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SAMENVATTING 

 

Inflammatory bowel disease is een verzamelnaam voor verschillende chronische enteropathiëen die 

gekarakteriseerd worden door een chronische terugkerende intestinale inflammatie. De aandoening 

komt zowel in de humane geneeskunde als in de diergeneeskunde voor. Ondanks veel onderzoek 

naar de functie van omgevingsfactoren en de genetische basis van de aandoening, is de precieze 

etiologie nog niet gekend. De voeding is een van de omgevingsfactoren die een potentieel belangrijke 

rol speelt in het ontstaan van de ziekte. De voornaamste voedingscomponenten die in humane studies 

geassocieerd worden met het ontstaan van IBD zijn geraffineerde koolhydraten, polyonverzadigde 

vetzuren en dierlijke eiwitten. De resultaten zijn echter niet reproduceerbaar tussen verschillende 

studies. Het gebruik van omega-3 polyonverzadigde vetzuren, probiotica en prebiotica kan in de 

toekomst een alternatieve therapeutische strategie vormen.  

 

Trefwoorden: etiologie - inflammatory bowel disease - kleine huisdieren – pathogenese - 

voeding 
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INLEIDING 

 

Inflammatory bowel disease (IBD) omvat een groep chronische enteropathieën die gekenmerkt 

worden door persistente of wederkerige gastrointestinale inflammatie (Simpson en Jergens, 2011). De 

ziekte komt zowel bij de mens als in de diergeneeskunde voor. In deze literatuurstudie wordt de 

nadruk gelegd op de diergeneeskundige aspecten van IBD.  

 

Het eerste deel bestaat uit een algemene inleiding om de problematiek van IBD te situeren. De ziekte 

wordt onderverdeeld in verschillende subtypes afhankelijk van het dominante type inflammatoire 

cellen en de locatie van de ontsteking in het gastrointestinaal stelsel (Hall en German, 2008). Door 

verschillen in de locatie en de ernst van de ontstekingsreactie zijn de geobserveerde symptomen zeer 

heterogeen (Tams, 2003). De meest voorkomende symptomen zijn braken, diarree en gewichtsverlies 

(Simpson en Jergens, 2011). De definitieve diagnose van IBD kan enkel gesteld worden na 

histologisch onderzoek van een darmbiopt (Hall en German, 2008). 

 

In het tweede deel worden de etiologie en pathogenese van IBD besproken. Dit is niet in de normale 

volgorde die binnen de diergeneeskunde gebruikt wordt. Deze aspecten worden hier pas besproken 

omdat ze niet tot de inleiding behoren, maar het onderwerp van de literatuurstudie uitmaken. De 

precieze mechanismen die aanleiding geven tot het ontstaan van de ziekte werden nog niet 

geïdentificeerd. De huidige hypothese stelt dat IBD waarschijnlijk ontstaat als gevolg van een 

complexe interactie tussen genetische predispositie, omgevingsfactoren en het immuunsysteem 

(Xavier en Podolsky, 2007). De intestinale microbiota zou eveneens belangrijk zijn voor initiatie van 

het ontstekingsproces (Rioux et al., 2005). Vervolgens wordt de mogelijke rol van verschillende 

voedingsbestanddelen in het ontstaan van IBD in meer detail besproken. Aangezien het onderzoek 

naar dit aspect van de ziekte in de hond en kat beperkt is, worden voornamelijk humane studies 

aangehaald.  

 

Tenslotte wordt een overzicht gegeven van de therapeutische mogelijkheden. De huidige behandeling 

bestaat vaak uit een antiparasitaire behandeling, gevolgd door een aangepast dieet, een 

antibacteriële therapie en tenslotte immunosuppressieve therapie (Hall en German, 2008). Daarnaast 

wordt ook onderzoek verricht naar nieuwe, gerichte therapieën die gebaseerd zijn op de 

onderliggende pathogenese (Podolsky, 2002; Hall en German, 2008; Abraham en Cho, 2009). Nieuwe 

therapieën die gebaseerd zijn op omega-3 polyonverzadigde vetzuren of de modulatie van de 

intestinale microflora worden verder toegelicht.  

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

LITERATUURSTUDIE 

 

1. Inleiding tot inflammatory bowel disease 

 

1.1. Inleiding 

 

Inflammatory bowel disease (IBD) omvat een groep chronische enteropathieën die gekarakteriseerd 

worden door persistente of wederkerige gastrointestinale (GI) symptomen en inflammatie (Simpson en 

Jergens, 2011). Histologie toont vaak een diffuse infiltratie van verschillende ontstekingscellen in de 

lamina propria van de darmmucosae (Tams, 2003; Hall en German, 2005). Deze ontstekingscellen 

kunnen lymfocyten, plasmacellen, eosinofielen, neutrofielen en/of macrofagen zijn (Tams, 2003). De 

infiltratie van ontstekingscellen is echter niet pathognomonisch voor IBD en kan ook gezien worden bij 

andere GI aandoeningen (Tams, 2003). De term idiopathische IBD wordt gebruikt om aan te duiden 

dat de onderliggende oorzaak van de inflammatie niet gekend is (Hall en German, 2008). De etiologie 

en pathogenese van IBD zijn nog niet volledig opgehelderd, maar er wordt aangenomen dat de 

oorzaak multifactorieel is. Zowel de intestinale omgeving, het immuunsysteem als omgevingsfactoren 

zouden betrokken zijn bij het ontstaan van de inflammatie (Packey en Sartor, 2008).  

 

1.2. IBD bij de mens 

 

Humane IBD omvat twee subtypes: ulceratieve colitis (UC) en Crohn’s disease (CD) of de ziekte van 

Crohn (Xavier en Podolsky, 2007; Abraham en Cho, 2009). In UC is de inflammatie doorgaans 

beperkt tot het colon. Deze ziekte wordt gekenmerkt door ernstige mucosale inflammatie en de 

ontwikkeling van mucosale ulcers. Histologische onderzoek kan een infiltratie van neutrofielen in de 

lamina propria aantonen, met ontwikkeling van micro-abcessen in de crypten (Xavier en Podolsky, 

2007). CD kan daarentegen in elk deel van het GI stelsel voorkomen, maar betreft voornamelijk het 

ileum en het colon. Hier kan een accumulatie van macrofagen voorkomen, die aanleiding kan geven 

tot granuloma’s (Podolsky, 2002; Xavier en Podolsky, 2007). Verder kan CD geassocieerd zijn met 

stricturen en fistula’s (Podolsky, 2002).  

 

1.3. IBD bij de hond en de kat  

 

1.3.1. Classificatie van IBD bij de hond en de kat 

 

IBD komt bij honden en katten meestal voor op middelbare of oudere leeftijd, maar kan occasioneel 

gediagnosticeerd worden bij dieren jonger dan 4 maanden (Tams, 2003). De ziekte wordt 

onderverdeeld in verschillende subtypes afhankelijk van het dominante type van inflammatoire cellen 

in de darmmucosae, zoals lymfocyten, plasmacellen, eosinofielen, neutrofielen of macrofagen (Hall en 

German, 2008). Daarnaast wordt ook de plaats van inflammatie in de naam aangeduid. 
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Lymfoplasmacytaire enteritis, eosinofiele (gastro-)enteritis, granulomateuze enteritis en zeldzame 

neutrofiele enteritis situeren zich in de dunne darm (Hall en German, 2008; Cerquetella et al., 2010). 

In de dikke darm worden lymfoplasmacytaire colitis, eosinofiele colitis, histiocytaire ulceratieve colitis 

en granulomateuze colitis waargenomen (Cerquetella et al., 2010).  

 

Er zijn ook een aantal bijzondere subtypes die een raspredispositie vertonen, maar die wel bij elke 

hond of kat kunnen voorkomen. Bij de hond zijn dit lymfoproliferatieve enteropathie in Basenjis, 

lymfoplasmacytaire enteritis in Duitse Herders, protein-losing enteropathie en protein-losing 

nefropathie in Soft-Coated Wheaten Terriers en histiocytaire ulceratieve colitis in Boxers (Hall en 

German, 2005; Cerquetella et al., 2010). Shar Peis kunnen een erge lymfoplasmacytaire enteritis 

vertonen, met hypoproteinemie en extreem lage serum cobalamine concentraties (Hall en German, 

2005). Siamese katten hebben een predispositie voor lymfoplasmacytaire enteritis (Hall en German, 

2005).  

