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Lactotsemalabsorptie 
Oorzaken en klinische consequenties 

Inleiding 

Lactose (melksuiker) kan pas uit de darm 
in het lichaam worden opgenomen na 
splitsing in de monosachariden glucose en 
galactose. Splitsing van lactose, onder in
vloed van het borstelzoomenzym lactase, 
vindt voornamelijk plaats in de proximale 
dunne darm. 1 

Bij het grootste deel van de wereldbe
volking daalt de lactaseactiviteit na de 
zoogperiode tot extreem lage waarden. 1,2 

Lactase is relatief kwetsbaar en schiet bij 
aantasting van het dunnedarmslijmvlies 
( enteropathie) snel tekort. Als de lactose 
in de dunne darm niet volledig wordt ver
teerd en opgenomen, vindt fermentatie 
plaats in het colon. 

Dit is een capaciteitsprobleem, waar
voor vermindering van het lactosegebruik 
voldoende is. Hiermee verschilt lactose
intolerantie dus van koemelkallergie, 
waarbij ook sporen koemelkeiwit al 
klachten kunnen veroorzaken. Lactosebe
perking wordt echter, ook in de weten
schappelijke literatuur, 3•4 vaak rigoureu
zer aangepakt dan nodig en verstandig 
is.5,6 In de praktijk krijgen bijvoorbeeld 
patiënten met functionele darmklachten 
vaak een lactosebeperkt of zelfs lactose
vrij dieet voorgeschreven, zonder dat 
wordt gecontroleerd of het dieet ook wer
kelijk het beoogde effect heeft. 

In dit overzicht worden in het kort pa
thofysiologie en epidemiologie van lacto
semalabsorptie behandeld, gevolgd door 
een bespreking van de klinische presenta
tie, de diagnostische mogelijkheden en de 
uitgangspunten van de behandeling. 

Definities 

Primaire Iactasedeficiëntie 
In onze voeding is lactose het enige sub
straat voor lactase. Lactose komt alleen 
voor in de moedermelk van (vrijwel) alle 
zoogdieren.2 Na het spenen heeft lactase 
dus in feite geen functie meer. De lactase
activiteit neemt dan ook af als moeder
melk uit het voedselpakket is verdwenen. 7 

De leeftijd waarop dit bij de mens gebeurt, 
varieert van ras tot ras, maar de daling ver-
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enteropathie, hetzij primair als gevolg 
van gi~netisch bepaalde daling van de 
lactas,eactiviteit na de zoogperiode 
(primaire lactasedeficiëntie ). Lactose
malabsorptie kan leiden tot symptomen 
van lactose-intolerantie: buikpijn, 
opgezette buik, flatulentie , diarree. Of 
lactosemalabsorptie inderdaad met 
klachten gepaard gaat, hangt af van het 
voedingspatroon en de mate waarin de 
colonflora is geadapteerd aan het 
toegenomen lactoseaanbod. Ook de 
gevoeligheid van het colon kan een rol 
spelen: bij het prikkelbaredarm
syndroom wordt vaker lactose
malabsorptie gevonden. Bij kinderen 
komt primaire lactasedeficiëntie pas na 
het derde of vierde levensjaar tot uiting; 
voedingsaanpassing is bij hen dan ook 
zelden geïndiceerd. Bij verdenking op 
secundaire lactosemalabsorptie moet 
gericht onderzoek naar de oorzaak 
plaatsvinden. Bij oudere kinderen en 
volwassenen kan men in de meeste 
geval1len volstaan met geringe 
aanpassingen van het dieet: spreiding 
van het zuivelgebruik over de dag en 
waar mogelijk mtdk vervangen door 
yogh ut. 
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loopt geleidelijk; lactasedeficiëntie treedt 
zelden op voor het derde levensjaar. 8 Deze 
leeftijdgebonden, fysiologische daling 
van de lactaseactiviteit wordt primaire 
lactasedeficiëntie of hypolactasie ge
noemd. 2 Bij de meeste blanken en bij en-

kele andere rassen blijft lactase echter ge
durende het gehele leven actief. 1,7 Dit per
sisteren van de lactaseactiviteit, die onaf
hankelijk is van de samenstelling van de 
voeding, wordt dominant overgeërfd.7,8 

Zuigelingen van alle rassen maken vol
doende lactase aan om de lactose in moe
dennelk te verteren. De lactaseactiviteit 
bij prematuren is nog relatief laag, waar
door bij hen aanzienlijke 'overloop' 
plaatsvindt van lactose naar het colon. 
Niettemin hebben zij geen last van lacto
se-intolerantie, doordat de gefennenteer
de lactose alsnog grotendeels wordt geab
sorbeerd.9 Ook prematuren kunnen dus 
met moedermelk worden gevoed. 

