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Gezondheidsbevorderende micro-
organismen – de laatste stand van zaken

Koen Venema, TNO Kwaliteit van Leven, 
Zeist

Het TNO Beneficial Microbes Congres 
is een internationaal congres waar 
wetenschap en industrie elkaar 
ontmoeten en elkaar informeren 
over actueel onderzoek naar de 
gezondheidsbevorderende invloed van 
micro-organismen. Tussen 15 en 17 maart 
werd het voor de tweede keer gehouden 
in Noordwijkerhout. De diversiteit aan de 
onderwerpen in de lezingen laat zien dat 
het onderzoek naar microbiota een steeds 
breder sprectrum beslaat.

Het TNO Beneficial Microbes Congres heeft 
twee thema’s. In de eerste plaats micro-
organismen die via voeding het lichaam 
binnen komen en hierdoor een gunstige 
werking hebben op de gezondheid (pro-
biotica), zoals dat bij bekende drankjes van 
bedrijven als onder andere Yakult, Nestlé en 
Danone gebeurt. In de tweede plaats gaat 
het om ontwikkelingen rond onderzoek naar 
micro-organismen die al in het menselijke 
lichaam, in de dikke darm, aanwezig zijn 
(de darmflora of microbiota). Alleen al in 
de dikke darm heeft een mens bijvoorbeeld 
tien keer meer bacteriële cellen dan cellen in 
het complete eigen lichaam. De afgelopen 
jaren is steeds duidelijker geworden dat deze 
micro-organismen een veel grotere invloed 
hebben op de gezondheid dan tot nu toe 
werd verondersteld. Er wordt internationaal 
veel onderzoek gedaan om door middel van 
gezonde micro-organismen (beneficial micro-
bes) de gezondheid van mensen te vergroten. 
Probiotica worden onder andere in verband 
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De bijdragen varieerden van de rol van de 
microbiota in de dikke darm op de ontwikke-
ling van het immuunsysteem (Kenya Honda, 
Osaka University), tot de rol van probiotica in 
ontstekingsaandoeningen (Gabriele Hör-
mannsperger, Technical University Munich 
en Bas Kremer, TNO). Dit werd gevolgd door 
een sessie over het gebruik van beneficial 
microbes in kleine kinderen om het immuun-
systeem op een juiste manier te ontwikkelen 
(Johan Garssen, Danone); in te vroeg gebo-
ren kinderen met ontstekingsproblemen in 
de darm, of kinderen met kanker (Yuichiro Ya-

gebracht met een verhoogde weerstand, 
maar tegenwoordig zijn er veel meer moge-
lijkheden. Denk bijvoorbeeld aan het helpen 
voorkomen van ontstekingen, het reduceren 
van overgewicht en aan gunstige effecten op 
astma, de huid en op het functioneren van 
de lever.

Scientific conference Het TNO Be-
neficial Microbes Congres is een wetenschap-
pelijk congres. De onderwerpen die tijdens 
de sessies aan de orde kwamen, geven het 
brede spectrum van onderzoek ernaar aan. 
De bijeenkomst begon met een state-of-the-
art-sessie, waarin een overzicht werd gegeven 
door drie sprekers. Mary Ellen Saunders 
(Dairy & Food Culture Technologies) beet 
de spits af met een zeer goed verhaal over 
de wet- en regelgeving die zich ontwikkelt 
rond probiotica, en de claims die gehan-
teerd mogen worden. Dit werd gevolgd door 
een verhaal van Joel Doré (INRA) over het 
onderzoek naar de link tussen de samenstel-
ling en activiteit van de darmflora en ziekte 
en gezondheid. De sessie werd afgesloten 
door Arthur Ouwehand (Danisco) met een 
weergave van de recente bewijzen over de rol 
van beneficial microbes in overgewicht. 
De tweede sessie borduurde op dit laatste 
concept voort, door vanuit verschillende 
hoeken de metabole cross-talk tussen darm-
flora en de host te belichten, alhoewel het 
gepresenteerde onderzoek niet altijd in de 
mens zelf gedaan werd, maar soms in dieren, 
in uit de mens verkregen weefsel, of in-vitro-
onderzoek. Jason Chou (Nestlé) beschreef 
het mechanistisch onderzoek in muizen naar 
de rol van de darmflora op overgewicht. Roel 
Vonk (Universitair Medisch Centrum Gronin-
gen) richtte zich op weefsel dat is verkregen 
uit de mens en studies bij de mens zelf. Al-
bert de Graaf (TI Food & Nutrition en TNO) 
beschreef studies in het TNO in-vitromodel 
van de dikke darm (TIM-2) waarin mechanis-
tisch onderzocht wordt hoe de microbiota 
qua activiteit en samenstelling te beïnvloeden 
is, om op die manier (darm)gezondheid van 
de mens te vergroten. 

In de derde sessie werd de cross-talk tussen 
bacterie en host (mens of dier) verder onder-
zocht, maar dan op het gebied van natuurlijke 
weerstand (Gunnar Hansson, Universiteit Go-
thenburg), pijn-perceptie (John Bienenstock, 
McMaster University) en stress (Siobhain 
O’Mahony, University College Cork), gebieden 
waar je in eerste instantie niet direct aan de rol 
van de darmflora zou denken. 

immuunSySteem De tweede dag 
startte met een sessie over de interactie van 
beneficial microbes en het immuunsysteem. 

nieuw onderzoek laat zien dat de microbiota in de dikke darm metabolieten produceren, 

zogenaamde sHort-cHain fatty acids, die invloed Hebben op Het vetweefsel (adipose tissue). 

ontstekingen in Het vetweefsel worden verminderd door deze metabolieten, wat een gunstig 

effect Heeft op ziektes gerelateerd aan overgewicHt. Hierdoor lijkt er nu ook een duidelijke 

link gelegd tussen beneficial microbes en overgewicHt, en daaraan gekoppelde ziektes als 

type 2 diabetes en insuline resistentie. 

