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De trend rond de microbiota blijft dus toenemen. Deze reeks micro-
organismen vormt een complex ecosysteem en leeft in symbiose 
met het organisme van de gastheer/vrouw. Ze worden nu boven-
dien ook erkend als een op zichzelf staand orgaan. Microbiota wor-
den zelfs het ‘tweede brein’ genoemd. De microbiota in de darmen 
zijn de bekendste, maar er zijn er nog veel meer: de cutane, KNO, 
orale, vaginale en pulmonale microbiota.

  De wetenschappelijke vooruitgang drijft de markt 
Er zijn belangrijke ontwikkelingen omtrent de darmmicrobiota 
en de relatie daarvan tot gezondheidsproblemen. Hoewel de 
notie van dysbiose (die niet alleen doelt op de veranderingen in 
de microbiota, maar ook op de relatie tussen de microbiota en 
de gastheer) dateert van ongeveer 25 jaar geleden, is het pas 
sinds kort mogelijk om zijn bestaan via ‘handtekeningen’ te do-
cumenteren. Deze laatsten bevatten veel potentiële ontwikkelin-
gen in diagnose, prognose en zelfs therapeutica, bij vele soorten 
chronische ziekten, waaronder diabetes type 2, obesitas, lever-
ziekten, de ziekte van Alzheimer, depressie, bepaalde kankers, 
neurologische of neurodegeneratieve ziekten. De mens zal na 
de geboorte zijn immuniteit opbouwen op hetzelfde moment dat 
zijn microbiota zich vooral in de darmen ontwikkelen. Het belan-
grijkste feit is dat er geleidelijk aan een unieke symbiose ontstaat, 
in die zin dat de microbiota worden herkend door het immuun-
systeem als een eigen onderdeel. Stoornissen in het ecologische 
niveau van de darmmicrobiota kunnen dan weer gepaard gaan 
met een verlies van de barrièrefunctie, die met een minimale 
ontstekingsreactie gepaard kan gaan, een breuk van humanitaire 
tolerantie, geassocieerd met het risico op de ontwikkeling van 
een auto-immuunziekte.

  Almaar nauwkeurigere indicaties
De dingen veranderen snel en alles wijst erop dat er een groot 
potentieel is, zowel preventief als therapeutisch. Dit steunt 
en bouwt verder op de vooruitgang die is geboekt in de hui-
dige analysekracht van de microbiota en de erkenning van de 
handtekening van relevante microbiële actoren. Verschillende 
Belgische universiteitsteams toonden aan dat een verandering 
in de darmmicrobiota verantwoordelijk kan zijn voor obesitas, 
atopie, depressie of nog slechtere reacties op de behandeling 
van alcoholverslaving. Vandaar ook het onderzoek dat probeert 
aan te tonen dat het herstel van de microbiota door de toevoe-
ging van gerichte probiotica in een voldoende hoeveelheid, een 
aandoening kan behandelen.
Er wordt dus een nieuw paradigma gecreëerd dat meerdere do-
meinen kan bestrijken en in de komende jaren heel wat belangrijke 
ontwikkelingen zal aanreiken.  

  Een grote uitdaging
De consumenten moeten de wereld van de probiotica, hun rol en 
hun werkingsmechanismen beter leren kennen. De complexiteit en 
de technische aard van het microbiotisch potentieel is nog steeds 
slecht bekend bij het publiek, zelfs al oogsten ze steeds meer be-
langstelling.
Google Trends-gegevens wijzen aan dat wereldwijd de opzoekin-
gen rond ‘probiotica’ gestaag zijn toegenomen sinds 2008. En zelfs 
met 7% tussen 2016 en 2019. De grootste uitdaging voor artsen, 
apothekers en de farmaceutische industrie is dus de consumenten 
de kans te geven om de ware aard en de werkelijke voordelen van 
probiotica te leren kennen.

De patiënten zullen ook moeten begrijpen hoe sterk de ene stam 
verschilt van de andere en dat ze soms aan zeer verschillende in-
dicaties zijn gekoppeld. Het is essentieel dat de patiënt de juiste 
keuze maakt, en dit moet in de allereerste plaats gebeuren door 
ons advies in de apotheek. 