 

1.3.1.1. Lymfoplasmacytaire enteritis 

Lymfoplasmacytaire enteritis (LPE) is de meest frequente vorm van IBD bij honden en katten. LPE 

wordt gekarakteriseerd door een accumulatie van lymfocyten en plasmacellen in de lamina propria 

van de dunne darm (Simpson, 1996; Hall en German, 2008). De lymfoplasmacytaire infiltratie kan ook 

optreden in andere delen van het GI stelsel en zo aanleiding geven tot lymfoplasmacytaire gastritis 

en/of colitis (Hall en German, 2008). Er bestaat een grote variatie in de ernst, de graad van infiltratie in 

de lamina propria en de ratio van lymfocyten ten opzichte van plasmacellen (Hall en German, 2008). 

Protein-losing enteropathie komt bij honden vaak voor in combinatie met LPE (Hall en German, 2005). 

Duitse Herders en Siamese katten vertonen een predispositie voor LPE (Hall en German, 2005). Een 

erge, erfelijke vorm van LPE komt voor bij de Basenji honden, de Basenji enteropathie (Simpson, 

1996; Hall en German, 2008).  

 

1.3.1.2. Eosinofiele enteritis  

Eosinofiele enteritis (EE) is de tweede meest voorkomende vorm van IBD bij de hond. Samen met de 

dunne darm kan ook de maag (eosinofiele gastro-enteritis), het colon (eosinofiele enterocolitis) of 

beide (eosinofiele gastro-enterocolitis) betrokken zijn in het ontstekingsproces (Hall en German, 

2008). Histologisch worden er verschillende inflammatoire cellen geobserveerd, waarbij eosinofielen 

het dominante celtype zijn (Hall en German, 2005). De accumulatie van inflammatoire cellen kan ook 

het gevolg kan zijn van een immunologische reactie tegenover parasieten of bepaalde 

voedselantigenen, waardoor de ziekte daar overgediagnosticeerd kan zijn. Bovendien wordt de 

diagnose bemoeilijkt door de grote variatie in het aantal eosinofielen in gezonde honden (Simpson, 

1996; Hall en German, 2008). EE kan bij elk ras voorkomen en komt meer voor bij jong volwassen 

mannelijke honden. Boxers, Duitse Herders en Dobbermans zouden gepredisponeerd zijn (Hall en 

German, 2008).  
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1.3.1.3. Granulomateuze enteritis  

Granulomateuze enteritis (GE) is een zeldzame vorm van IBD, die gekenmerkt wordt door mucosale 

infiltratie van macrofagen (Hall en German, 2008). Deze infiltratie leidt tot vorming van granuloma’s 

(Hall en German, 2005). GE heeft enkele histologische kenmerken gemeen met CD, maar in GE 

worden geen obstructies, abcessen of fistula’s geobserveerd (Hall en German, 2005).  

 

1.3.1.4. Histiocytaire ulceratieve colitis 

Histiocytaire ulceratieve colitis (HUC) is een zeer zeldzame vorm die bijna uitsluitend bij Boxers jonger 

dan 4 jaar wordt gezien en meestal beperkt blijft tot het colon (Hall en German, 2008; Craven et al., 

2011). De honden vertonen symptomen zoals hematochezie en gewichtsverlies (Craven et al., 2011). 

Histologisch wordt HUC gekenmerkt door een combinatie van macrofagen, lymfocyten en neutrofielen 

(Craven et al., 2011). 

 

1.3.1.5. Protein-losing enteropathie en protein-losing nefropathie in Soft-Coated Wheaten Terriers  

In Soft-Coated Wheaten Terriers worden de unieke familiale aandoeningen protein-losing enteropathie 

(PLE) en protein-losing nefropathie (PLN) onderkend. De aangetaste honden vertonen tekenen van 

PLE, PLN of beide. Deze ziekten zouden een genetische basis hebben aangezien er een 

gemeenschappelijke mannelijke voorouder is aangetoond, maar de betrokken genen werden nog niet 

geïdentificeerd (Hall en German, 2008).  

 

1.3.2. Symptomen van IBD bij de hond en de kat 

 

De klinische symptomen van de ziekte zijn zeer heterogeen door de grote verschillen in locatie en de 

ernst van de ontstekingsreactie (Tams, 2003). De meest voorkomende symptomen zijn braken, 

diarree en gewichtsverlies (Simpson en Jergens, 2011). De symptomen kunnen opgedeeld worden in 

symptomen van het proximale deel en symptomen van het distale deel van het GI stelsel (Jergens et 

al., 2003). Braken, hematemesis en gewichtsverlies worden voornamelijk gezien wanneer het 

proximale deel is aangetast, en tenesmus, hematochezie, mucus op de faeces en frequent 

defaeceren bij aantasting van de distale darm (Jergens et al., 2003). De diarree kan zowel acuut als 

chronisch zijn en de oorsprong kan zich in de dunne darm, de dikke darm of beide bevinden (Tams, 

2003; Simpson en Jergens, 2011).  

 

Andere symptomen zijn een veranderde eetlust, veranderingen in gedrag (onder andere 

lusteloosheid), een stijging van de borborygmen, halitose, polyurie/polydipsie, melena, dyspnee en 

abdominaal ongemak (Tams, 1993; Simpson, 1996; Hall en German, 2008; Simpson en Jergens, 

2011). Secundair aan het verlies aan eiwitten door de darm kunnen hypoproteinemie, perifeer oedeem 

en ascites ontstaan (Hall en German, 2008; Simpson en Jergens, 2011). 
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1.3.3. Diagnose van IBD bij de hond en de kat 

 

1.3.3.1. Inleiding 

De definitieve diagnose kan enkel gesteld worden na histologisch onderzoek van een darmbiopt 

(Tabel 1) (Hall en German, 2008). Histologie laat ook toe het subtype van IBD, de uitgebreidheid van 

de ziekte en de verschillende betrokken GI segmenten te bepalen. Hierdoor kan een gepaste therapie 

gestart worden en een prognose gemaakt worden (Tams, 1993). 

 

Om de ernst van de GI aandoening objectief te kunnen kwantificeren, werden er klinische score 

indices ontwikkeld voor IBD bij honden (Jergens et al., 2003; Allenspach et al., 2007). Deze kunnen 

zowel gebruikt worden voor de initiële diagnose als voor de evaluatie van een therapie (Jergens et al., 

2003). De Canine Inflammatory Bowel Disease Activity Index (CIBDAI) bestaat uit zes variabelen: (1) 

activiteit, (2) eetlust, (3) braken, (4) consistentie van de faeces, (5) frequentie van defaeceren en (6) 

gewichtverlies (Jergens et al., 2003). Aan elke variabele wordt een score van 0 (normaal) tot 3 

(ernstige verandering) toegekend. De optelling van deze scores levert een globale score die de ernst 

van de aandoening weerspiegelt: klinisch onbelangrijk (0-3), milde IBD (4-5), matige IBD (6-8) en 

ernstige IBD (9 of meer). Allenspach et al. (2007) voegden hier nog enkele variabelen aan toe 

(albumine concentratie, ascites en perifeer oedeem en pruritis), zodat het score systeem bruikbaar 

werd voor alle chronische enteropathieën en een betere prognostische waarde kreeg.  
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Tabel 1. Differentiaal diagnose van gastrointestinale (GI) inflammatie (Tams, 1993; Tams, 2003; 

Hall en German, 2008) 

 

 

1.3.3.2. Bloedonderzoek  

De bloedanalyse van een IBD patiënt kan afwijkend zijn. Deze afwijkingen zijn niet specifiek voor IBD, 

maar zijn wel belangrijk daar ze een indicatie geven over de algemene toestand van de patiënt. Op 

het hematologisch onderzoek kunnen anemie, eosinofilie en neutrofilie gezien worden (Hall en 

German, 2008). Anemie kan een gevolg zijn van chronische inflammatie of bloedverlies (Tams, 1993; 

Hall en German, 2005; Hall en German, 2008). Niet-regeneratieve anemie draagt vaak bij tot 

chronische inflammatie (Jergens, 1993).  