Secundaire lactosemalabsorptie 
Lactase schiet als eerste enzym tekort bij 
aantasting van het darmslijmvlies (gas
tro-enteritis, enteropathie door gluteninto
lerantie, parasieten of voedselallergie). 1 

Lactosemalabsorptie is dan slechts één 
van de gevolgen, naast vetmalabsorptie, 
versnelde darmpassage en verminderde 
absorptie van elektrolyten en water. 1 Het 
klinische beeld is dan ook complexer dan 
bij primaire lactasedeficiëntie. De diarree 
wordt (mede) veroorzaakt door waterver
lies, met dehydratie als gevolg. Daarnaast 
kunnen, afhankelijk van de oorzaak, 
klachten optreden als braken, anorexie, 
steatorroe, dehydratie, dystrofie, groei
achterstand en dysforie. 

Virale gastro-enteritis ging bij zuige
lingen en peuters vroeger vaak gepaard 
met voorbijgaande lactosemalabsorptie 
(postinfectieuze enteropathie ). Dit pro
bleem is echter zeldzaam geworden. 10 Het 
moderne beleid bij gastro-enteritis, met 
snelle hervatting van de oorspronkelijke 
voeding, waarbij eventuele lactosemalab
sorptie wordt geaccepteerd, leidt tot snel
ler herstel van de voedingstoestand en van 
de darmwand. 11 

Lactose-intolerantie 
Bij de fermentatie van lactose in het colon 
worden korteketenvetzuren, gassen en 
lactaat gevormd. Het hangt van de indivi
duele omstandigheden af, of dat proces 
met klachten gepaard gaat. Men spreekt 
dan van lactose-intolerantie Bij geleidelij-
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ke afgifte van lactose, maar ook als de co
lon flora zich heeft weten aan te passen aan 
het lactoseaanbod (adaptatie), verloopt de 
fermentatie volledig en ontstaan er geen 
klachten. Als het aanbod de fermentatie
capaciteit van de colonflora daarentegen 
overschrijdt, vindt slechts gedeeltelijke 
fermentatie plaats. Monosachariden en 
lactaat kunnen daarbij darmkrampen en 
diarree veroorzaken, en de overmaat aan 
gassen uitzetting van de darmen, romme
lingen, buikpijn en winderigheid. 1 

Epidemiologie 

(Primaire) lactasedeficiëntie is normaal 
voor volwassenen van niet-blanke rassen. 
In Azië is de prevalentie bij volwassenen 
bijna 100 procent, in Afrika meer dan 70 
procent, in Noord-Amerika ongeveer 30 
procent. 7,8 In Zuid- en Oost-Europa (tot 40 
procent) is de prevalentie hoger dan in 
Noordwest-Europa (5 à 10 procent) .s,12- 16 

De hoge prevalentie van primaire lactase
deficiëntie in Afrika leidde in het verleden 
tot twijfel over het nut van voedselhulp 
met gecondenseerde melk en melkpoeder. 
Zelfs bij ondervoede kinderen zijn de nu
tritionele voordelen daarvan echter groter 
gebleken dan de nadelen; ook zij verdra
gen melk over het algemeen goed. 17 

Er is slechts weinig onderzoek naar het 
vóórkomen van hypolactasie in Nederland 
(tabel). In het meest uitvoerige onderzoek 
werd de prevalentie vastgesteld op 12,0 
procent. 16 Slechts een enkeling bleek zich 
echter bewust van zijn absorptieprobleem, 
en absorbers en malabsorbers verschilden 
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De kern 

• Primaire lactasedeficiëntie komt 
voor bij 12% van de (volwassen) 
blanke Nederlanders. 

• Bij patiënten met het prikkelbare 
darmsyndroom komt lactose
intolerantie significant vaker 
voor. 

• De meeste Nederlanders met 
primaire lactasedeficiëntie 
hebben geen klachten, ondanks 
het feit dat zij niet minder 
zuivelproducten gebruiken dan 
controlepersonen. 

• Bij het lactosebeperkte dieet kan 
worden volstaan met geringe 
reductie van de lactose-inname, 
spreiding van zuivelproducten 
over de dag en vervanging 
ervan door yoghurt waar dat 
mogelijk is. 

niet significant ten aanzien van zuivelge
bruik en klachten in het dagelijks leven. 

