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De European Scientific League for Probiotics (ESLP) kent in België zijn eerste labels toe 

aan probiotica die in de apotheek worden verkocht. Wetenschappelijk gedocumenteerde 

probiotica zijn daardoor nu makkelijker te herkennen. 
 

 

 

Boomende markt  

 

De interesse voor probiotica is de afgelopen jaren sterk gegroeid als gevolg van hun aangetoonde positieve effect op het domein van 

immuniteit en gastro-intestinale en urogenitale gezondheid bij vrouwen. De wetenschappelijke wereld en het grote publiek hebben dan ook 

steeds meer oog voor het therapeutische en het gezondheidspotentieel van probiotica. 

 

Elk jaar wordt een groot aantal nieuwe producten voorgesteld en de markt groeit exponentieel. Terwijl de probioticamarkt in 2003 nog 8,1 

miljard dollar vertegenwoordigde, werd in 2008, nauwelijks vijf jaar later, met 15,9 miljard dollar vrijwel een verdubbeling opgetekend (bron: 

Nutrition Business Journal, Euromonitor, Markets and markets, 2008). In de komende jaren zou deze positieve evolutie zich trouwens 

doorzetten: in 2014 zou de markt naar raming zo'n 24 miljard dollar vertegenwoordigen, een toename met 50%. 

  

Dankzij Europa, wereldleider in probiotica (*), bestaat de probioticamarkt voor 70% uit zuivel- en voedingsproducten (granen, dranken …). De 

resterende 30% van de markt komt voor rekening van de zogenaamde voedingssupplementen of 'fortified foods'. De ESLP concentreert 

zich op deze laatste categorie van producten, die uitsluitend in de apotheek worden verkocht. 

 

Ook in België winnen probiotica voortdurend aan populariteit: vandaag schrijft 77% van de Belgische artsen probiotica voor. Probiotica die in de 

apotheek worden verkocht, laten al verschillende jaren een groei (met twee cijfers) optekenen, die groter is dan de farmaceutische 

middenmarkt. Zo bedraagt de stijging voor probiotica in de categorie spijsverteringscomfort 37,5% in 2010 (bron: IMS – Mat 06/2010) 

 

(*) Probioticamarkt: Europa: 49%, Azië: 38%, Verenigde Staten: 13%. Bron: Nutrition Business Journal, Euromonitor, Markets and markets, 2008 
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Probiotica en gedocumenteerde stammen 

 

De Wereldgezondheidsorganisatie definieert probiotica als "levende micro-organismen die, als ze in een voldoende hoeveelheid 

worden ingenomen, een gunstige invloed hebben op de gezondheid".  

 

Concreter gezegd hebben probiotica tal van eigenschappen: 

• Ze kunnen het darmslijmvlies beschermen en werpen als het ware een barrière op door de aanmaak van de slijmlaag 

en van antilichamen te verhogen  

• Doordat ze talrijker zijn verhinderen ze dat ongewenste bacteriën of virussen binnendringen, of remmen ze aanvallen 

af 

• Ze doden bepaalde bacteriën door antibacteriële stoffen te produceren 

• Ze stimuleren het immuunsysteem als het verzwakt is of hebben een temperende werking wanneer het 

immuunsysteem overactief is. 

• Ze dragen bij tot de spijsvertering door enzymen af te scheiden. 

 

De generieke term 'probioticum' slaat op tientallen soorten bacteriestammen, die niet allemaal dezelfde werking of specialiteit 

hebben. 

 

De World Gastroenterology Organisation heeft de basisvoorwaarden vastgelegd opdat een specifieke probioticastam echt doeltreffend is 

op zijn toepassingsgebied: 

1.      De effecten op de gezondheid moeten worden onderzocht voor specifieke stammen …  

2.      De resultaten en artikels uit literatuuroverzichten m.b.t. studies die op specifieke stammen zijn uitgevoerd mogen 

niet worden gebruikt als bewijs voor gezondheidseffecten van stammen die niet zijn getest.  

3.      Studies die de doeltreffendheid van specifieke stammen in een precieze dosis bewijzen, zijn niet voldoende om de 

gezondheidseffecten bij een lagere dosis te bewijzen (*). 

                                             (*) © World Gastroenterology Organisation, 2008 

 

Rekening houdend met de marktrealiteit kunnen echter niet al deze kwaliteiten aan alle probiotica worden toegeschreven. 

 

 

Omdat ieder jaar tal van producten op de markt worden gebracht, zijn zorgprofessionals, bedrijven die probiotica 

produceren/verdelen en consumenten het erover eens dat de informatie over specifieke stammen moet worden geoptimaliseerd. 

Aangezien probiotica een wetenschappelijke tak in volle ontwikkeling vormen die nog onvoldoende bekend is, is het belangrijk 

dat er een instantie bestaat die de kennis over probiotica bevordert en die het mogelijk maakt om het onderscheid te maken 

tussen wetenschappelijk gedocumenteerde en niet-gedocumenteerde producten.  
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European Scientific League for Probiotics  

 

De European Scientific League for Probiotics is opgericht in juni 2010. 

 

Deze onafhankelijke vzw naar Belgisch recht heeft als opdracht om het wetenschappelijk onderzoek en de communicatie m.b.t. 

wetenschappelijk gedocumenteerde specifieke probioticastammen te bevorderen in het kader van de menselijke gezondheid.  

Het doel van de Liga is ook om beter te communiceren over gedocumenteerde probioticastammen en over het label met de 

medische wereld, met apothekers en met consumenten. 

 

De European Scientific League for Probiotics neemt op geen enkele manier de rol over van de internationale, nationale en gewestelijke 

autoriteiten die dit domein regelen. De Liga heeft de ambitie om andere bestaande gespecialiseerde organisaties en werkgroepen zo 

doeltreffend mogelijk te ondersteunen. 