 

Het biochemisch onderzoek vertoont geen afwijkingen die rechtstreeks te wijten zijn aan de IBD, maar 

kan wel secundaire aantastingen aan andere organen aantonen (Hall en German, 2005). Zo kunnen 

de concentraties van de leverenzymen alanine aminotransferase en alkalisch fosfatase gestegen zijn 

bij een reactieve hepatopathie die een gevolg kan zijn van de intestinale inflammatie (Hall en German, 
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2005). Hypoalbuminemie en hypoglobulinemie kunnen ontstaan door het eiwitverlies ter hoogte van 

de darm. Een malabsorptie kan leiden tot hypocholesterolemie (Tams, 1993; Hall en German, 2008). 

Hypocalcemie kan aanwezig zijn als gevolg van de hypoproteinemie en de daling van 

calciumbindende eiwitten (Tams, 1993). Een cobalamine (vitamine B12) tekort kan ontstaan door 

malabsorptie, maar ook door exocriene pancreasinsufficiëntie of door toename van het aantal 

anaërobe bacteriën die interfereren met de opname (Berghoff en Steiner, 2011). Door een gedaalde 

folaatabsorptie of door veranderingen in de intestinale microbiota kan eveneens een folaat (vitamine 

B9) tekort optreden (Berghoff en Steiner, 2011). Cobalamine en folaat zijn aanwezig in meeste 

commerciële voedingen, waardoor een lage serumconcentratie waarschijnlijk niet het gevolg is van 

een dietair tekort maar van een verstoring in het absorptiemechanisme (Berghoff en Steiner, 2011).   

 

1.3.3.3. Faecesonderzoek  

Parasitologisch en bacteriologisch onderzoek van de faeces laat toe om andere oorzaken van 

intestinale inflammatie (Tabel 1) zoals nematoden (zoals Trichuris, Uncinaria, en Ancylosoma), een 

Giardia infectie en bacteriële infecties (Salmonella spp., Campylobacter spp. en Clostridium spp.) uit 

te sluiten (Hall en German, 2008).  

 

1.3.3.4. Medische beeldvorming  

Op radiografische beelden zijn meestal geen afwijkingen zichtbaar (Tams, 1993). Er kan eventueel 

een contrastradiografie uitgevoerd worden, maar Hall en German (2008) stelden dat een 

contrastradiografie zelden extra informatie zal opleveren en dat echografie verkozen moet worden. Op 

echografie van de darm kunnen er verdikte darmwanden teruggevonden worden (Simpson, 1996; Hall 

en German, 2008). Endoscopie is de enige medische beeldvormingstechniek die in combinatie met 

een biopsie een definitieve diagnose kan opleveren.  

 

1.3.3.5. Biopsie  

Zoals hierboven reeds vermeld, kan de uiteindelijke diagnose enkel gebeuren na histologisch 

onderzoek van een darmbiopt (Hall en German, 2008). Dit biopt kan via een endoscopie of via 

laparotomie verkregen worden (Simpson en Jergens, 2011). Wanneer er geen ander indicatie is om 

een chirurgie uit te voeren, kan beter een (minder invasieve) endoscopie worden uitgevoerd (Simpson 

en Jergens, 2011).   

 

Een diagnostische endoscopie wordt uitgevoerd om de oesofagale, gastrische en intestinale mucosa 

te visualiseren (Simpson en Jergens, 2008). Er kunnen bij endoscopie verschillende tekenen van 

inflammatie worden opgemerkt, zoals een meer korrelig, onregelmatig en brozer aspect van de 

mucosae met erosies, ulceraties en spontane bloedingen (Figuur 1 en Figuur 2) (Hall en German, 

2008). De interpretatie is echter subjectief. De macroscopische laesies zijn niet altijd zichtbaar bij IBD 

en dezelfde symptomen kunnen ook bij neoplasie gezien worden (Hall en German, 2008). Het is 

daarom belangrijk dat er ook steeds een biopt wordt genomen dat onderzocht wordt voor definitieve 

diagnose van IBD (Hall en German, 2008).  
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Fig. 1: Endoscopische beelden van de hond (uit Cerquetella et al., 2010). A: Lymfoplasmacytaire 

colitis, B: Macrofolliculaire en diffuse interstitiële lymfocytaire colitis, C: Histiocytaire colitis, D: 

Neutrofiele-eosinofiele colitis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Histologische beelden van de hond (Uit Cerquetella et al., 2010). Haematoxyline-eosine-

kleuring, Schaal = 50 µm. A: Lymfoplasmacytaire colitis, met infiltratie van lymfocyten, plasmacellen 

en enkele macrofagen; B: Lymfoplasmacytaire colitis, folliculaire variant, C: Histiocytaire colitis, met 

infiltratie van grote macrofagen (pijlen); D: Eosinofiele colitis, met een groot aantal eosinofielen. 

 

De World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) heeft richtlijnen opgesteld voor een meer 

gestandaardiseerde beoordeling van de inflammatie in GI histologische preparaten (Day et al., 2008; 

Washabau et al., 2010). De histopathologische analyse omvat onder meer de beoordeling van de 

mucosale architectuur en cellulaire infiltraten (Hall en German, 2008). Aan de hand van het 

histopathologisch patroon kan het subtype IBD bepaald worden (Hall en German, 2008).  

 

1.3.3.6. Eliminatiedieet 

Een eliminatiedieet kan gebruikt worden om een voedselgerelateerde oorzaak van de inflammatie te 

identificeren (Tams, 1993). Aanpassingen in het dieet kunnen tevens gebruikt worden als 

therapeutische strategie (zie 3.3.).  
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2. De etiologie en pathogenese van IBD  

 

2.1. Inleiding 

 

Hoewel de precieze details van de pathogenese nog ongekend zijn, stelt de algemene hypothese dat 

IBD het resultaat is van een combinatie van omgevingsfactoren en een genetische predispositie 

(Xavier en Podolsky, 2007).  

 

De genetische predispositie is waarschijnlijk van primair belang voor het ontstaan van IBD (Rioux et 

al., 2005). De onderliggende genetische defecten in humane IBD patiënten situeren zich voornamelijk 

in genen die belangrijk zijn voor de epitheliale barrièrefunctie en het aangeboren en verworven 

immuunsysteem (Xavier en Podolsky, 2007; Khor et al., 2011). Ook bij honden zouden genetische 

factoren een belangrijke functie hebben, daar er voor sommige subtypes een raspredispositie gezien 

wordt. 

 

De ziekte zou zich vervolgens ontwikkelen als gevolg van een abnormale interactie tussen de 

intestinale microbiota en het immuunsysteem van genetisch gevoelige individuen (Rioux et al., 2005). 

Voornamelijk commensale luminale en/of mucosale bacteriën zouden belangrijk zijn (Rioux et al., 

2005; Packey en Sartor, 2008). Verschillende studies benadrukken de rol van de microbiota in de 

pathogenese van IBD.  

(1) In muismodellen die spontaan IBD ontwikkelen door een genetisch defect (bv. IL-2 of IL-

10-deficiënte muizen), zal de inflammatie niet ontstaan onder kiemvrije condities (Sellon et al., 

1998; Schuppler et al., 2004; Elson et al., 2005). Intestinale bacteriën zijn hier noodzakelijk 

voor initiatie van het ontstekingsproces.  