Hypolactasie en prikkelbaredarm
syndroom 
Lactosemalabsorptie wordt frequenter ge
zien bij mensen met een gastro-entero
logische aandoening dan bij gezonde per
sonen.18·21 Vermoedelijk is het prikkelba
redarmsyndroom hiervoor verantwoorde
lijk.1 8·22·23 Dit kan deels worden verklaard 

uit overlap van de klachten van beide aan
doeningen en deels door synergisme: bij 
prikkelbaredarmsyndroom is de sensibili
teitsdrempel van het colon verlaagd, 
waardoor lactosemalabsorptie eerder 
klachten veroorzaakt. 

Hypolactasie en recidiverende buikpijn 
bij kinderen 
Lactosemalabsorptie is genoemd als oor
zaak van recidiverende buikklachten bij 
schoolkinderen.24•25 Nederlands onder
zoek ontbreekt. Uit retrospectieve evalua
tie bleek in onze kliniek echter dat, naast 
lactosemalabsorptie, vaak een andere, kli
nisch meer relevante, diagnose werd ge
steld. Verder bleken de kinderen het voor
geschreven dieet meestal maar tijdelijk te 
hebben gebruikt, omdat het geen invloed 
had op de klachten of omdat de klachten 
na de reïntroductie van melk niet terug
kwamen. Het is dus de vraag of bij deze 
kinderen de lactosemalabsorptie gepaard 
ging met lactose-intolerantie. 

Diagnostiek 

Kliniek 
Diarree, buikpijn en darmkrampen, opge
zette buik, rommelingen en flatulentie zijn 
de klassieke symptomen van lactose-into
lerantie. Ook andere klachten worden 
vaak genoemd (koorts, uitslag, galbulten, 
mictieproblemen), maar deze worden ze
ker niet veroorzaakt door lactose. De 
symptomen zijn niet specifiek en de diffe
rentiële diagnose omvat andere, frequen
ter voorkomende oorzaken: 

Tabel Onderzoek naar lactasedeficiëntie in Nederland sinds 1980, met behulp van de lactose-waterstofademtest 

Eerste auteur Populatie 
n leeftijd 

Moens, 20 1987 106, 8-10 jaar 

Bekker, 19 1988 45, 13-58 jaa r 

Böhmer, 18 1996 35, 21-51 jaar 
70, 18-59 jaar 

Kneepkens, 16 1996 383, 18-75 jaar 
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Hypolactasie 
n (%) 

2 ( 1,9%) 

2 ( 4,4%) 

2 ( 5,7%) 
17 (24,3%) 

46 (12,0%) 

Opmerkingen 

Gezonde Nederlandse schoolkinderen; totale onderzoeksgroep 366 kinderen 

Gezonde vrijwilligers 

Gezonde vrijwilligers, controlegroep 
Patiënten met prikkelbaredarmsyndroom; p<0,009 t.o.v. controlegroep 

Gezonde vrijwi ll igers; voor 18-30 jr 8,7%,voor 40-75 jr 15,2% (0,05<p<0, 10) 
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- chronische functionele obstipatie, over
loopdiarree; 

- peuterdiarree en het prikkelbaredarm
syndroom; 
darmparasieten (met name Giardia 
lamblia); 
ulcus pepticum en non-ulcer dyspepsia ; 
coeliakie; 
voedselallergie; 
ziekte van Crohn en colitis ulcerosa; 
cystische fibrose en exocriene pan
creasinsufficiëntie; 
status na maag-darmoperatie ( onder an
dere strengileus); 
aandoeningen van galblaas en galwe
gen; 

- aandoeningen van urinewegen en in
wendige geslachtsorganen; 

- bijwerkingen of misbruik van genees-
middelen. 

De klachten van patiënten die er zelf van 
overtuigd zijn een ernstige vorm van lac
tose-intolerantie te hebben, blijken zelden 
reproduceerbaar te zijn bij dubbelblinde 
belasting met melk.26 Als bij een patiënt 
met buik.klachten of diarree lactosemalab
sorptie wordt overwogen, is aanvullend 
onderzoek nodig. 

Aanvullend onderzoek 
Hoewel de lactaseactiviteit in dunnedarm
biopten direct kan worden bepaald, kan 
meestal worden volstaan met functieon
derzoek. Bij de klassieke lactosebelas
tingstest krijgt de nuchtere patiënt lactose 
20% in water, 2 g/kg lichaamsgewicht, 
maximaal 50 g. Vóór de test en in de drie 
uur na lactose-ingestie wordt elke 30 mi
nuten bloed afgenomen voor glucosebe
paling. De glucoseconcentratie stijgt nor
maliter met minimaal 1,2 mmo!/!. 

