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Snel gezonde  
producten  
ontwikkelen 
Simulatie van digestie met het SIMPHYD-platform

Sneller gezonde voedingsmiddelen ontwikkelen en testen. Dat 
kan met modellen die de meest kansrijke producten selecteren, 
voordat de stap naar een humane studie wordt gezet. Het 
SIMPHYD-platform biedt een spectrum aan relatief eenvoudige 
en snelle modellen met specifieke toepassingen.

A�ankelijk van de vraag die men bij een 
nieuw product hee�, kan een in vitro model 
gericht zijn op het proces in de mond, op de 
verzuring en a�raak in de maag, op de ver-
dere a�raak in de dunne darm, of op de 
e�ecten op de darm�ora in de dikke darm 
(zie kader).
In verschillende instituten zijn modellen 
ontwikkeld, die elk hun eigen kracht heb-
ben: het Dynamic Gastric Model (DGM), 
ontwikkeld door het Institute of Food 
Research in Norwich, UK; het TNO Intesti-
nal Model (TIM), ontwikkeld door TNO in 
Zeist, NL; de Simulator of Human Intestinal 
Microbial Ecosystem (SHIME) van de Uni-
versiteit Gent, BE; het SIMPHYD-platform 
(SIMulation of PHYsiological Digestion) 
dat is opgezet bij NIZO food research, Ede, 
NL. Over de verschillende modellen is meer 
informatie te vinden via internet.
De kracht van deze modellen is dat ze spe-
ci�eke aspecten zo fysiologisch mogelijk 
nabootsen. Niet elk model is echter geschikt 
voor elk type analyse. Ook hee� de mate 
van complexiteit van een model invloed op 
de analysesnelheid, en op het aantal mon-
sters dat tegelijk kan worden geanalyseerd. 

SIMPHYD-platform
Het SIMPHYD-platform is opgebouwd uit 
een aantal onderdelen, waarbij elk onder-
deel zich richt op een speci�ek aspect van 

Door de toenemende groei van de wereld-
bevolking dreigt er een tekort aan eiwitten 
van dierlijke oorsprong te ontstaan. Ook is 
er een duidelijke toename in gezondheids-
problemen als gevolg van ongezonde voe-
ding, zoals obesitas en type 2 diabetes. De 
vraag naar producten die de gezondheid 
ondersteunen en minder belastend zijn 
voor het milieu neemt dan ook toe. 
De EU-regelgeving op het gebied van 
gezondheidsclaims is sterk aangescherpt 
(1*). Er zijn richtlijnen opgesteld over hoe 
een speci�eke gezondheidsclaim onder-
bouwd dient te worden. Daaraan kunnen 
zowel humane studies als mechanistische 
studies een belangrijke bijdrage leveren.
Goed opgezette humane studies vormen de 
‘gouden standaard’ om te testen of nieuwe 
producten inderdaad geschikt zijn om de 
gezondheid te ondersteunen (2). Dit zijn 
vaak grote studies, die duur zijn en veel tijd 
kosten, en daarom pas uitgevoerd worden 
als er een goede indicatie is dat een product 
een mogelijk gezondheidse�ect zal hebben. 
Een alternatief is een studie in dieren. Het 
nadeel van dierstudies is dat de fysiologie 

van dieren anders is dan die van mensen, 
waardoor resultaten verkregen in dieren 
vaak niet direct te vertalen zijn. Daarnaast 
worden dierproeven om ethische redenen 
steeds vaker als onwenselijk beschouwd. Er 
is daarom behoe�e aan goede modellen die 
kunnen helpen de meest kansrijke produc-
ten te selecteren, voordat de stap naar een 
humane studie wordt gezet. Daarbij is het 
belangrijk dat er mechanistische informatie 
wordt verkregen over de manier waarop 
een product mogelijk aan gezondheid zou 
kunnen bijdragen. Om die reden zijn er 
diverse in vitro modellen ontwikkeld, die 
gericht zijn op het nabootsen van digestie; 
de fysiologische a�raak van voeding in de 
maag en dunne darm. Deze modellen  
kunnen inzicht geven in het gedrag van 
voeding, zoals structuur, a�raak of juist 
overleving, onder de omstandigheden die 
in de maag en darmen voorkomen.

