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Samenvatting 
 
In deze thesis beschrijven we hoe we de gezondheid en inkomsten van van mensen 

in resource arme gebieden kunnen stimuleren door hen te ondersteunen in het opzetten 
van bedrijfje om probiotische yoghurt te maken.  

In Oeganda, net als in veel ontwikkelingslanden, neemt de landbouwgrond per 
hoofd van de bevolking sterk af. Daarom is het stimuleren van niet-agrarische economische 
activiteiten in rurale gebieden, zoals het opzetten van kleine ondernemingen, een essentiële 
motor voor duurzame economische groei. Naast een tropisch klimaat met een hoge 
infectiedruk van pathogene bacteriën, hebben veel Oegandezen onderaan de economische 
ladder te maken met slechte sanitaire voorzieningen en hygiëne, overvolle huishoudens en 
een lage beschikbaarheid of betaalbaarheid van gezondheidszorg. Hierdoor loopt deze 
bevolkingsgroep een verhoogd risico op een verminderde kwaliteit van leven als gevolg 
van ziekte, waaronder aflatoxine gerelateerde ziekten, microbiële infecties, ziekten die 
diarree veroorzaken en andere besmettelijke ziekten. Een van de vaak voorkomende 
ziekten in Oeganda is maagpathologie, inclusief maagzweren. De oorzaak ligt grotendeels 
bij een gebrek aan voedingsvezels in het nationale dieet en de relatief hoge incidentie van 
de maagbacterie Helicobacter pylori. In dit proefschrift is onze stelling dat economische- en 
volksgezondheidsproblemen tegelijkertijd kunnen worden aangepakt door de lokale 
productie van probiotische yoghurt te stimuleren. We onderzochten de technische 
vereisten, manieren om economische groei te bevorderen en we keken naar manieren om 
kennis over te dragen aan ondernemers. We bestudeerden ook wat de beste strategie is om 
gezonde en betaalbare probiotische producten toegankelijk te maken voor een een grote 
groep van mensen die weing te besteden hebben. Vervolgens hebben we bestudeerd wat 
de daadwerkelijke impact was van yoghurt consumptie op de gezondheid van deze mensen. 

Om lokale productie van een probitoische yoghurt mogelijk te maken, hebben we 
eerst  een nieuwe startercultuur ontwikkeld die de probiotische stam Lactobacillus rhamnosus 
yoba 2012 (LRY) bevat, en daarnaast de helper stam Streptococcus thermophilus C106. De 
bacteriën worden gevriesdroogd en verpakt in luchtdichte zakjes in porties van 1 g. Deze 
startercultuur wordt gebruikt in een tweestaps fermentatieproces voor de productie van 
100 L probiotische yoghurt. Het proces is simpel uit te voeren met behulp van een paar 
eenvoudige gebruiksvoorwerpen, zoals een pan, therometer en een hittebron, bijvoorbeeld 
een houtvuur. We ontwikkelden een cursus waarmee we vele potentiele producenten 
trainden in het toepassen van de technologie en het runnen van een bedrijfje. De 
gevriesdroogde startercultuur in combinatie met een gestandaardiseerd productieprotocol 
zorgen voor een gecontroleerd fermentatieproces. Dit leidt tot een gestandaardiseerd 
product dat kan worden verpakt en gecommercialiseerd, omdat het een veel langer 
houdbaar product is en betrouwbaarder qua voedselveiligheid in vergelijking met 
traditionele gefermenteerde voedingsmiddelen in Afrika. 

Later, toen we de resultaten van onze activiteiten evalueerden, concludeerden we 
dat in Oeganda ruim 130 groepen, coöperaties en individuele ondernemers de 
startercultuur en productieprotocol hebben overgenomen. Ze hebben met succes een 
probiotische yoghurtproductie en -verkoop bedrijfje opgestart en laten groeien. Financiële 
analyse van de yoghurtbedrijfjes toonde aan dat relatief aantrekkelijke winstmarges kunnen 
worden behaald. Het lokaal produceren van probiotische yoghurt biedt een aantal 
voordelen zoals, 1) werkgelegenheid en inkomsten voor de ondernemers en en hun 
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eventuele werknemers, 2) een grotere afzetmarkt voor de melk van de boeren in de 
omgeving, 3) een vermindering van bederf van melk, want yoghurt is langer houdbaar dan 
melk, 4) toegang tot een gezond en betaalbaar product voor de consumenten in de 
omgeving. Dit laatste punt blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat 40,000 L yoghurt per week 
zijn weg vond naar de (rurale) markt in Oeganda. De betrokkenheid van vrouwen en 
jongeren in de zuivel sector werd sterk gestimuleerd door het mogelijk maken van de lokale 
probiotisch yoghurt productie (53% van de ondernemers was vrouw en 22% was jonger 
dan 35 jaar), terwijl ze meestal van deze sector buitengesloten zijn.  