De waterstofademtest is minder belas
tend en betrouwbaarder. Deze test wordt 
op dezelfde manier uitgevoerd, maar in 
plaats van bloedmonsters worden adem
monsters genomen voor bepaling van de 
waterstofconcentratie. Stijging van de wa
terstofexcretie met 20 parts per million 
(ppm) duidt op malabsorptie . Een bijko
mend voordeel van de ademtest is, dat de 
dosis lactose kan worden gevarieerd (zelfs 
melk is bruikbaar), zodat de absorptieca
paciteit van de darm voor lactose kan wor-
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den vastgesteld.1 Aanvullende informatie 
wordt verkregen door de registratie van 
klachten (buikpijn, rommelingen, flatu
lentie, diarree) tijdens en na de test. 

Beide tests zijn vooral geschikt voor het 
opsporen van primaire lactasedeficiëntie. 
Secundaire lactosemalabsorptie geeft 
sterk wisselende, onbetrouwbare resulta
ten. Bij zuigelingen is de lactose-water
stofademtest bovendien onbetrouwbaar 
omdat ook onder nonnale omstandighe
den de waterstofuitscheiding al verhoogd 
kan zijn; lactaatbepaling in de ontlasting 
geeft betere resultaten. 

Proefbehandeling 
Lactasebepaling en functieonderzoek zijn 
alleen geschikt om de aanwezigheid van 
lactosemalabsorptie vast te stellen. In de 
praktijk is proeftherapie met lactosebe
perkte voeding relevanter. Daannee gaat 
men immers na of lactose inderdaad de 
oorzaak kan zijn van de klachten. Alleen 
de grote lactoseleveranciers laat men uit 
de voeding weg: melk, karnemelk, vla en 
yoghurt. Kaas en boter bevatten vrijwel 
geen lactose en de hoeveelheid lactose in 
andere voedingsmiddelen, tandpasta en 
medicatie is verwaarloosbaar. 

Als het dieet succes heeft, staat de diag
nose nog niet vast. Een placebo-effect sluit 
men uit door de melkproducten na twee 
weken weer in de voeding toe te laten. 
Daarna kan worden gezocht naar het pak
ket maatregelen dat nodig is om klachten
vrij te blijven. 

Praktische aanbeveling 
Bij oudere kinderen en volwassenen met 
recidiverende buikpijn, chronische diar
ree of bij prikkelbaredannsyndroom pas
sende klachten moet, bij ontbreken van 
andere verk laringen, aan lactose-intole
rantie worden gedacht. De diagnose kan 
aannemelijk worden gemaakt door gedu
rende twee weken een lactosebeperkt 
dieet voor te schrijven. 'Lactosebeperkt' 
wil zeggen: ten hoogste 250 ml melk of 
karnemelk, verspreid over de dag; het ge
bruik van andere zuivelproducten behoeft 
niet te worden beperkt. Als hiermee de 
klachten verdwijnen, en als ze terugkeren 
na hervatting van het oorspronkelijke 

melkgebruik, staat de diagnose voldoende 
vast. Bij twijfel kan een lactose-waterstof
ademtest worden aangevraagd. 

Bij zuigelingen en jonge kinderen met 
chronische diarree moet naar een andere 
oorzaak dan lactose-intolerantie worden 
gezocht. De meest voorkomende aandoe
ning op deze leeftijd is peuterdiarree. 27 

Behandeling 

Primaire lactasedeficiëntie 
Alleen bij lactose-intolerantie is behande
ling zinvol. Deze bestaat uit lactosebeper
king, waarbij (na een inloopperiode van 
tenminste twee weken) de tolerantiedrem
pel individueel kan worden vastgesteld.5,6 

Vrijwel alle volwassenen met lactasedefi
ciëntie verdragen een enkele dosis van 6 g 
lactose, de hoeveelheid in een half glas 
melk.5,28,29 Voor kinderen ligt de toleran
tiegrens zelfs hoger, mogelijk doordat de 
resterende lactaseactiviteit hoger is. 

Twee simpele maatrege len kunnen de 
klachten verder verminderen. Als de melk 
bij de maaltijd wordt gedronken, is de to
lerantiedrempel voor lactose hoger, 
doordat het geleidelijker beschikbaar 
komt.30 Yoghurt bevat zuurbestendig mi
crobieel b-galactosidase; het wordt daar
door beter verdragen en kan melk deels 
vervangen.31 Mocht de patiënt er zelf van 
overtuigd zijn dat de resterende lactose 
toch nog klachten veroorzaakt, dan kun
nen lactosevrije melkproducten (Lactalac 
en sojamelk) worden geadviseerd. 

