
 
 
  

Levensmiddelenfermentatieprocessen zijn een interessant voorbeeld van 
microbiële ecosystemen. Metagenomica en metatranscriptomica zijn 
cultuuronafhankelijke onderzoeksmethoden om microbiële ecosystemen te 
bestuderen gebaseerd op hoge-doorvoer sequentie-analyse van respectievelijk 
DNA en RNA. In deze doctoraatsstudie werden omica-methoden gebruikt om 
de microbiële diversiteit van levensmiddelenfermentatieprocessen van 
verschillende complexiteit te onderzoeken om zo inzicht te krijgen in de 
mogelijke rollen van de aanwezige micro-organismen, om toe te laten onze 
kennis over levensmiddelenfermentatie-ecosystemen uit te breiden. 

Het complete genoom van een kandidaat-zuurdesemstartercultuurstam, 
Lactobacillus fermentum IMDO 130101, werd gesequeneerd en geannoteerd. Een 
soortwijde comparatieve genomica-analyse belichtte de potentiële 
zuurdesemfermentatie-relevante karakteristieken van deze 
melkzuurbacteriesoort, wat de verdere studie van potentiële 
zuurdesemstartercultuurstammen toelaat. 

Een metagenomica-analyse van twee kaaspekels, afkomstig van commerciële 
kaasproducenten in Vlaanderen, bracht aan het licht dat een grote microbiële 
groep uit halofiele en halotolerante soorten bestond en dat een kleine microbiële 
groep bestond uit kaasingrediënten-geassocieerde micro-organismen. De 
eerstgenoemde groep micro-organismen groeit waarschijnlijk in deze extreme 
omgevingen en de kennis opgedaan in deze studie kan gebruikt worden om de 
impact op de kaaskwaliteit te onderzoeken. 

Een metagenomica-analyse van een waterkefirfermentatieproces toonde een 
beperkte microbiële diversiteit aan en de reconstructie van een metagenoom-
geassembleerd genoom leidde tot de ontdekking van een nieuwe Oenococcus-soort. 
De koppeling van metabole functies aan microbiële soorten wees op cross-feeding. 

Tenslotte, de toepassing van omica-methoden en gerichte metabolietanalyse op 
cacaoboonfermentatieprocessen in Costa Rica bracht de aanwezigheid van 
microbiële soorten van 82 genera aan het licht, samen met een microbiële 
diversiteit die daalde naarmate het fermentatieproces vorderde. De gisten, 
melkzuurbacteriën en azijnzuurbacteriën typerend voor cacaoboon-
fermentatieprocessen werden ook in deze fermentatieprocessen teruggevonden 
en gekoppeld met bepaalde metabole activiteiten, waarvan enkele niet eerder 
gerapporteerd werden. Zo werd een mogelijke complementaire rol van 
verschillende micro-organismen in het geval van pectineafbraak gevonden. 

Deze doctoraatsstudie toonde een waaier aan mogelijkheden aan hoe omica-
gegevens geanalyseerd kunnen worden met het oog op de microbiële 
samenstelling en op het functioneel potentieel van een 
levensmiddelenfermentatie-ecosysteem, wat resulteerde in de ontdekking van 
micro-organismen en functionele eigenschappen die nog niet eerder werden 
onthuld wanneer meer conventionele methoden gebruikt werden.  
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