(2) Zowel in humane IBD patiënten als in honden en katten met deze ziekte, werden 

veranderingen in de samenstelling van de microbiële gemeenschap vastgesteld (Frank et al., 

2007; Janeczko et al., 2008; Xenoulis et al., 2008; Suchodolski et al., 2010). In humane IBD 

patiënten werd aangetoond dat de samenstelling van de microbiota gelijkaardig is in ontstoken 

weefsel als in gezonde delen van de darm van dezelfde patiënt. Hieruit volgt dat de 

veranderingen in de microbiota waarschijnlijk eerder een oorzaak zijn van IBD dan een gevolg 

ervan (Swidsinski et al., 2002; Xenoulis et al., 2008).  

(3) Onderbreking van de fecale stroom doorheen de darm door middel van een ileostomie, 

zorgt voor een verbetering van de symptomen in CD patiënten (Harper et al., 1985; Rutgeerts 

et al., 1991). Het herstellen van de intestinale continuïteit of de toevoeging van bacteriën 

bevattende luminale darminhoud zorgt voor herval (Harper et al., 1985; D’Haens et al., 1998).  

 

Daarnaast worden ook verschillende omgevingsfactoren genoemd die de etiologie en pathogenese 

van IBD beïnvloeden (Danese et al., 2004). Het verband tussen roken en IBD is het sterkst. Roken 

verhoogt het risico op CD, maar heeft een beschermende functie in UC. Andere omgevingsfactoren 

die onderzocht worden zijn onder meer medicijngebruik (niet-steroïde anti-inflammatoire medicijnen en 
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contraceptiva), appendectomie, stress, geografische en sociale status en voeding (Danese et al., 

2004). De mogelijke rol van voeding bij het ontstaan van IBD wordt hier in meer detail besproken.   

 

2.2. De rol van voeding bij het ontstaan van IBD 

 

2.2.1. Voeding als etiologische factor in IBD: aanwijzingen uit onderzoek bij de mens  

 

Epidemiologisch onderzoek toont een sterke toename van de IBD incidentie tijdens de laatste 

decennia (Molodecky et al., 2012). Dit wijst op een bijdrage van omgevingsfactoren in het ontstaan 

van de ziekte naast een eventuele genetische predispositie, omdat de genetische achtergrond stabiel 

bleef en de diagnose niet verbeterde (Anderson et al., 2012). De incidentie stijgt in Europa en Noord-

Amerika, maar ook in landen waar de aandoening voordien weinig voorkwam zoals bijvoorbeeld 

Japan. Deze toename zou mogelijk geassocieerd zijn met het verwesteren van de levensstijl, met 

onder meer een Westers voedingspatroon (Marshall, 2008). Er zijn steeds meer aanwijzingen dat 

voeding een rol speelt in de etiologie van IBD, maar sluitende bewijzen ontbreken (Hou et al., 2011). 

  

Het is moeilijk om een directe relatie aan te tonen tussen een bepaalde voedingscomponent en het 

ontstaan van IBD. De geobserveerde veranderingen in het voedingspatroon van IBD patiënten kunnen 

zowel een oorzaak als een gevolg zijn van de ziekte. Maconi et al. (2010) beschreven immers dat 

38,6% van de onderzochte IBD patiënten hun dieet aanpassen om bepaalde symptomen te kunnen 

compenseren. Zo zou een verhoogde consumptie van geraffineerde suikers verklaard kunnen worden 

als compensatie voor energie- en gewichtsverlies. Het is daarom belangrijk om specifieke informatie te 

verkrijgen over de voedingsgewoonten die patiënten hadden voor het ontstaan van de IBD. 

Retrospectieve studies zijn onderhevig aan een herinneringsbias, met andere woorden het opvragen 

van voedingsgewoonten enkele jaren na de aanvang van de ziekte, waardoor de juistheid van deze 

resultaten in vraag wordt gesteld (Molodecky et al., 2010). Recent werd in enkele prospectieve studies 

het verband tussen voeding en het risico op IBD bestudeerd (Hart et al., 2008; Tjonneland et al., 2009; 

Jantchou et al., 2010; John et al., 2010). Deze studies zijn niet onderhevig aan een herinneringsbias, 

maar omvatten vaak minder patiënten en zijn arbeidsintensiever (Anderson et al., 2012).  

 

De voeding kan via verschillende mechanismen bijdragen tot het ontstaan van IBD (Chapman-Kiddell 

et al., 2010; Anderson et al., 2012). Bepaalde voedingscomponenten kunnen enerzijds een direct 

effect hebben op de inflammatie door onder meer de aanwezigheid van voedselantigenen, door het 

beïnvloeden van oxidatieve stress, door het veranderen van de genexpressie of doordat ze een effect 

hebben op de intestinale permeabiliteit. Anderzijds kan er ook een indirect effect zijn door het 

beïnvloeden van de samenstelling van de intestinale microbiota. Het specifiek effect van bepaalde 

voedingscomponenten zal hieronder in meer detail besproken worden. De voornaamste 

voedingscomponenten die geassocieerd worden met het ontstaan van IBD, zijn suikers, omega-6 

polyonverzadigde vetzuren en dierlijke eiwitten. Vezels, groenten en fruit zouden het risico op de 

aandoening verlagen (Hou et al., 2011; Anderson et al., 2012).  
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2.2.1.1. Suikers en geraffineerde koolhydraten 

Sinds Martini en Brandes in 1976 een verhoogde consumptie van suikers en geraffineerde 

koolhydraten in CD patiënten beschreven, werd het belang van deze voedingscomponenten uitvoerig 

bestudeerd. Verschillende retrospectieve studies vonden een positieve associatie tussen een 

verhoogde inname van suikers (Tragnone et al., 1995; Reif et al., 1997; Geerling et al., 2000) of meer 

specifiek geraffineerde koolhydraten (Thornton et al., 1979) en het ontstaan van IBD (Bijlage I: Tabel 

2). Sakamoto et al. (2005) en Amre et al. (2007) konden de positieve associatie niet bevestigen. Deze 

resultaten moeten echter kritisch bekeken worden, daar ze onderhevig zijn aan een herinneringsbias 

(Molodecky et al., 2010). In twee recente prospectieve studies, in de etude épidémiologique des 

femmes de la mutuelle générale de l’education nationale (E3N) en de European prospective 

investigation into cancer and nutrition (EPIC) cohorten, werden geen significante associaties 

gevonden tussen een hoge suikerinname en een verhoogd risico op IBD (Hart et al., 2008; Jantchou 

et al., 2010). Recent blijkt de associatie tussen suikerconsumptie en IBD onduidelijk te zijn door sterke 

variaties tussen verschillende studies  (Hou et al., 2011;  Anderson et al., 2012). Een verhoogde 

suikerinname kan zowel een oorzaak als een gevolg van IBD zijn (Thornton et al., 1979; Maconi et al., 

2010). Geraffineerde koolhydraten worden immers snel geabsorbeerd ter hoogte van de dunne darm 

waardoor een bulkeffect vermeden wordt. Bovendien kunnen deze suikers het gewichts- en 

energieverlies, die optreden als gevolg van de intestinale ontsteking, compenseren. 

 

De hypothese van Gibson en Shepherd (2005) stelt dat een overmatige inname van sterk 

fermenteerbare, maar slecht geabsorbeerde korte keten koolhydraten en polyolen (Fermentable Oligo, 

Di- and Monosaccharides And Polyols of FODMAP’s) bijdraagt tot de gevoeligheid voor CD. Deze 

FODMAP’s omvatten fructose, fructanen, lactose, polyolen en galactooligosacchariden en komen 

onder meer voor in fruit, melkproducten, uien, pasta, pizza, tarwe en zoetstoffen. De FODMAP’s 

worden in de distale dunne darm en het proximale gedeelte van het colon door intestinale bacteriën 

sneller gefermenteerd dan lange keten koolhydraten. Hierdoor kunnen de FODMAP’s volgens Gibson 

en Shepherd beschouwd worden als fast food voor bacteriën, wat mogelijk leidt tot bacteriële 

overgroei in de dunne darm en, daarmee samenhangend, een toegenomen epitheliale permeabiliteit. 