‘In de dikke darm heeft een mens tien keer  
meer bacteriële cellen dan cellen in het 

complete lichaam’
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Vervolgens werden de deelnemers getrig-
gerd om out-of-the-box te denken door een 
bijdrage van Daniel van der Lelie (Brook-
haven National Laboratory), die de rol van 
micro-organismen in het omzetten van plant 
materiaal naar biobrandstof beschreef. Ver-
rassenderwijs waren er overeenkomsten met 
de darmflora! Als uitsmijter vertelde Renger 
Witkamp (Universiteit Wageningen en TNO) 
hoe men bij TNO in de toekomst gezondheid 
wil bestuderen. Want hoe doe je dat: ge-
zondheid meten? Dat is een vraag waar alle 
deelnemers van het congres mee worstelden. 
Wat is nu precies gezondheid? Renger gaf 
een vooruitblik op hoe dat in de zeer nabije 
toekomst gemeten kan worden.

mashiro, Juntendo University); en in kinderen 
met astma (Jon Vanderhoof, Mead Johnson 
Nutrition).
Na de lunch was er een sessie over de rol van 
beneficial microbes in andere gebieden van het 
lichaam dan het maag-darmkanaal. Twee le-
zingen gingen over de mond (Jeremy Burton, 
Blis Technologies, en Bart Keijser, TNO) en 
één over de urogenitale tract (Ruben Hum-
melen, University of Western Ontario). 

meer toepaSSingen Dag 3 begon met 
de sessie Meer toepassingen dan je voor 
mogelijk hield! Hierin werd toegelicht hoe je 
beneficial microbes ook kunt gebruiken voor 
leverfalen (Nathan Davies, University College 
London), het herkrijgen van het oorspronke-
lijke lichaamsgewicht van zwangere vrouwen 
na geboorte van de baby (Kirsi Laitinen, 
University of Turku), en het gebruik van 
probiotica ter voorkoming van verkoudheid 
en (Mexicaanse) griep (Jürgen Schrezenmeir, 
Federal Research Institute of Nutrition and 
Food). Ook was er een bijdrage over het 
gebruik van beneficial microbes in schoon-
maakmiddelen voor ziekenhuizen, waarin 

de goede micro-organismen helpen met het 
bestrijden van pathogene (ziekmakende) 
micro-organismen op allerlei oppervlakken, 
zoals vloeren en operatietafels (Robin Tem-
merman, Chrisal NV).

toekomSt Het congres werd afgesloten 
met een blik op de toekomst. Dit begon met 
een verhaal van Peter van Baarlen (Univer-
siteit Wageningen) die beschreef hoe de 
combinatie van allerlei nieuwe technolo-
gieën, zoals metagenomics (het volledig in 
kaart brengen van genetisch potentieel) en 
metabolomics (het meten van alle metabolie-
ten in een sample), gebruikt kan worden om 
biomerkers voor gezondheid te definiëren. 

De organisatie

koen venema nam drie jaar geleden het initiatief om de beneficial microbes conferentie te organiseren. onder andere om bekend-
heid te geven aan eigen tno-onderzoek. na het grote succes van het eerste congres in 2008 (zie ook voeding nu, september 2008) 
en de relatieve grote internationale belangstelling werd al snel begonnen met de voorbereidingen van een tweede editie. bijzon-
der aan het programma van het tno beneficial microbes congres is dat verschillende facetten van micro-organismen er worden 
samengevoegd. dat maakt het congres interessant voor uiteenlopende disciplines: van gastro-enterologen en andere medici, tot 
microbiologen, wetenschappers die zich met wet- en regelgeving bezighouden en mensen uit de voedingsindustrie. er is een com-
binatie van toegepaste en fundamentele wetenschap, industrie en wetenschap ontmoetten elkaar. ook deze keer trok het congres 
deelnemers uit landen als nieuw-zeeland, china, japan en de verenigde staten. in totaal waren er 190 bezoekers uit 26 landen. 
slechts vijftien procent van de bezoekers was afkomstig uit nederland.

poSterS
in een serie plenaire sessies werden door 29 key-note speakers en 8 contributed lectures de laatste nieuwtjes op het gebied van 
beneficial microbes aan het publiek voorgelegd. daarnaast kregen jonge wetenschappers de kans nieuw onderzoek te presen-
teren met posters, waarvan er in totaal 59 waren. ruim 20 posters waren uitgekozen die zo interessant waren dat de makers de 
kans kregen om tijdens de postersessie een korte presentatie van drie minuten te geven over hun onderzoek. inhoudelijk waren 
alle posters zeer de moeite waard. de inhoud varieerde sterk: van allerlei mechanismen, bijvoorbeeld een model van het maag-
darmkanaal, tot data van klinische studies naar de gezondheidsbevorderende effecten van probiotica op gewichtsbeheersing. Het 
mooie van posters is altijd dat ze allernieuwste data bevatten, waardoor ze de bezoekers een quick scan gaven van allerlei nieuw 
onderzoek dat gaande is.
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