Door middel van een literatuuronderzoek hebben we het bewijs voor 
gezondheidsvoordelen van probiotica op preventie, management en vermindering van 
maagpathologie geëvalueerd. Ons literatuuronderzoek aangetoond dat LRY mogelijk de 
symptomen van maagpathologie kan onderdrukken door (i) competitie voor 
bindingsplaatsen tussen LRY en H. pylori, (ii) verzwakking van de door H. pylori 
geïnduceerde apoptose van de gastheer, ontstekingsreacties en stimulatie van angiogenese, 
en ( iii) productie van antimicrobiële stoffen zoals melkzuur om groei van H. pylori te 
remmen. 

Daarnaast bestudeerden we de gezondheidsvoordelen van lokaal geproduceerde 
probiotische yoghurt op veel voorkomende infectieziekten onder schoolgaande kinderen 
in Zuidwest-Oeganda. Eerder hadden we een regionaal school yoghurt programma 
opgezet, waarin de consumptie van probiotische yoghurt specifiek werd gestimuleerd 
onder kinderen die naar de peuterspeelzaal gingen. Ouders werden ingelicht over de 
gezondheids voordelen, en werden vervolgens gevraagd om te betalen om dit product 
onderdeel te maken van het school menu. Hierdoor is het programma duurzaam. In 
Zuidwest-Oeganda consumeerden tegen het einde van 2019 meer dan 20,000 kinderen 
tussen de drie en zes jaar oud probiotisch yoghurt op school, hetgeen werd betaald door 
hun ouders.   

Vervolgens kozen we tien scholen uit om de gezondheids voordelen van de 
probiotische yoghurt te bestuderen. In een eerste studie werden 584 kinderen (3-6 jaar) die 
dagelijks yoghurt consumeerden vergeleken met 532 kinderen die dezelfde hoeveelheid 
melk consumeerden. De kinderen werden gevolgd gedurende een schoolperiode van 11 
weken. De vergelijking had betrekking op verschillende gezondheidsparameters, 
waaronder verkoudheid, huidziekten en ziekteverzuim. De dagelijkse rapporten van 
verpleegkundigen die de scholen bezochten toonden een verminderde incidentie van 
verkoudheid en huidaandoeningen zoals tinea capitis aan, bij kinderen die probiotische 
yoghurt consumeerden vergeleken met kinderen die melk consumeerden. Deze uitkomsten 
zijn echter niet robuust, omdat de incidentie van de ziekten tijdens de uitgangssituatie 
significant verschilde tussen de twee onderzoeksgroepen. Daarom werd een tweede, 
dubbel blinde placebo-gecontroleerde studie uitgevoerd op één school waarbij 100 
kinderen (3-6 jaar) die dagelijks yoghurt consumeerden vergeleken werden met 95 kinderen 
die een placebo zuivel product consumeerden gedurende dezelfde periode. We keken 
vervolgens naar dezelfde gezondheidsparameters als tijdens de eerste studie. Deze tweede 
studie met een robuuster studie ontwerp bevestigde dat de probiotische yoghurt de 
incidentie van verkoudheid en huidaandoeningen verminderde.  

Kortom, een nieuwe startercultuur in combinatie met een low-tech 
productieprotocol en een op maat gemaakt educatief programma heeft bewezen inkomens 
in Oeganda te kunnen verhogen. De  studies met de jonge schoolkinderen toonden aan dat 
gezondheidsvoordelen van probiotische yoghurt die in andere studies gevonden waren, 
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ook golden voor de specifieke doelgroep van  de interventie in Uganda. Om 
gezondheidsvoordelen nog beter in kaart te brengen raden we vervolgstudies aan waarin 
kinderen die yoghurt consumeren worden gevolgd gedurende een langere periode. We 
hebben ook aangetoond dat we met de startercultuur niet alleen probiotische yoghurt 
kunnen maken, maar ook andere probiotisch gefermenteerde dranken op basis van mais 
of gerst. Geïnspireerd door het succes in Oeganda, hebben we samen met 
partnerorganisaties het locaal geproduceerde yoghurt concept ook kunnen introduceren in 
andere landen zoals Tanzania, Kenia, Rwanda, Ivoorkust, Zimbabwe, Nepal en Indonesië. 

  
  