In het colon kan overmatige inname van FODMAP’s resulteren in beschadiging van het epitheel en 

verhoogde intestinale permeabiliteit. Daarnaast worden FODMAP’s in verband gebracht met enkele 

functionele symptomen van IBD patiënten, zoals abdominale pijn, diarree en flatulentie (Lomer, 2011).  

 

2.2.1.2. Polyonverzadigde vetzuren 

Een hoge totale inname van polyonverzadigde vetzuren (PUFA’s) wordt geassocieerd met een 

verhoogd risico op zowel UC als CD (Bijlage II: Tabel 3) (Reif et al., 1997; Geerling et al., 2000; 

Sakamoto et al., 2005; Amre et al., 2007; Hart et al., 2008). PUFA’s zijn vetzuren met twee of meer 

dubbele bindingen, waarvan de laatste zich op de omega-3 (n-3) of omega-6 (n-6) positie ten opzichte 

van de methylgroep bevindt (Figuur 3) (Wall et al., 2010). PUFA’s zijn precursoren van eicosanoïden 

(bv. prostaglandines, tromboxanen en leukotriënen) en hebben bijgevolg een immunomodulerende 

functie; n-3 PUFA’s hebben een anti-inflammatoir effect en n-6 PUFA’s een pro-inflammatoir effect 
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(Calder, 2008; Wall et al., 2010; Lomer, 2011). Deze componenten worden in verband gebracht met 

de oorzaak van IBD, maar hebben ook een therapeutisch potentieel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Structuren van enkele polyonverzadigde vetzuren. Het n-6 vetzuur (A) linolzuur en de n-3 

vetzuren (B) eicosapentaeenzuur en (C) docosahexaeenzuur (naar Calder, 2008). 

 

n-3 PUFA’s zouden kunnen beschermen tegen IBD, terwijl n-6 PUFA’s het risico op de aandoening 

verhogen (Geerling et al., 2000; Sakamoto et al., 2005; Amre et al. 2007; Tjonneland et al., 2009). In 

een prospectieve studie in de EPIC populatie werd een duidelijk verband gevonden tussen een 

verhoogd risico op UC en een hoge inname van linolzuur, een n-6 PUFA (Tjonneland et al., 2009). 

Linolzuur komt voor in rood vlees (voornamelijk rundsvlees en varkensvlees), braadolie (maïsolie en 

zonnebloemolie) en polyonverzadigde margarines. Vis, wit vlees, olijfolie, boter en margarines arm 

aan polyonverzadigde vetzuren bevatten weinig linolzuur (Tjonneland et al., 2009). Volgens een 

Japanse studie zou een hoge n-6:n-3 verhouding kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van CD (Shoda 

et al., 1996). Het belang van het n-6:n-3 ratio wordt benadrukt door Calder (2008). Een optimale n-6:n-

3 verhouding bedraagt 4:1, maar in een Westers dieet worden verhoudingen van 15-16:1 vastgesteld 

(Wall et al., 2011).   

 

2.2.1.3. Eiwitten 

Enkele retrospectieve studies beschrijven een positief verband tussen een hoge eiwitconsumptie en 

de ontwikkeling van de CD en UC (Bijlage III: Tabel 4) (Tragnone et al., 1995; Reif et al., 1997; 

Sakamoto et al., 2005). Deze associatie kon niet bevestigd worden in twee andere studies (Geerling et 

al., 2000; Amre et al., 2007). In een prospectieve studie in de Franse E3N cohorte (Jantchou et al., 

2010) werd een verhoogde consumptie van totaal eiwit, meer specifiek dierlijke eiwitten geassocieerd 

met een verhoogd risico op IBD. Hart et al. (2008) vonden in een prospectieve studie in de EPIC 

cohorte echter geen significante associatie tussen een verhoogde eiwitinname en een verhoogd risico 

op UC. Beide studies verschillen op enkele punten (Jantchou et al., 2010). De EPIC studie had een 

nested case-control ontwerp en onderzocht zowel mannen als vrouwen. Bovendien werd de inname 

van eiwit in deze studie berekend als percentage van de totale energie in tegenstelling tot de E3N 

studie. Deze aspecten kunnen mogelijk aan de basis liggen van het verschillend resultaat.  

Het vooropgestelde mechanisme waardoor (dierlijke) eiwitten bijdragen tot het ontstaan van IBD is via 

het metabolisme van colon microbiota (Jantchou et al., 2010). Een gedeelte van eiwitten die aanwezig 

zijn in de voeding, wordt niet geabsorbeerd in de dunne darm, bereikt vervolgens het colon en wordt 

A 

B 

C 
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daar gemetaboliseerd door de aanwezige microbiota (Hughes et al., 2000). De eindproducten van dit 

proces zijn onder meer waterstofsulfide, fenolen, amines en ammonium, en kunnen toxisch zijn voor 

het colon. Waterstofsulfide (H2S) wordt in verband gebracht met UC en colonkanker. De faeces van 

UC patiënten bevatten meer sulfaatreducerende bacteriën en H2S (Roediger et al., 1997; Huycke en 

Gaskins, 2004). Fenolen worden in verband gebracht met blaas- en darmkanker, ammonium heeft 

een negatief effect op het metabolisme van epitheelcellen in het colon (De Preter et al., 2004). 

 

2.2.1.4. Vezels uit granen, groenten en fruit 

Vezels zijn afkomstig uit verschillende voedselbronnen zoals granen, groenten en fruit, en zijn ook 

aanwezig in prebiotica-bevattende voedingssupplementen (Andersen et al., 2012). De fermenteerbare 

vezels worden niet verteerd en geabsorbeerd in de dunne darm, maar worden gemetaboliseerd in het 

colon. De niet-fermenteerbare vezels, zoals cellulose, lignine en restistent zetmeel hebben een 

bulkeffect (Chapman-Kiddell et al., 2010; Anderson et al., 2012).  

 

Verschillende studies rapporteren een gereduceerde inname van fruit en groenten in UC en CD 

patiënten (Bijlage IV: Tabel 5) (Thornton et al., 1979; Reif et al., 1997; Sakamoto et al., 2005; 

Halfvarson et al., 2006; Amre et al., 2007). Hou et al. (2011) besluiten uit een systematisch onderzoek 

van de literatuur dat een voedingspatroon rijk aan groenten en fruit het risico op CD reduceert, maar 

geen effect heeft op UC. Een lagere consumptie van fruit en groenten kan ook een gevolg zijn van 

een aangepast voedingspatroon ten gevolge van de IBD symptomen, zoals diarree (Maconi et al., 

2010). 

 

Het effect van vezels op intestinale omgeving is veelzijdig. Door de bacteriële fermentatie van vezels 

ontstaan lactaat, gas en de korte keten vetzuren (short chain fatty acids of SCFA’s) acetaat, butyraat 

en propionaat. Butyraat is de belangrijkste energiebron van enterocyten en heeft een anti-

inflammatoire functie door inhibitie van nuclear factor-kappa-B (NFκB) en transcriptie van 

proinflammatoire cytokines (Anderson et al., 2012). Bovendien bevordert butyraat de activatie van 

peroxisome proliferator-activated receptor c, wat leidt tot gereduceerde colon permeabiliteit 

(Venkatraman et al., 2003). Vezels vormen een substraat voor bepaalde bacteriën en beïnvloeden op 

die manier de samenstelling van de intestinale microbiota. Daarnaast bevatten vezels, groenten en 

fruit verschillende fytochemicaliën (bv. lignanen, flavonoïden en anti-oxidanten) die de inflammatie 

kunnen verminderen (Anderson et al., 2012).  
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3. Therapie  

 

3.1. Inleiding 

 

Er wordt bij voorkeur een stapsgewijze therapie toegepast, omdat deze ook diagnostisch is en door 

een stapsgewijze aanpak kan er achterhaald worden welke therapie effectief is (Hall en German, 

2008). Deze bestaat uit een antiparasitaire behandeling, gevolgd door een aangepaste voeding, 

antibacteriële therapie en tenslotte immunosuppressieve therapie (Hall en German, 2008). De 

verschillende behandelingen geven bovendien een indicatie over de mogelijk oorzaak van de 

inflammatie. Ernstig zieke patiënten, die dehydratatie, PLE en hypoproteinemie, ascites of 

thrombocytopenie vertonen, dienen ook behandeld te worden met respectievelijk vloeistoftherapie, 

plasmatransfusie, diuretica en aspirine (Hall en German, 2008).  