Opzet in vitro modellen digestie
Bij het opzetten van een in vitro model voor 
digestie is het van belang om vooraf te 
bedenken wat het doel van het model is. 
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Figuur 1. Viscositeit (A) en afbraak (B, vrijkoming van NH2) van 3% oplossingen van erwt, caseïne en wei 

eiwit tijdens simulatie van gastro-intestinale digestie (A+B: 0 min: speekselbehandeling, pH 7,0; 5-20 min: 

pH daling naar 2,0; 20 min: toevoeging van maagsap; B: 90 min: pH verhoging naar 6,0; toevoeging van 

pancreassap). 

digestie. Zo is er een statisch digestie proto-
col om eiwita� raak, biobeschikbaarheid of 
overleving van probiotica in de maag en 
dunne darm te meten (3). Er is een opzet 
om de textuur en het gedrag van voeding in 
de maag te meten. Verder is er een opzet 
waarin e� ecten op de darm� ora gemeten 
kunnen worden. Binnen deze onderdelen 
worden de condities in de mond, maag en 
darm wat pH en enzymsamenstelling 
betre�  zo fysiologisch mogelijk nagebootst. 
Een aantal van deze onderdelen is zo opge-
zet dat er meerdere monsters tegelijk 
kunnen worden geanalyseerd (medium 
of high throughput). 
Naast de in vitro onderdelen wordt het 
SIMPHYD-platform momenteel uitgebreid 
met een in silico model. Dit is een compu-
terprogramma waarmee de digestie kan 
worden nagebootst. Hierin wordt alle 
informatie rond de a� raak van vet en eiwit 
die beschikbaar is uit de wetenschappelijke 
literatuur bij elkaar gebracht. Het voordeel 
hiervan is dat ook alle biologische feedback 
mechanismen, die ontbreken bij alle in 
vitro modellen, in het programma verwerkt 
kunnen worden. Met behulp van dit in sili-
co model kun je al vóór de ontwikkeling 

van een product zoeken naar mogelijk-
heden om een bepaald aspect van een 
product aan te passen, en te voorspellen 
wat het e� ect daarvan in vivo zal zijn.

Duurzame eiwitten
Om in de groeiende eiwitbehoe� e te kun-
nen voorzien, is er vraag naar kwalitatief 
goede eiwitten uit andere dan dierlijke 
bronnen, zoals planten, algen of insecten. 
Zo hee�  bijvoorbeeld erwteneiwit een goe-
de aminozuursamenstelling, maar ook de 
a� reekbaarheid is van belang. Met SIM-
PHYD is het gedrag van dit eiwit in de 
maag gemeten en de a� reekbaarheid 
geanalyseerd, in vergelijking met wei- en 
caseïne-eiwit. Wei-eiwit gee�  nauwelijks 
een toename van viscositeit in de maag, 
wordt snel afgebroken, en is snel beschik-
baar voor absorptie waardoor het kan 
bijdragen aan een snel herstel van spier-
opbouw. 
Caseïne verhoogt de viscositeit juist sterk, 
wordt langzaam afgebroken, wordt later 
geabsorbeerd en is dus geschikt voor lange 
termijn herstel (4). Bij vergelijking met wei 
en caseïne bleek erwteneiwit daar precies 
tussenin te liggen (5) (� guur 1). Deze infor-

Fysiologie van digestie
Digestie begint al in de mond, waar voedsel 
gekauwd wordt, en met speeksel wordt 
gemengd. Speeksel maakt het voedsel 
zacht zodat het goed doorgeslikt kan wor-
den, en zorgt voor de afbraak van zetmeel 
en beginnende afbraak van vet. Als het 
voedsel in de maag komt, wordt de zuur-
graad omlaag gebracht naar ongeveer pH 
2, waardoor enzymen actief worden die een 
begin maken met de afbraak van eiwit en 
de verdere afbraak van vet. Door de veran-
dering in pH kunnen hier grote veranderin-
gen in structuur optreden, die effect kunnen 
hebben op het gevoel van verzadiging. Aan 
het begin van de dunne darm wordt de pH 
weer verhoogd, en worden pancreassap-
pen en gal toegevoegd. Daardoor worden 
eiwitten, vetten en suikers nog verder afge-
broken. In de dunne darm worden veel van 
de vrijgekomen voedingsstoffen geabsor-
beerd, die gebruikt kunnen worden voor 
opbouw van spier- en vetweefsel en het 
genereren van energie. De niet-afbreekbare 
stoffen dienen in de dikke darm gedeeltelijk 
als voedingsstoffen voor de bacteriën die 
deel uitmaken van de darmfl ora. Het type 
voedingsstof kan leiden tot een specifi ek 
voordeel voor bacteriën die een gunstige of 
juiste een verstorende werking hebben met 
betrekking tot gezondheid. Wat er na 
omzetting in de dikke darm nog overblijft 
wordt via de feces uitgescheiden.
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Figuur 2. Meting van kracht nodig voor compressie tijdens afbraak in de maag 