 

Het Wetenschappelijk comité van de European Scientific League for Probiotics kent een kwaliteitslabel toe zodat zorgprofessionals 

maar ook consumenten het onderscheid kunnen maken tussen producten die al dan niet wetenschappelijk zijn gedocumenteerd. 

Het label wordt één keer per jaar toegekend op basis van de wetenschappelijke publicaties die worden aangebracht door bedrijven die 

probiotica in de apotheek commercialiseren.  

 

Het door het Belgisch Wetenschappelijk comité toegekende label heeft betrekking op producten die op het nationale 

grondgebied worden verdeeld. In de toekomst wil de Liga met plaatselijke opinieleiders lokale steunpunten opzetten in alle Europese 

landen die vragende partij zijn en zijn werkzaamheden op dezelfde basis naar die landen uitbreiden. 

 

Het label vormt op geen enkele manier een kwaliteitsvergelijking tussen de gelabelde producten en houdt geen 

gezondheidsclaims in. 

 

Wetenschappelijk comité 

 

De kern van de European Scientific League for Probiotics wordt gevormd door een secretaris-generaal en een Wetenschappelijk 

comité bestaande uit internationaal gerenommeerde specialisten ter zake. 

De secretaris-generaal van de ESLP is dr. Jean-Pol Warzée. Het voorzitterschap en het vicevoorzitterschap van de Liga worden 

respectievelijk verzekerd door dr. Michèle Scaillon (hoofd van de afdeling pediatrische gastro-enterologie van het UKZKF) en prof. 

Séverine Vermeire (Gastroenterology Dpt, Gasthuisberg, KUL, Leuven).  

 

ESLP Scientific Committee:  

 

President:  

Dr. Michèle Scaillon, Head of department of Paediatric Gastroenterology, HUDERF, Brussels 

Vice-President:  

Prof. Séverine Vermeire, Gastroenterology Dpt, Gasthuisberg, KUL, Leuven 

 

Members: 

Prof. Georges Daube, Head of Microbiology Dpt, University of Liège 

Dr. Gilbert Donders, Academic consultant KUl,  General Obstetrics and Gynecology Dpt, Leuven 

Dr. Jean-Paul Langhendries, Neonathology Dpt, St-Vincent Hospital, Rocourt 

Prof. Bruno Pot, Research Director at Institut Pasteur, Lille 

Dr Valérie Albert, Belgian Menopause society, Brussels 

Prof. Gigi Veereman, Pediatric Gastroenterologist Dpt, AZ Jette, VUB, Brussels 

Dr. Kristin Verbeke, Pharmacist, PhD, Gastroenterology Dpt, Gasthuisberg, KUL, Leuven 
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Een nieuw label dat gedocumenteerde specifieke stammen  

onder de aandacht brengt 

 

Het label wordt toegekend op basis van de spontane kandidaatstelling van bedrijven die probiotica commercialiseren die uitsluitend in 

de apotheek worden verkocht. Met het label wordt benadrukt dat de stammen van het product specifiek zijn. Er wordt ook mee 

gecertificeerd dat deze stammen zijn bestudeerd in het kader van gerandomiseerde dubbelblinde klinische studies op mensen (op het 

domein van spijsvertering en immuniteit bij volwassenen en kinderen en op urogenitaal vlak bij de vrouw) en dat het resultaat daarvan is 

gepubliceerd in toonaangevende internationale wetenschappelijke tijdschriften.  

Ten slotte wordt aan het begin van de houdbaarheidsperiode van het product nagegaan of de specifieke stammen wel degelijk in de 

vermelde hoeveelheden in het product aanwezig zijn. Vervolgens wordt negen maanden na de tests bij de groothandelaar opnieuw 

gecontroleerd of de stammen nog leven in de producten in de willekeurig gekozen verpakking.  

Met het label 2011, dat vandaag 22 november wordt toegekend, wordt gegarandeerd dat het product de eerste twee proeven heeft 

doorstaan. Het label 2012 zal worden toegekend na de tweede test in de zomer van 2012. 

 

 

Het ESLP-label 

 

 
 

 

Het label is één jaar geldig en de verlengingsaanvraag verloopt automatisch, tenzij het betrokken bedrijf uiterlijk op 31 maart anders 

beslist. 

 

Met betrekking tot de labels voor 2012  nodigt de ESLP alle belangstellende bedrijven uit om hun dossier uiterlijk op 31 januari in te 

dienen bij het ESLP-secretariaat. De labels zullen in november 2012 worden toegekend door het Wetenschappelijk comité van de Liga.  

 

De criteria voor de toekenning van het ESLP-label zullen evolueren afhankelijk van de criteria die naar voren worden geschoven 

door gezaghebbende nationale en internationale wetenschappers ter zake. 

 

"Wij zijn ervan overtuigd dat kennis en erkenning van het belang van microbiële flora en probiotica een heel belangrijke zaak zijn. Daarom 

willen we dat bacteriën die deze kwalificatie verdienen correct worden bestudeerd en dat hun invloed op de gezondheid nauwgezet wordt 

gespecificeerd. Op die manier kunnen we ze zo goed en gericht mogelijk inzetten.  

Rekening houdend met onze huidige wetenschappelijke kennis en in afwachting van een officieel advies lijkt de toekenning van een label 

ons de meest correcte manier om de consumenten en hun behandelaars te informeren over de kwaliteit van een product dat vrij 

verkrijgbaar is in de apotheek", besluit ESLP-voorzitster Michèle Scaillon. 

 

 

ESLP- labels  producten 2011 : Annex 1 

 