 

3.2. Antiparasitaire behandeling  

 

Bij milde symptomen wordt initieel een behandeling met fenbendazole gestart. Dit antiparasitair 

medicijn werkt tegen (endo)parasieten, (parasitaire) wormen en Giardia. Deze behandeling dient ook  

als diagnostische test om Giardia en andere parasitaire infecties uit te sluiten uit de differentiaal 

diagnose, theoretisch gezien is het dus geen behandeling voor IBD (Tabel 1) (Hall en German, 2005; 

Simpson en Jergens, 2011). Een antiparasitaire therapie kan een verborgen endoparasitaire infectie 

behandelen (Hall en German, 2008).  

 

3.3. Aangepaste voeding  

 

Aanpassingen in het dieet vormen een belangrijk onderdeel van de therapie voor IBD. Wanneer de 

inflammatie voornamelijk in de dunne darm voorkomt, wordt een hypoallergeen en laag residudieet 

verkozen. Een vezelrijk dieet is aangeraden wanneer de dikke darm aangetast is (Malewska et al., 

2011).  Simpson en Jergens (2011) stelden algemene richtlijnen op voor een aangepast dieet. Deze 

bestaan uit (1) algemene aanpassingen, (2) zorgen voor een optimale samenstelling, (3) het 

aanpassen van de voedselantigenen en (4) immunomodulatie. Als algemene aanpassing kan de 

oorspronkelijke voeding volledig vervangen worden of kan gelijkaardige voeding van een andere 

fabrikant getest worden. Ten tweede dient de voeding een optimale samenstelling te hebben. Dit 

houdt in dat het voedsel goed verteerbaar is en een beperkt vetgehalte heeft. Simpson en Jergens 

(2011) vermelden dat het dieet beter een beperkt vezelgehalte bevat, maar Malewska et al. (2011) 

raadt een vezelrijk dieet aan wanneer de dikke darm is aangetast. Bij te magere dieren (lage body 

conditiescore) kunnen middellange keten vetzuren aan het dieet worden toegevoegd als bron van 

calorieën wanneer lange keten triglyceriden niet opgenomen of getolereerd worden (Tams, 1993). In 

tegenstelling tot middellange keten vetzuren, worden lange keten triglyceriden niet onmiddellijk 

doorheen de darmmucosae opgenomen, maar moeten ze eerst gehydrolyseerd worden (Tams, 1993). 

Vetrestrictie kan bij erge malabsorptie de klinische symptomen verminderen (Hall en German, 2008). 
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Als derde maatregel dient de aanwezigheid van voedselantigenen beperkt te worden. Een nieuwe 

eiwitbron of eiwithydrolysaat kan de antigene eigenschappen verder reduceren.  

 

Een hypoallergeen dieet voor een IBD patiënt dient eenvoudig verteerbaar te zijn en bestaat best uit 

één eiwitbron en één koolhydraatbron. Hierdoor zal de antigene belasting dalen en kan de mucosale 

inflammatie verminderen (Hall en German, 2008). Een eliminatiedieet bevat een volledig nieuwe 

eiwitbron waaraan de patiënt nooit eerder werd blootgesteld (Hall en German, 2008). Er kan gebruik 

gemaakt worden van commercieel beschikbare voeding, maar het is ook mogelijk de maaltijden zelf te 

bereiden op basis van gekookte rijst, aardappelen, cottage cheese, mager vlees of eieren (Tams, 

1993). Na een periode met het hypoallergeen dieet, kan het dier opnieuw blootgesteld worden aan het 

oorspronkelijk dieet om zo aan te tonen dat bepaalde componenten uit dit dieet de basis van de 

intestinale ontsteking vormden (Simpson en Jergens, 2011). Daarna worden de specifieke antigenen  

één voor één aan het hypoallergeen dieet toegevoegd worden, om zo het specifieke causale antigeen 

te kunnen identificeren (Simpson en Jergens, 2011). 

 

Een gehydrolyseerd dieet bevat korte peptiden van 6000 tot 15000 dalton, waarvan verondersteld 

wordt dat ze niet antigeen zijn en bijgevolg geen immunologische reactie kunnen uitlokken 

(Puigdemont et al., 2006; Serra et al., 2006; Olivry en Bizikova, 2010). Mandigers (2010) meldde 

echter dat het effect van deze diëten nog onvoldoende bewezen is. Er werden op korte termijn geen 

verschillen waargenomen, maar op langere termijn was de remissieratio veel hoger in de groep 

honden die een gehydrolyseerd dieet kregen, dan bij de honden met een controledieet. Deze 

resultaten kunnen het gevolg zijn van de gestegen verteerbaarheid van de gehydrolyseerde eiwitbron. 

De studie was echter open-label, waardoor mogelijk een bias in de resultaten geïntroduceerd werd. 

Bovendien werd door de strikte inclusiecriteria van de studie mogelijk een selectie gemaakt van dieren 

met een milde IBD. Het is mogelijk dat de positieve respons dus niet reproduceerbaar is in zwaar 

aangetaste dieren. Om het effect van een gehydrolyseerd dieet te onderzoeken, dient eerst getest te 

worden of de dieren een allergische reactie vertonen op het niet-gehydrolyseerde eiwitten en kan dan 

pas getest worden of een gehydrolyseerd dieet deze allergische reactie verhindert. In de studie van 

Puigdemont et al. (2006) werd hypergevoeligheid voor soya eiwit geïnduceerd in Beagles, waarna de 

immunologische respons tegenover het oorspronkelijke en het gehydrolyseerd soya eiwit onderzocht 

werd in deze honden. Er werden geen allergische reacties geobserveerd na orale toediening van 

gehydrolyseerd soya eiwit. Jackson et al. (2003) onderzochten het verschil in immunologische reactie 

tegenover een dieet van maïs, maïszetmeel, soya of soya hydrolysaat in (Maltezer x Beagle) honden 

met een voedselallergie. Er werd pruritis waargenomen na het eten van maïs, maïszetmeel en soya, 

maar niet na het eten van gehydrolyseerd soya eiwit. De resultaten van deze studies tonen aan dat 

een gehydrolyseerd dieet mogelijk effectief is in honden met voedselallergie. 

 

 

 



17 

 

Tenslotte is het ook belangrijk om geobserveerde nutriëntentekorten, zoals bijvoorbeeld cobalamine 

en folaat, te corrigeren door suppletie. Glutamine wordt soms gesupplementeerd daar het een 

belangrijke energiebron is voor de enterocyten en de hepatische detoxificatieprocessen reguleert 

(Malewska, 2011).  

 

3.4. Antibacteriële therapie 

Antibacteriële therapie wordt gebruikt voor de behandeling van Small Intestinal Bacterial Overgrowth 

(SIBO) of wanneer toch een onderliggende bacteriële enteropathie wordt vermoed, maar deze niet 

gediagnosticeerd kon worden. De meest gebruikte antibiotica zijn metronidazole, tylosine en 

oxytetracycline (Hall en German, 2008; Simpson en Jergens, 2011). Metronidazole wordt zowel bij de 

hond, de kat als bij de mens gebruikt. Naast de breedspectrumactiviteit heeft het als bijkomend 

voordeel dat het de celgemedieerde immuniteit inhibeert waardoor de intestinale inflammatie 

verminderd wordt (Tams, 2003). Bijwerkingen van metronidazole zijn anorexie en anemie (Tams, 

1993).   

