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Abstract van het doctoraatsonderzoek 
research 

Emiel Van Reckem werd geboren op 12 oktober 
1993 in Mechelen, België. Hij behaalde een Master 
of Science (MSc.) diploma in de Bio-ingenieurs-
wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel 
(VUB) in 2016. Hij begon zijn doctoraat in januari 
2017 bij de Onderzoeksgroep Industriële 
Microbiologie en Voedingsbiotechnologie van de 
VUB onder supervisie van Prof. Dr. ir. Frédéric 
Leroy, na het behalen van een PhD Fellowship 
Strategisch Basisonderzoek van het Fonds voor 
Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO-
Vlaanderen). Gelijktijdig behaalde hij een MSc. 
Bedrijfskunde aan de VUB in 2020. Emiel Van 
Reckem is co-auteur van acht wetenschappelijke 
artikelen die in peer-reviewed internationale 
tijdschriften zijn gepubliceerd, waarvan vier als 
eerste auteur. Hij woonde twee internationale 
wetenschappelijke conferenties bij en gaf in totaal 
vijf mondelinge presentaties op nationale en 
internationale wetenschappelijke conferenties en 
symposia. 
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Amplicongebaseerde hogedoorvoer-sequeneringsverkenning 
van de microbiota van gefermenteerd vlees als functie van 

de geografische oorsprong en procesparameters 

Tijdens vleesfermentatie kunnen verschillende microbiële gemeenschappen worden 

aangetroffen, meestal bestaande uit melkzuurbacteriën (MZB) en coagulase-negatieve 

stafylokokken (CNS). Dit doctoraatsonderzoek was gericht op het verbeteren van de kennis 

van de relaties tussen de gemeenschapsdynamieken van de dominante vleesmicrobiota, de 

geografische oorsprong van de producten en de toegepaste procescondities. 

Er werd een overzicht verkregen van de diversiteit aan bacteriële soorten in commercieel 

verkrijgbare, Europese, gefermenteerde vleesproducten door middel van gevestigde 

cultuurafhankelijke methoden. Mogelijke verbanden met belangrijke procescondities en 

geografische oorsprong werden onderzocht. Er werd vastgesteld dat de geografische 

oorsprong van invloed was op de samenstelling van de MZB- en CNS-gemeenschappen, wat 

hoogstwaarschijnlijk kan worden toegeschreven aan de combinatie van verschillen in 

procestechnologie en het gebruik van starterculturen. 

Terwijl amplicongebaseerde hogedoorvoer-sequenerings (HDS)-methoden populairder 

worden om microbiële gemeenschappen te bestuderen, ontbraken bestaande methoden aan 

taxonomische resolutie om de fylogenetisch diverse groep van CNS te ontrafelen. Daarom 

werd een primerset voor amplicongebaseerde HDS ontwikkeld, die een gebied van het tuf-

gen amplificeert met voldoende onderscheidend vermogen om verschillende CNS-soorten te 

onderscheiden. Van de drie ontworpen primersets presteerde één set beter dan de andere 

primersets voor het bestuderen van Staphylococcus-rijke microbiële gemeenschappen, omdat 

deze resulteerde in het ontbreken van vals-positieven en een nauwkeurige identificatie op 

soortniveau. 

Daarna werd een gecombineerde amplicongebaseerde sequeneringsmethode toegepast, 

gericht op de 16S rRNA- en tuf-genen, om de bacteriële gemeenschappen van Europese 

gefermenteerde vleesproducten in meer detail te karakteriseren. Dit resulteerde in een 

verbeterde taxonomische verkenning door ook verschillende subdominante bacteriële 

soorten te omvatten, die voorheen mogelijk te weinig werden gerapporteerd door middel van 

cultuurafhankelijke methoden.  

Ten slotte werd de invloed van verschillende procescondities op de bacteriële 

gemeenschappen tijdens vleesfermentatie nader bekeken. Er werd verduidelijkt dat de 

fermentatietemperatuur de meest invloedrijke procesconditie was bij het vormgeven van de 

bacteriële gemeenschappen tijdens spontane vleesfermentatie. Bovendien vertoonden CNS-

gemeenschappen een grote mate van variabiliteit, afhankelijk van de aanvankelijke 

aanwezige bacteriële gemeenschappen en hun concurrentievermogen. Daarom waren zowel 

de toegepaste procescondities als de respectievelijke aanpassingen van de 

achtergrondmicrobiota aan deze condities cruciaal bij het bepalen van de samenstelling van 

CNS-gemeenschappen tijdens spontane vleesfermentatie. 

Over het algemeen gebruikte de huidige studie zowel een gevestigde cultuurafhankelijke 

methode als een nieuwe amplicongebaseerde HDS-methode om het begrip van het ecologisch 

gedrag van de vleesmicrobiota te verduidelijken, waarbij het belang van de 

achtergrondmicrobiota en de toegepaste vleesprocescondities werden benadrukt. 


