein,	
kan	het	nuttig	zijn	de	darmproblemen	te	verhelpen	met	als	mogelijk	gevolg	dat	
de	psychische	klachten	ook	verminderen.	Het	kan	daarbij	dus	belangrijk	zijn	om	



te	kijken	naar	behandelingen	die	de	doorlaatbaarheid	van	de	darmwand	
verminderen	en	de	balans	van	de	bacteriën	in	de	darm	veranderen.		

	

Figuur	1.	Darm-Brein	as.	Een	verhoogde	doorlaatbaarheid	van	de	darmwand	
heeft	zowel	effect	op	verandering	in	het	brein	als	in	de	darmen		

	
	
	

Probiotica	
Aangezien	 patiënten	 met	 psychiatrische	 stoornissen,	 zoals	 schizofrenie	 en	
bipolaire	 stoornis,	 naast	 de	 psychiatrische	 klachten	 vaak	 ook	 kampen	 met	
darmklachten,	 zou	 behandeling	 met	 probiotica	 mogelijk	 een	 uitkomst	 zijn	
(Genedi,	 Janmaat,	 Haarman,	 &	 Sommer,	 2019).	 Probiotica	 zijn	 levende	 micro-
organismen	 die	 een	 positief	 effect	 op	 de	 gezondheid	 kunnen	 hebben	 van	 de	
gastheer,	 in	 ons	 geval	 de	 patiënt.	 U	 kent	 de	 term	 waarschijnlijk	 wel	 van	 de	
yoghurtdrankjes,	 die	 beweren	 de	 stoelgang	 te	 verbeteren	 bij	 personen	 die	
gevoelig	 zijn	 voor	 verstopping.	 Zo	 ver	 zitten	 ze	 er	 niet	 naast.	 Er	 is	 namelijk	
aangetoond	 dat	 de	 probiotica	 die	 deze	 gezondheidsclaim	 maken,	 de	 bacterie-
balans	in	evenwicht	brengt.	Probiotica	hebben	als	belangrijk	voordeel	dat	ze	vaak	
geen	bijwerkingen	hebben.		
	
Het	is	bekend	dat	behandelingen	die	inwerken	op	het	immuunsysteem,	zoals	
probiotica,	breed	effectief	zijn.	Dit	betekent	dat	in	vergelijking	met	traditionele	
behandeling	met	antidepressiva	of	antipsychotica,	het	voor	de	werking	
waarschijnlijk	veel	minder	uitmaakt	welke	symptomen	behandeld	moeten	
worden.	Dit	komt	omdat	probiotica,	doordat	zij	de	verstoringen	van	het	
immuunsysteem	beperken,	een	aangrijpingspunt	hebben	dat	breder	aangrijpt	
dan	door	beïnvloeding	van	de	meer	specifieke	neurotransmitters,	wat	het	
aangrijpingspunt	is	van	de	antidepressiva	of	antipsychotica.	Eerder	onderzoek	
naar	het	effect	van	probiotica	in	patiënten	met	schizofrenie	en	bipolaire	stoornis	
liet	zien	dat	probiotica	darmklachten	verminderde	(Tomasik,	Yolken,	Bahn,	&	
Dickerson,	2015).	Recent	onderzoek	heeft	daarnaast	laten	zien	dat	patiënten	die	
bepaalde	probiotica	gingen	nemen,	nadat	zij	opgenomen	waren	geweest	
vanwege	een	manie,	later	minder	vaak	terugvielen	dan	patiënten	die	een	placebo	



kregen	(Dickerson	et	al.,	2018).	Hoewel	er	aanwijzingen	zijn	om	te	
veronderstellen	dat	probiotica	een	gunstig	effect	kan	hebben	op	psychische	
klachten	en	het	functioneren	op	gebied	van	taal	en	geheugen,	bestaat	een	
eenduidig	antwoord	hierover	nog	niet.	(Reininghaus	et	al.,	2018).		
	
Het	aangrijpingspunt	van	probiotica	op	de	doorlaatbaarheid	van	de	darmwand,	
biedt	ook	unieke	mogelijkheden	om	het	gebruik	ervan	meer	af	te	stemmen	op	de	
individuele	patiënt.	Hierbij	komt	een	biomarker	van	pas	die	gemeten	kan	worden	
in	 het	 bloed	 namelijk,	 LBP	 (lipopolyschariden	 bindend	 proteïne).	 Het	 lichaam	
maakt	 LBP	 dat	 bindt	 aan	 LPS	 (lipopolysachariden).	 Dit	 bevindt	 zich	 op	 de	
membranen	van	gramnegatieve	bacteriën	waarvan	delen	door	de	darmwand	in	
het	bloed	komen.	Verschillende	indicatiewaardes	voor	de	doorlaatbaarheid	van	
de	darm	zoals	LBP	kunnen	getest	worden	en	geven	een	beeld	van	de	mate	van	
doorlaatbaarheid	van	de	darmwand.	Calprotectine,	dat	in	ontlasting	gemeten	kan	
worden,	 is	 een	 andere	 mogelijk	 relevante	 biomarker,	 omdat	 het	 de	 mate	 van	
ontsteking	van	de	darm	meet.	Onderzoek	moet	uitwijzen	of	aan	de	hand	hiervan	
beslist	 kan	worden	 of,	 bij	 welke	 patiënten	 en	 in	welke	mate	 probiotica	 zinvol	
gebruikt	kunnen	worden	(Haarman,	n.d.).		
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