 

3.5. Immunosuppressieve therapie 

Na de stapsgewijze behandeling van de ziekte door middel van een voedingstherapie en 

antimicrobiële therapie, wordt er een immunosuppressieve behandeling gestart (Simpson en Jergens, 

2011). Deze bestaat standaard uit corticosteroïden als initiële behandeling (Tams, 1995; Simpson, 

1996). Prednisolone wordt vaak gebruikt bij honden, maar heeft neveneffecten zoals 

polyurie/polydipsie, verlies van spiermassa en spiertonus, hijgen en rusteloosheid (Tams, 1993; 

Simpson, 1996). Een alternatief voor prednisolone is dexamethasone. Dit geneesmiddel heeft echter  

een schadelijk effect op de enzymexpressie ter hoogte van de brush border van de enterocyten (Hall 

en German, 2008). Een ander alternatief is azathioprine, dat ook afwisselend met prednisolone 

gebruikt kan worden in een alternate day therapie (Simpson, 1996). Azathioprine is een niet-specifiek 

cytotoxisch product dat de replicatie van sneldelende cellen zoals immunoblasten inhibeert (Tams, 

1993). Neveneffecten worden zelden gezien na behandeling van honden met azathioprine. Er kan 

anorexie, icterus, verminderde haargroei en beenmergonderdrukking optreden (Tams, 1993). De 

myelosuppressieve activiteit van azathioprine maakt regelmatig bloedonderzoek noodzakelijk ter 

controle op anemie, leukopenie en thrombocytopenie (Tams, 2003; Hall en German, 2008).  

Nieuwere glucocorticoïden worden aangewend wanneer de neveneffecten van de oude medicatie te 

erg zijn. Wanneer polyfagie, polyurie/polydipsie, abdominale distentie en spieratrofie gezien worden, 

kan budesonide overwogen worden. Dit is een lokaal actief steroid dat voor 90% wordt 

gemetaboliseerd door het first-pass effect door de lever, waardoor er een minimale onderdrukking is 

van de hypothalamus-hypofyse-bijnier as (Hall en German, 2008).  
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3.6. Nieuwe therapeutische mogelijkheden 

 

3.6.1. Inleiding 

 

Er worden daarnaast ook nieuwe, gerichte therapieën ontwikkeld, die gebaseerd zijn op de 

onderliggende pathogenese (Podolsky, 2002; Hall en German, 2008; Abraham en Cho, 2009). Enkele 

voorbeelden hiervan zijn behandelingen monoklonale antilichamen (anti-TNF-α), n-3 PUFA’s, 

cytokines en transcriptiefactoren (Hall en German, 2008). Daarnaast kan de intestinale flora gewijzigd 

worden door toedienen van probiotica en prebiotica (Hall en German, 2005).  

 

3.6.2. n-3 PUFA’s als therapeutische strategie 

 

Het aanpassen van het dieet zodat de n-6:n-3 verhouding daalt, is een therapeutische strategie voor 

reductie van de inflammatie. Suppletie van visolie, rijk aan de n-3 PUFA’s eicosapentaeenzuur (EPA) 

en docosahexaeenzuur (DHA), zorgt voor verhoogde opname van deze vetzuren in de celmembranen 

van ontstekingscellen (Calder, 2008). Hierdoor kan er door competitieve inhibitie proportioneel minder 

arachidonzuur opgenomen worden in deze celmembranen, waardoor een minder arachidonzuur 

beschikbaar is voor de productie van eicosanoïden door ontstekingscellen (Calder, 2008).  

 

Verschillende studies in UC en CD patiënten beschrijven verbetering van de ziekte na suppletie van 

visolie (Salomon et al., 1990; Aslan en Triadafilopoulos, 1992; Stenson et al., 1992; Belluzzi et al., 

1996; Uchiyama et al., 2010). In twee grote gerandomiseerde placebogecontroleerde studies bleek n-

3 PUFA suppletie echter geen significant effect te hebben op het behoud van remissie in CD patiënten 

in vergelijking met de controlegroep (Feagan et al., 2008). Deze EPIC studies, EPIC-1 en EPIC-2, 

onderzochten het effect van n-3 PUFA’s als voedingssupplement gedurende 58 weken op het herval 

van actieve CD (Feagan et al., 2008). In beide studies werd geen significant verschil gevonden in 

herval tussen de n-3) groep (31,6% herval in EPIC-1 en 47,8% in EPIC-2) en de placebogroep (35,7% 

herval in EPIC-1 en 48,8% in EPIC-2). In een gerandomiseerde placebogecontroleerde studie kregen 

UC een supplement met visolie bovenop standaard medicatie (sulfasalazine of mesalazine) 

(Hawthorne et al., 1992). De behandeling met visolie resulteerde in slechts een beperkte klinische 

verbetering. Patiënten met actieve UC voor aanvang van de studie bereikten sneller remissie, met 

andere woorden konden de corticosteroïdentherapie sneller stopzetten. Het effect van visolie op het 

hervalpercentage in patiënten in remissie was echter niet verschillend van de controlegroep. Hoewel 

sommige studies klinische verbetering na suppletie van n-3 PUFA’s beschrijven, wordt dus in andere 

studies geen effect geobserveerd. De grote variatie in resultaten kan verklaard worden door 

verschillen in de opzet van de studies, onder meer verschillen in bereiding en formulering van de 

vetzuren, verschillen in doses, patiënten in remissie of patiënten met actieve IBD (Ferguson et al., 

2010). Bovendien kan opgemerkt worden dat als placebo vaak olijfolie of maïsolie gebruikt worden en 

deze de resultaten aanzienlijk kunnen beïnvloeden omdat ze ook PUFA’s bevatten (Calder, 2008). 
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3.6.3. Modulatie van de intestinale microbiota via voeding: probiotica en prebiotica 

 

Zoals hiervoor reeds vermeld, worden in IBD patiënten verschuivingen in de samenstelling van de 

microbiële gemeenschap waargenomen (Frank et al., 2009; Janeczko et al., 2008; Xenoulis et al., 

2008; Suchodolski et al., 2010). In IBD patiënten werden bijvoorbeeld minder 

gezondheidsbevorderende bacteriën van het fylum Bacteroidetes teruggevonden (Frank et al., 2009; 

Xenoulis et al., 2008). De modulatie van de intestinale microbiota vormt bijgevolg een therapeutische 

strategie voor de behandeling van IBD. Hiervoor kunnen probiotica, prebiotica en synbiotica gebruikt 

worden (Geier et al., 2007; Hall en German, 2008; Malewska, 2011). Probiotica zijn levende micro-

organismen die de gezondheid van de gastheer bevorderen. Prebiotica worden gedefinieerd als niet-

verteerbare voedingscomponenten die voordelig zijn voor de gastheer doordat ze selectief de groei 

en/of activiteit van één of een beperkt aantal bacteriën stimuleren. Synbiotica bevatten een combinatie 

van pre- en probiotica (Geier et al., 2007). 

 

De drie genera bacteriën die het meest gebruikt worden als probiotica zijn Lactobacillus spp, 

Enterococcus spp. en Bifidobacterium spp. (Chrzatowska et al., 2009). Daar de samenstelling van de 

intestinale microbiota verschilt tussen diersoorten, is het belangrijk soortspecifieke probiotica te 

ontwikkelen. De probiotische bacteriën koloniseren de darm en door interacties met het gut associated 

lymphoid tissue (GALT) geven ze onder meer aanleiding tot veranderingen in het evenwicht tussen 

pro-inflammatoire en anti-inflammatoire cytokines en stimuleren ze de aangeboren fagocytose 

activiteit (Mitsuyama et al., 2002; Macpherson en Harris, 2004; Sauter et al., 2005; Malewska, 2011). 

Probiotica doen het niveau van het pro-inflammatoire IL-6 dalen en dat van het anti-inflammatoire IL-

10 stijgen (German et al., 2003; Chrzastowska et al., 2009; Malewska, 2011). Bovendien kunnen 

probiotica de ontwikkeling van pathogene bacteriën onderdrukken (Mitsuyama et al., 2002; 

Macpherson en Harris, 2004).  

