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Product & Ontwikkeling

De darm bevat een grote diversiteit aan 
micro-organismen, die samen de darm-
microbiota worden genoemd. Deze 
bestaat uit zeker 1.014 bacteriën. Dat is 
meer dan tien keer zoveel cellen als van 
het menselijk lichaam zelf. 
De relatie tussen de mens en de micro-

biota in een gezond individu kun je het 
best omschrijven als een homeostatische 
symbiose, waarin de darmomgeving de 
microbiota van voedingsmiddelen en 
een stabiel milieu voorziet. Omgekeerd 
stimuleert de microbiota het darm-
weefsel en het daarmee geassocieerde 
immuunsysteem. Daarnaast voorziet de 
microbiota de mens van voedingsstoffen 
die worden vrijgemaakt door microbiële 
fermentatie van niet-verteerbare com-
ponenten uit het dieet. Handhaving van 
deze complexe balans tussen mens en 
microbiota speelt een prominente rol in 
gezondheid en het voorkomen van ziekte. 

Microbiota en gezondheid
Darmbacteriën zijn van grote invloed op 
onze gezondheid. De microbiota staat in 
nauw contact met het darmslijmvlies en 
is essentieel voor het goed functioneren 
van het immuunsysteem. Daarnaast 
speelt ze een essentiële rol bij de ener-
giehuishouding en de vetopslag van 

het gehele menselijk lichaam. Zo blijkt 
dat mensen met obesitas, en daarmee 
gerelateerde ziekten zoals diabetes en 
hart- en vaatziekten, vaak een andere 
microbiotasamenstelling hebben. Deze 
is efficiënter in het vrijmaken van ener-
gie uit voedsel. Ook is een afwijkende 
samenstelling van de microbiota aan-
getroffen in mensen met ernstige darm-
afwijkingen, zoals de ziekte van Crohn. 
De relatie tussen dieet, microbiota en 
de gastheer speelt een belangrijke rol 
in het handhaven van de gezondheid. 
Recent is aangetoond dat probiotische 
bacteriën darmcellen aanzetten tot het 
veranderen van hun genexpressieprofiel 
[1]. Desondanks staat de kennis van deze 
interacties nog in de kinderschoenen en 
is het noodzakelijk dat de inzichten in 
deze driehoeksrelatie (Figuur 1) verder 
worden verdiept. Goede methoden om 
de microbiota in kaart te brengen zijn 
daarbij cruciaal.

Steeds meer producten richten zich op een beter evenwicht tussen de verschillende soorten 

darmbacteriën. Ze bevatten ingrediënten als galacto- of fructo-oligosaccharides, inuline, resistant 

starches of probiotische melkzuurbacteriën. Voor de ontwikkeling van nieuwe producten in 

dit marktsegment, is een goed inzicht in de aantallen en soorten darmbacteriën en daarmee 

samenhangende gezondheid cruciaal. De technieken hiervoor worden steeds verfijnder, en 

nieuwe bacteriesoorten komen in beeld.   
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Figuur 1: Schematische weergave van de driehoeksre-
latie tussen dieet, microbiota en gastheer (mens), waar-
bij exemplarische aspecten van de betrokken interacties 
staan weergegeven. 

Figuur 2: Schematische weergave van de aantallen bacteriën per gram in de verschillende delen van de menselijke darm. 
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Technologische ontwikkelingen 
Nieuwe moleculaire methoden laten zien 
dat we met de vroegere kweekmethoden 
de microbiële diversiteit in de darm 
enorm hebben onderschat. Volgens de 
huidige inzichten bevat de darmmicro-
biota van ieder individu meer dan 400 
verschillende soorten. De samenstelling 
hiervan is relatief stabiel in de tijd, maar 
ieder individu heeft een ‘persoonlijke’ 
darmmicrobiota. Deze samenstelling 
wordt deels door de genetische eigen-
schappen van de gastheer bepaald, deels 
door het dieet. Kennis over de darmmi-
crobiota is van belang voor ontwikkeling 
van nieuwe gezondheidsvoeding, maar 
keuze uit de diverse microbiota-analy-
semethoden is vaak een probleem. Deze 

