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Samenvatting:  

Het menselijk lichaam wordt gekoloniseerd door biljoenen microben, gezamenlijk aangeduid als de 

endogene microbiota. Deze micro-organismen beschermen ons tegen ziekteverwekkers en 

bevorderen het welzijn, maar wanneer de microbiota wordt verstoord, wordt het een risicofactor voor 

ziekte en kwetsbaarheid. Interventie met bepaalde microben kan veranderingen in de samenstelling 

van de microbiota herstellen en daardoor het risico op ziekten verminderen en de gezondheid van de 

mens bevorderen. Deze heilzame microben worden ‘probiotica’ (voor het leven) genoemd en voeden 

een multi-miljarden industrie die gezonde consumenten en patiënten wereldwijd ten goede komt. In 

de afgelopen jaren werd het echter steeds duidelijker dat het innovatieproces voor probiotica 

aanzienlijk wordt belemmerd, omdat probiotica niet consistent worden gebruikt in de klinische 

praktijk, tot nu toe geen (Europese) gezondheidsclaims zijn goedgekeurd en er nog steeds een gebrek 

is aan fundamentele kennis over probiotica en hun interactie met de gastheer. Omdat dit het 

therapeutische en sociaaleconomische potentieel van probiotica voor consumenten en patiënten 

beperkt, worden in dit proefschrift hardnekkige belemmeringen voor het probiotische 

innovatieproces beschreven om onderzoek en ontwikkeling op het gebied van levende micro-

organismen ter bevordering van de menselijke gezondheid te bevorderen. 