De probioticamarkt blijft groeien: +9.2%! 
VRAAG IN DE APOTHEEK UW ADVIES DE  VAN HET PRODUCT

  Zeer comfortabel voor langdurig gebruik
  Beschermt tegen lawaai zonder af te slui-
ten van de omgeving (alarm, wekker…)
  Topkwaliteit (vervormt en verbrokkelt 
niet, hermetische verpakking)

  Verzacht luide geluiden
  Veelzijdig gebruik (werk, rust,
lawaaierige activiteiten)
  Anatomische vorm, soepel voor 
gebruiksgemak
  Smalle kanalen?
Beveel de MINI-schuimvormen aan

  Ideaal voor degenen die dopjes
in het oor niet verdragen
  Beschermt heel discreet tegen lawaai

  Beschermt tegen luide muziek zonder 
vervorming van het geluid
  Hoogtechnologische akoestische ILC-fi lter 
(Integrated Loudness Corrector)
  Ook ideaal voor motorrijders

  Ideaal voor onregelmatige geluiden
  Handig om bij zich te houden, dankzij 
het touwtje

  Beschermt tegen water
  Wordt buiten het oor gebruikt

     Troef: OORBAND BAD EN SPORT
die de silicone goed vasthoudt en
zorgt voor optimale waterdichtheid

  Beschermt tegen de pijn die veroorzaakt 
wordt door de drukveranderingen bij
het opstijgen en landen
  Keramische antidruk fi lter

6,17€ - 8 paar
EAN : 3435171101169
CNK : 2796-381

5€ - 3 paar
(fl uo, disco, huidskleur, mini)
EAN : 3435170190065
CNK : 1548-486

7,50€ - 6 paar (fl uo)
EAN : 3435176190137
CNK : 3782-471

7,75€ - 3 paar
EAN 3435171131005
CNK : 3182-490

24,90€
1 herbruikbaar paar
EAN : 3435171141004
CNK : 3057-254

8,50€
1 herbruikbaar paar
EAN : 3435171181024
CNK : 2309-789

8,20€ - 3 paar volwassenen
EAN : 3435171181062
CNK : 2697-746

7,55€ - 3 paar  kinderen
EAN : 3435170180066
CNK : 2104-479

12,90€ - 1 herbruikbaar 
paar voor volwassenen
EAN : 3435170500017
CNK : 1432-566

12,90€ - 1 herbruikbaar 
paar voor kinderen
EAN : 3435170500024
CNK : 1432-574

Verkoopprijs

Een essentiële partner

Bescherming tegen drukveranderingen

Bescherming tegen water

Bescherming tegen intermitterende geluiden

Gevaar vrij genieten van muziek

Slapen Concentratie Bescherming 
tegen lawaai 

Slapen Concentratie Bescherming 
tegen lawaai 

Slapen Concentratie Bescherming 
tegen lawaai 

Gehoorbescherming – Natuurlijke was

Gehoorbescherming– Schuim

Gehoorbescherming – Silicone tegen Lawaai

Gehoorbescherming - Speciaal fi lter ‘Muziek’

Gehoorbescherming – Silicone met Touwtje

Gehoorbescherming – Silicone speciaal voor het Zwemmen

Gehoorbescherming – Silicone speciaal op het Vliegtuig

27 dB

35 dB

33 dB

16 dB

24 dB

Quies op tv
heel juli lang op

35 dB

20 dB

Gehoorbescherming – Silicone speciaal voor het Zwemmen

+
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De evolutie van de probioticamarkt is ondanks de sterke wettelijke beperkingen op 
claims en de complexe klinische onderzoeken, niet afgeremd. Dit verklaarde Luc 
Herman tijdens de open sessie van de algemene vergadering van Bachi. En terecht, 
want de troeven van de gezondheidsbeloften worden steeds talrijker en de reputatie 
van de probiotica groeit.

n. evrarD IN SAMENWERKING MET bachi,
DE BELGISCHE BEROEpSVERENIGING VAN DE INDUSTRIE 

VAN VOORSCHRIFTVRIjE GENEESMIDDELEN EN
GEZONDHEIDSpRODUCTEN VERKOCHT IN DE ApOTHEEK.
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