Er is geen indicatie voor lactosebeper
king bij (premature) zuigelingen, met uit
zondering van enkele zeer zeldzame aan
doeningen. Peuters en kleuters zijn even
min gebaat bij lactosebeperking; bij hen 
komt primaire lactasedeficiëntie immers 
nog niet voor.1,8 Beperking van het zuivel
aanbod leidt bij hen bovendien snel tot on
evenwichtig samengestelde voeding, met 
(persisteren van de) peuterdiarree als ge
volg.27 

Medicamenteuze therapie 
Het enzym b-galactosidase kan tegelijk 
met lactose worden ingenomen (Keru
tabs) of tevoren aan melk worden toege-
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voegd (Kerulac).3 Het is de vraag of deze 
vrij omslachtige aanpak voordeel heeft 
boven simpele en goedkope maatregelen 
als spreiding van melkgebruik en gedeel
telijke vervanging van melk door yoghurt. 
Bij strenge lactosebeperking komt met 
name de calciumvoorziening fors onder 
druk te staan. Evaluatie van de calciumin
name is nodig en suppletie met calcium 
(bij volwassenen 1000 mg/d) moet wor
den overwogen. 

Secundaire lactosemalabsorptie 
Behandeling van de oorzaak van de enter
opathie dient voorop te staan. Mocht dit 
onvoldoende zijn, dan kan gezocht wor
den naar de mate van lactosebeperking die 
nodig is om de door de lactose-intolerantie 
veroorzaakte klachten te voorkomen. Pre
ventieve lactosebeperking bij enteropa
thie, vroeger bijvoorbeeld gebruikelijk in 
de beginfase van de behandeling van coe
liakie, is als maatregel achterhaald. 

In de herstelfase van gastro-enteritis bij 
zuigelingen en peuters heeft de snelle re
introductie van normale, lactosebevatten
de voeding zelfs voordelen, omdat het ge
wichtsherstel dan sneller verloopt. Vol
gens de huidige inzichten kan bij zuige
lingen direct na rehydratie (met behulp 
van orale-rehydratieoplossing - ORS) de 
oorspronkelijke voeding worden hervat. 
Dat heeft geen significante invloed op de 
duur van de diarree, 11 en verkleint de kans 
op peuterdiarree. 27 

Praktische aanbeveling 
De klachten van lactose-intolerantie kun
nen vrijwel altijd worden onderdmkt door 
lichte tot matige beperking van het lacto
segebruik, bijvoorbeeld tot 250 à 500 ml 
melk of karnemelk per dag. De mate van 
beperking moet individueel worden vast
gesteld, bijvoorbeeld door wekelijkse ver
hoging van het melkgebmik, van 250 ml/d 
na het stellen van de diagnose, met 125 
ml/d. Het gebruik van yoghurt moet wor
den aangemoedigd. Boter, kaas, lactose
bevattende medicatie en tandpasta kunnen 
zonder problemen worden gebrnikt. 

Het gebruik van exogeen lactase is hier
bij zelden nodig. Als de patiënt niettemin 
kiest voor een voeding zonder melkpro-
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ducten, dan moet met name worden ge
zorgd voor suppletie van calcium (vol
wassenen: 1000 mg/d), wegens het toege
nomen risico op osteoporose. 

Conclusies 

Lactosemalabsorptie wordt veroorzaakt 
door een tekort aan lactase, ofwel voorbij
gaand door aantasting van het darmslijm
vlies als gevolg van een andere aandoe
ning ( secundaire lactosemalabsorptie ), of
wel als ' normaal' ras- en leeftijdsgebon
den fenomeen (primaire lactasedeficiën
tie ). Van lactose-intolerantie is alleen 
sprake als de malabsorptie gepaard gaat 
met klachten. Primaire lactasedeficiëntie 
ontstaat geleidelijk na de eerste levensja
ren en geeft zelden klachten voor het vijf
de levensjaar. De klachten van lactose
intolerantie zijn dosisafhankel ijk en verei
sen in het algemeen slechts geringe voe
dingsaanpassingen. 

Omdat in de huidige populaire inzich
ten door verwarring met voedselallergie 
(koemelkallergie, intolerantie voor koe
melkeiwit) vaak te groot belang wordt ge
hecht aan strenge voedingsmaatregelen of 
medicatie, is bij lactosemalabsorptie de 
belangrijkste taak van de arts dus in feite 
de preventie van het gebruik van onnodige 
en onnodig strenge diëten: Ook zuigeling
en en jonge kinderen met acute gastro
enteritis of peuterdiarree zijn gebaat bij 
snel herstel van de eigen, lactosebevatten
de voeding. 
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