 

Prebiotica zijn een substraat dat maar door een beperkt aantal bacteriespecies kan gebruikt worden, 

waardoor er een verandering ontstaat in de bacteriële flora (Hall en German, 2008). Enkele 

voorbeelden van prebiotica zijn fructo-oligosacchariden (FOS), mannanoligosacchariden (MOS) en 

inuline (Hall en German, 2008). MOS hebben een positieve invloed op de microbiële populatie door de 

hoeveelheid Lactobacilli te doen stijgen en de totale aërobe concentratie te doen dalen (Swanson et 

al., 2002). Lactaatproducerende bacteriën doen de pH in het colon dalen en onderdrukken zo de groei 

van pathogene micro-organismen. Een combinatie van FOS en MOS heeft volgens Swanson et al. 

(2002) een gunstig effect op de intestinale flora in honden. FOS en MOS kunnen in het dieet gebruikt 

worden om de gezondheid van de hond te verbeteren door de intestinale microbiota positief te 

wijzigen, door de immuniteit te verbeteren en door de concentratie van rottingsproducten in de faeces 

te reduceren (Swanson et al., 2002).  
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Er kan ook gebruik gemaakt worden van synbiotica. Deze zouden een gunstiger effect hebben dan 

prebiotica of probiotica alleen (Geier et al., 2007). Er wordt gesuggereerd dat prebiotica niet actief zijn 

wanneer ze alleen worden toegediend, maar ze zouden probiotica stimuleren en zo hun gunstig effect 

versterken als ze samen toegediend worden (Geier et al., 2007). Het is echter moeilijk om de juiste 

combinatie van pre- en probiotica te vinden met een optimaal resultaat in elk IBD subtype. Deze 

combinatie kan bekomen worden door eerst de pre- en probiotica te zoeken die elk individueel een 

bewezen gunstig effect hebben en daarna kan er onderzocht worden of ze additief effect hebben 

wanneer ze gecombineerd worden toegediend (Geier et al., 2007). Vervolgens zou er een meer 

gestructureerde studie moeten worden uitgevoerd om te bepalen in welke hoeveelheden de probiotica 

moeten worden toegediend om een gunstig effect uit te oefenen op de probiotica (Geier et al., 2007).  
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BESPREKING 

 

Inflammatory bowel disease (IBD) is de verzamelnaam voor een groep van complexe chronische 

enteropathieën. De oorzaak van deze ziekte is nog ongekend, maar zou een multifactorieel karakter 

hebben (Xavier en Podolsky, 2007). Eén van deze factoren is de voeding. Er zijn steeds meer 

aanwijzingen dat voeding een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van IBD, maar sluitende bewijzen 

ontbreken nog (Hou et al., 2011; Anderson et al., 2012). Het is immers zeer moeilijk om een direct 

oorzakelijk verband aan te tonen tussen een bepaalde voedingscomponent en het ontstaan van IBD.  

 

Het is belangrijk om specifiek de voedingsgewoonten voorafgaand aan het ontstaan van de ziekte te 

bestuderen en niet het huidig dieet van IBD patiënten. Er werd immers aangetoond dat patiënten hun 

dieet aanpassen tijdens het verloop van de ziekte om bepaalde symptomen te compenseren (Maconi 

et al., 2010). Vele studies onderzochten retrospectief het effect van de voeding op het ontstaan van 

humane IBD, waardoor ze onderhevig zijn aan een herinneringsbias (Molodecky et al., 2010). 

Daarnaast kan het effect van de voeding ook onderzocht worden in prospectieve studies, waardoor de 

herinneringsbias vermeden wordt (Anderson et al., 2012). Er werden twee grote prospectieve studies, 

in de Franse E3N en de Europese EPIC cohorten, uitgevoerd waarin het effect van voeding 

onderzocht werd. Verschillende retrospectieve en prospectieve studies tonen een associatie tussen 

een specifieke voedingscomponent en de incidentie van IBD aan, maar andere studies spreken dit 

tegen (Bijlage I, II, III en IV). De duidelijkste associaties worden gevonden voor suikers, omega-6 

polyonverzadigde vetzuren en (dierlijke) eiwitten (Hou et al., 2011; Anderson et al., 2012). De 

verschillen tussen individuele studies kunnen mogelijk verklaard worden door verschillen in studie 

design of methodologie. Daarnaast maakt het multifactorieel karakter van IBD het moeilijk om te 

corrigeren voor andere omgevingsfactoren die mogelijk eveneens een invloed uitoefenen op het 

ontstaan van de ziekte. Zo is bijvoorbeeld reeds aangetoond dat roken een effect heeft op het 

ontstaan van CD en UC en moet deze factor in rekening gebracht worden (Danese et al., 2004). Er 

zijn meer prospectieve studies nodig, die de voedingsgewoonten voorafgaand aan het ontstaan van 

de IBD onderzoeken. Prospectieve studies in populaties buiten Europa zouden interessant zijn, gezien 

de verschillen in voedingspatroon en algemene omgevingsfactoren.  

 

In een diergeneeskundige context zijn studies die het verband tussen voeding en het ontstaan van 

IBD onderzochten zeer beperkt. Aangezien de ziekte bij de mens niet helemaal hetzelfde karakter 

heeft als de hond (Cerquetella et al., 2010), is het ook niet altijd duidelijk of deze resultaten mogen 

geëxtrapoleerd worden naar de hond. De lymfocyten subtypes die bij de mens en hond worden gezien 

zijn verschillend. Bij de hond worden zowel T-helpercellen (Th)1 als Th2 gezien, maar bij de mens 

worden er Th1 gezien bij CD en Th2 bij UC (Cerquetella et al., 2010).  Dit verschil leidt ook tot een 

verschil in expressie van de verschillende cytokines (Cerquetella et al., 2010). Er is nog een nood aan 

goed gecontroleerde studies bij de hond. Recent werden er gestandaardiseerde methoden ontwikkeld 

voor het beoordelen van de klinische activiteit en de ernst van de inflammatie op een histologisch 

preparaat (Jergens et al., 2003; Allenspach et al., 2007; Day et al., 2008). Deze standaardisatie kan 
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belangrijk zijn voor het vergelijken van resultaten tussen verschillende studies. Door het multifactoriële 

karakter van de ziekte is het ook niet eenvoudig om twee groepen te maken die enkel verschillen in 

een enkele potentiële etiologische factor. Nog niet alle betrokken omgevingsfactoren zijn gekend 

waardoor de mogelijkheid van een confounder bestaat. Deze zou een rol kunnen spelen in de 

etiologie, maar wordt niet onderkend en zo kunnen verkeerde conclusies getrokken worden inzake de 

verschillende voedingscomponenten.   

 

Hoewel de etiologie en pathogenese nog niet gekend zijn, werd toch al een aanzet gegeven tot het 

ontwikkelen van nieuwe therapeutische strategieën die gebaseerd zijn op onderliggende defecten 

(Podolsky, 2002; Hall en German, 2008; Abraham en Cho, 2009). Enkele voorbeelden hiervan zijn 

omega-3 polyonverzadigde vetzuren en de modulatie van de intestinale microflora door middel van 

prebiotica, probiotica of synbiotica. Het zoeken naar alternatieve therapieën is belangrijk, omdat de 

huidige behandelingen niet steeds effectief zijn en soms geassocieerd zijn met ernstige bijwerkingen.  

Er kan geconcludeerd worden dat voeding mogelijk een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van IBD 

of als modulerende factor tijdens het ziekteproces. Het is echter zeer moeilijk om een causaal verband 

aan te tonen. Bovendien kan een aanpassing van de voeding ook gebruikt worden als therapeutische 

strategie.  
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BIJLAGEN 

BIJLAGE I: Tabel 2: Het effect van suikerinname op het ontstaan van humane IBD.  
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BIJLAGE II: Tabel 3: Het effect van polyonverzadigde vetzuren (PUFA’s) op het ontstaan van humane 

IBD. 
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BIJLAGE III: Tabel 4: Het effect van eiwitten op het ontstaan van humane IBD.  
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BIJLAGE IV: Tabel 5: Het effect van fruit op het ontstaan van humane IBD.  

 

 

 