van een standaard mueslireep (boven) en voor een reep waaraan SAEF vezel is 

toegevoegd (onder). De foto’s tonen het volume dat de standaardreep en de SAEF 

reep innemen in de maag.

Figuur 3. Microbiële veranderingen tijdens fecale fermentatie van verschillende 

ingrediënten. Data zijn geanalyseerd met de redundancy analysis (RDA). De rode 

pijlen geven aan dat verschillende ingrediënten de microbiële compositie in 

verschillende mate veranderen.

Vervolgens kan de verandering van de 
microbiële samenstelling worden gemeten, 
of de metabolieten die vrijkomen tijdens 
fermentatie (� guur 3).

Flexibiliteit en snelheid
Vooraf bedenken voor welke toepassing een 
nieuw gezond product wordt ontwikkeld is 
van belang aangezien er verschillende in 
vitro modellen beschikbaar zijn.
Het SIMPHYD-platform biedt een spec-
trum aan van relatief eenvoudige en snelle 
modellen met speci� eke toepassingen, wat 
� exibiliteit biedt en de mogelijkheid gee�  
om de grootste kanshebber uit meerdere 
producten te selecteren in een relatief 
korte tijd.
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matie is belangrijk bij de ontwikkeling van 
een product dat het herstel na een intensie-
ve sportinspanning kan bevorderen.

Beïnvloeden van eetlust
Een tweede voorbeeld hee�  betrekking op 
het in stand houden van een gezond 
lichaamsgewicht. Wanneer voeding een 
groter volume inneemt in de maag, en lang-
zamer naar de dunne darm wordt doorge-
geven, hee�  dit invloed op het gevoel van 
eetlust. Dit is het gevolg van signalen die de 
maag afgee�  als deze vol is, en van de lang-
durigere detectie van nutriënten aan het 
begin van de dunne darm. Door aan een 
product een ingrediënt toe te voegen dat dit 
e� ect versterkt, kun je mogelijk een product 
ontwikkelen dat zorgt voor een sneller 
gevoel van verzadiging, waardoor er min-
der zal worden gegeten. 
Dit is getest in SIMPHYD door een speci-
� eke vezel (Satiating Advanced Edible 
Fiber, SAEF) toe te voegen aan mueslire-
pen. De repen werden gekauwd, en daarna 
in een glazen model voor de maag in maag-
sap verder afgebroken. Tijdens dit proces 

werd met een textuurmeter gemeten hoe-
veel kracht er nodig was om de maagin-
houd te comprimeren. Voor compressie van 
de mueslirepen met de SAEF vezels was 
aanzienlijk meer kracht nodig dan voor de 
controle mueslirepen (� guur 2). Ook was 
het volume dat de reep in de maag innam 
beduidend groter (6). In een humane studie 
die hierop volgde bleken vrijwilligers inder-
daad sneller verzadigd te zijn, en hun vol-
gende maaltijd langer uit te stellen na het 
eten van de repen met SAEF.

Analyse van e� ecten op microbiota
Een derde voorbeeld is het e� ect van voe-
dingsingrediënten op de samenstelling van 
de microbiota in de darm. Het is bekend 
dat speci� eke suikers in borstvoeding een 
gunstig e� ect hebben op de uitgroei van 
bacteriën die de gezondheid in zuigelingen 
ondersteunen (7). Om dit te meten is het 
microcolon model opgezet. Dit is een high-
throughput methode waarbij fecale mon-
sters van speci� eke doelgroepen, zoals zui-
gelingen of ouderen, gekweekt worden in 
aanwezigheid van speci� eke ingrediënten. 
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