nieuwe methoden richten zich allemaal 
op het bacteriële 16S ribosomale RNA 
gen (16S rRNA) als universele taxonomi-
sche marker van alle soorten bacteriën. 
Het heeft negen zogenaamde variabele 
sequentieregio’s die worden afgewisseld 
door stukken waar de sequentie vrijwel 
onveranderlijk is (Figuur 3). De op 16S 
rRNA gebaseerde technieken worden 
ingedeeld in (1) profileringmethoden die 
zich richten op het verkrijgen van een 
inventarisatie van de aanwezige bacte-
riele soorten, en (2) selectieve en kwanti-
tatieve detectiemethoden voor specifieke 
soorten. De diverse voor- en nadelen 
van een aantal van deze methoden staan 
weergegeven in Tabel 1.
De meeste gegevens zijn bekend over 

de samenstelling van de microbiota in 
humane feces. Daarnaast is duidelijk 
dat zowel omvang als samenstelling van 
de microbiota verschilt in verschillende 
delen van de darm (Figuur 2). Bovendien 
blijkt de bacteriële populatie die zich aan 
de wand van de darm hecht, af te kunnen 
wijken van de populatie die aangetrof-
fen wordt in de verdere darminhoud. 
De moleculaire methoden voor micro-
biota-analyse hebben sterk bijgedragen 
aan de hernieuwde interesse en de snel 
voortschrijdende inzichten in de rol 
van dit microbiële systeem in ziekte en 
gezondheid. 
Kijkend naar de diversiteit van de bac-
teriën blijkt dat 60 tot 90% van de men-
selijke microbiota wordt gevormd door 

Wetenschap
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Er zijn twee recente technologische doorbraken om de micro-
biota snel en efficiënt in kaart te brengen. Eén daarvan is het 
gebruik van fylogenetische profileringschips (HIT-Chip: tabel 
1). Dit zijn DNA micro-arrays waarop probes gespot zijn die 
de tot nu toe bekende bacteriële soorten van de menselijke 
darm specifiek kunnen detecteren. Met deze technologie 
kunnen samples ‘high-throughput’, met een hoge gevoelig-
heid en in relatief grote aantallen worden geanalyseerd. 
Door de hoge resolutie en de koppeling met robuuste statisti-
sche analyses, is de arraytechnologie in staat om kleine maar 
significante verschillen in de microbiotasamenstelling op te 
pikken [3]. Een nadeel is dat de technologie relatief kostbaar 
is. Bovendien vereist het ontwerp van de benodigde array een 

compleet overzicht van de te verwachten bacteriële popula-
ties in het ecosysteem. 
Een alternatieve technologie, gebaseerd op zogenaamde 
barcoded pyrosequentietechnologie, maakt het mogelijk 
de microbiota van een groot aantal samples parallel te 
inventariseren [4]. Deze technologie vereist geen voorkennis 
meer. Hierdoor is de methode ook toepasbaar op monsters 
waarvan op voorhand geen informatie beschikbaar is over 
de microbiotasamenstelling. De sequentiedatabase die van 
ieder monster wordt gemaakt, kan worden gebruikt om de 
samenstelling van de microbiota in een groot aantal monsters 
te vergelijken. Deze methode biedt veel perspectief voor de 
toepassing in voedingsproeven of klinische trials.

Moleculaire technologie

Tabel 1: Overzicht van een aantal 16 S rRNA gebaseerde technieken*
FISH qPCR t-RFLP DGGE HIT-CHIP barcoded-pyro- 

sequencing

Voorkennis noodzakelijk ja ja nee nee ja nee

Gericht of profilering gericht gericht profilering/gericht profilering/gericht profilering profilering

Kwantitatieve waarde van de data +++ +++ + + ++ +++

Selectiviteit voor soort of groep +++ +++ + + – ++

Vereisten voor er gestart kan 

worden

probe primer & probe nee nee (groep 

primers)

nee nee

Sensitiviteit in populatie grootte ~1% ~0,001% ~0,1% ~1% ~0,05% ~0,1%

Directe phylogenetische informatie ja ja nee nee ja (voorspelling) ja

Specificiteit in phylogenie taxon tot genus phylum tot species phylum (isolatie 

en sequentie)

genus tot species 

(isolatieen seque-

ning)

pylum tot species phylum tot genus

Doorvoor capaciteit laag hoog laag tot medium laag tot medium hoog zeer hoog

Speciale monster bereiding fixatie invriezen invriezen invriezen invriezen invriezen

