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Een beetje geschiedenis & context



Wat is het microbioom?

• Meer dan 1014 micro-organismen op & in ons lichaam

• 1x - 10x meer dan onze eigen menselijke cellen

• Meer dan 1,5 kg in darm

• Bacteriën > schimmels > virussen?

• De mens is een wandelende bacterie kolonie of ‘symbiont’



Op 
verschillende 
plaatsen in 
ons lichaam

Dynamisch: afhankelijk van 
leeftijd & levensstijl

Dankzij recente DNA technologieën: 
vele commensale bacteriën zijn 
moeilijk kweekbaar



Het maagdarmkanaal



België = pioneer microbioom onderzoek

Prof. Jeroen Raes (KU Leuven & VIB) & 
heel wat Vlaamse artsen & apothekers!

Vlaams Darmflora Project



> 3400 participanten: questionnaires, blood analysis



De bovenste luchtwegen



www.procureproject.beStategisch basis-onderzoek (SBO)

   

Future of probiotics for upper respiratory tract diseases

Jan 2016- Dec 2019

Prof. Olivier 
Vanderveken 
(UAntwerpen)

Prof. Peter Hellings 
(KU Leuven)
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“Normaal” neusmicrobioom

Nood aan gezonde vrijwilligers als referentie





Dikke merci aan alle betrokken artsen!



De vagina, huid & mondholte



Isala project

Citizen Science 

Open innovation network

Prof. V. Verhoeven (GP)

Prof. Gil Donders (gyn) 

+ prof. J. Lambert, M. Hagendoorns, J. Leysen (huid)



Eerste resultaten van > 3300 vrouwen

Lebeer et al., in voorbereiding



Niet alleen in de mens



Colliding and interacting microbiomes and microbial communities - consequences for human 
health by Susan Mills,Reynolds Paul Ross, Environmental Microbiology: 14 August 2021





Children microbiome

Plant microbiome

Ground microbiome

20-40 children/school

2-3 samples/school
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2-3 samples/school

Link met gezondheid

Prof. Hans Keune 



Belang microbioom? 



Functies microbioom = complex!

1. Bescherming tegen indringers (vooral tegen pathogenen)

2. Fine-tunen van de werking van het immuunsysteem

3. Productie van bio-actieve componenten (‘bioreactor’)
• vitaminen (bv. vit K)

• enzymes (bv. lactase)

• neurotransmitters (gut-brain axis)

• ….



Hoe meer biodiversiteit in het 
microbioom, hoe beter het zijn

functies kan uitoefenen



De hygiëne hypothese
=

De biodiversiteitshypothese
= 

De hypothese van de verdwijnende micro-
organismen

= 
De ‘old friends’ hypothese





Bedreigende factoren



Shanahan, F. (2012) Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol.

Minder huisdieren

Minder borstvoeding

Evenwicht tussen 
pathogenen 
vermijden & 
biodiversiteit 
bewaren



How COVID-19 measures influence biodiversity

B. Brett Finlay et al. PNAS 2021;118:6:e2010217118

©2021 by National Academy of Sciences

Relatieve belang: 
nog veel te 
onderzoeken
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Microbiële immuuntraining



Wat kunnen we al doen?



Mogelijke oplossingen

Probiotica / LBPs & prebiotica

Synbiotica & postbiotica

Voeding (bv. gefermenteerd)

Contact met de natuur



Doelwit = 

complex 

microbioom & 

complex 

humaan lichaam

Probiotica = 

levend

Probiota: alsmaar meer & betere studies



12 RCTs
3720 patients 
(children, adults)

• Hao Q, Dong BR, Wu T. Probiotics for preventing acute upper respiratory 
tract infections. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 2. Art. 
No.: CD006895. DOI: 10.1002/14651858.CD006895.pub3.

Author summary:

Probiotics were better than placebo in 

• reducing the number of participants experiencing 
episodes of acute URTI 

• the mean duration of an episode of acute URTI

• antibiotic use 

• cold-related school absence. 

BUT: quality of the evidence was low or very low



Bewijs individuele
probiotica ≠ farma



Environmental Microbiology, 14 August 2021, DOI: (10.1111/1462-2920.15722) 

Andere strategie: ‘Rewilding’



Nog veel te 
onderzoeken



“Take 
home” 
messages

Het microbioom voert cruciale functies uit voor 
ons immuunsysteem, verdediging & 
metabolisme op ≠ plaatsen in ons lichaam

De diversiteit van het microbioom wordt 
bedreigd door Westerse levensstijlfactoren

Er bestaan allerlei strategieën om het 
microbioom te versterken van voeding, 
probiotica, tot terug meer contact met natuur

Begin vroeg genoeg (“window of opportunity”), 
maar specifiek advies is nog moeilijk



Microbiome
Probiotics & 
fermented 

foods

Women’s Health Respiratory 
Health

Dikke merci aan team, speciale vermelding voor alle 
samenwerkende artsen!



Contact Sarah.Lebeer@uantwerpen.be

THANK YOU !!!

mailto:Sarah.Lebeer@uantwerpen.be