Parallelle monster behandeling nee nee ja ja nee ja

Kosten per monster hoog (bewerkelijk) laag (breder analy-

se is kostbaar)

medium medium hoog laag

*Technieken die ofwel selectief een geselecteerde bacteriesoort of een groep van bacteriesoorten kan detecteren (qPCR, FISH) ofwel de samenstelling van een eco-
systeem kan helpen bepalen (DGGE, t-RFLP, HIT-Chip, barcoded pyrosequencing). Karakteristieken van de individuele methoden staan weergegeven, waarbij het van 
belang is te vermelden dat phylogenetische specificiteit kan worden gerangschikt als: taxon > phylum > genus > species (OTU).
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soorten die vallen onder de Firmicutes 
(waartoe grote groepen Clostridia beho-
ren, maar ook bijvoorbeeld de melk-
zuurbacteriën) en Bacteroidetes. Andere 
bacteriële groepen worden ook aange-
troffen maar in veel lagere aantallen. 
Bijvoorbeeld de actinobacteriën, waartoe 
de beter bekende bifidobacteriën uit 
sommige zuiveldrankjes behoren. 

Interventiestrategieën
De traditionele kijk op een gezonde 
microbiota richtte zich op slechts enkele 
groepen bacteriën. Met name de lacto-
bacillen en de bifidobacteriën werden 
gezien als de gezonde bacteriën in het 
darmsysteem, terwijl daarnaast veel 
aandacht was voor ziekteverwekkers 
zoals Escherichia coli en verschillende 
soorten Salmonella. Voedingsmiddelen 
met een claim als ’het is gezond voor uw 
darmflora’ waren dan ook veelal gericht 
op het verhogen van de lactobacillen en 
bifidobacteriën, om daarmee de kans op 
darminfecties te verminderen. 
Sinds de komst van moleculaire technie-
ken lijkt deze visie echter te simplistisch. 
Het imago van voorheen als ongezond 
bestempelde bacteriën lijkt langzaamaan 
op te schuiven naar een meer genuan-
ceerde kijk op hun mogelijke rol in ziekte 
en gezondheid. Een herdefiniëring van 
een gezonde microbiota lijkt binnen 
bereik. Dit biedt nieuwe mogelijkheden 
voor de voedingsmiddelenindustrie. Er 
zijn mogelijkheden voor de ontwikkeling 
van nieuwe pre- en probiotica die andere 
groepen van gunstige darmbacteriën 
kunnen stimuleren dan lactobacillen 
of bifidobacteriën. Bovendien kunnen 
nieuwe voedingstrategieën zich richten 
op het stimuleren van de diversiteit van 
de darmmicrobiota om immuungerela-
teerde aandoeningen, zoals allergieën, 
te voorkomen. In de ontwikkeling van 
dergelijke voedingsmiddelen zal het van 
essentieel belang zijn om op een effi-
ciënte manier de beoogde werkzaamheid 
tijdens een dieetinterventie te volgen. 
Onmisbaar daarbij zijn ‘high-throughput’ 
en kosteneffectieve moleculaire metho-
den voor analyse van de microbiota die 
kunnen worden ingezet gedurende proe-
ven met dieetinterventie. 

Perspectief 
Een toenemend aantal gezondheidspro-
blemen is recent gecorreleerd aan een 
afwijkende microbiota en dat zal zich 
waarschijnlijk in de komende jaren ver-
der uitbreiden. Hier dienen zich nieuwe 

innovatiekansen aan voor de voedings-
middelenindustrie. Daarbij kan gestreefd 
worden naar modulatie van de microbi-
otasamenstelling om zo bij te dagen aan 
een beter functioneren van de darm, het 
afweersysteem of het metabolisme. 
Ook buiten de darmgezondheid dienen 
zich kansen aan. Zo kan profilering van 
de huidmicrobiota inzichten verschaffen 
die het mogelijk maken om problemen 
als acné of roos te bestrijden, en de 
microbiota van de mond is een interes-
sant doelgebied voor het voorkomen van 
caries of slechte adem. 
Bij de verdere ontwikkeling van strate-
gieën voor modulatie van de microbiota 
zullen naast het accuraat vastleggen van 
gezondheidseffecten ook technologieën 
nodig zijn om effecten op de microbiota 
effectief in kaart te brengen. NIZO neemt 
waar mogelijk microbiota-analyses mee 
in de humane interventiestudies. Derge-
lijke gekoppelde kennis zal van doorslag-
gevende aard zijn bij het bewijzen van 
specifieke gezondheidsclaims.
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Figuur 3: Schematische weergave 
van het 16S rRNA molecuul gebruikt 
voor naamgeving van bacteriën. 
Dit molecuul, met een totale lengte 
van meer dan 1.500 nucleotiden, 
bevat geconserveerde stukken 
afgewisseld met variabele regio’s 
(V1 t/m V9; aangegeven door gele 
markering) die van soort tot soort 
verschillen.
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