Darmgezondheid:
Gezondheid zit in de darmen

Onze darm als energiefabriek alleen: die tijd is definitief
voorbij. De belangrijke rol van onze darmen en de
micro-organismen daarin, voor het immuunsysteem,
gezond gewicht, de spijsvertering, vitamineproductie en
zelfs ons gedrag is vastgesteld.
Ook vanuit de diergeneeskunde is er veel aandacht voor
het microbioom met betrekking tot ziekte en
gezondheid en als alternatief voor het gebruik van
antimicrobiële groeipromotoren.
Sleutel is ‘’Wat is een gezond microbioom en hoe
houden we ons microbioom en dus onszelf gezond’’.

Donderdag
21 september
2017

Op donderdag 21 september 2017 organiseert AOAC
Lowlands het symposium “Darmgezondheid: Gezondheid
zit in onze darmen”.
Tijdens het symposium zullen gerenommeerde
sprekers van overheid en bedrijfsleven uit België en
Nederland
verschillende
invalshoeken
rond
darmgezondheid bij mens en dier belichten.
Het symposium is voor allen die betrokken zijn bij het
onderzoek naar darmgezondheid, bij het toepassen van
therapieën en bij de ontwikkeling en productie van
pro- en prebiotica voor toepassing in levensmiddelen
en diervoeders.
Doelgroep is een breed publiek van onderzoekers,
producenten, QA managers, therapeuten, consultants en
consumenten.
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Voorwoord
Het doel van AOAC Lowlands is kennisvermeerdering en uitwisseling over alle aspecten van voedselveiligheid en kwaliteit,
voor en door vakinhoudelijke professionals uit Nederland en
Vlaanderen.
Daarom organiseert AOAC Lowlands jaarlijks een symposium
rondom een actueel thema op gebied van voedsel en diervoeding.
AOAC Lowlands vindt het belangrijk om hierbij ook veel ruimte te
geven voor netwerken en het uitwisselen van ervaringen.
Het onderwerp van het symposium van vandaag,
Darmgezondheid: gezondheid zit in de darmen, heeft veel
aspecten. Een groot aantal daarvan zal vandaag toegelicht worden,
zoals de werking van het darmmicrobioom zelf, de invloed van het
microbioom op preventie van ziekten in mens en dier en de risico’s
zijn een verstoorde darmwerking.
Het bestuur van AOAC Lowlands heeft experts uitgenodigd die u
zullen informeren over de laatste ontwikkelingen. U krijgt vandaag
een unieke kans om de vakspecialisten op dit terrein te spreken en
meer inzicht te verwerven over alle aspecten van darmgezondheid.
Ik nodig u daarom uit om vandaag mee te discussiëren over dit
actuele onderwerp.
Monique de Nijs
Voorzitter AOAC Lowlands
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Donderdag 21 september 2017

Darmgezondheid:
Gezondheid zit in de darmen
PROGRAMMA
8:45

Registratie en ontvangst

9:10

Opening door de voorzitter

9:15

De darm binnenstebuiten

10:00

Darmmicrobiota en metabole
gezondheid

10:45

Koffie/thee pauze

11:15

Het darmmicrobioom ontrafeld

11:45

Prebiotische fructanen en de darmmicrobiota: waar staat de
wetenschap?

12:15

Lunch

13:30

Het gebruik van essentiële oliën en
organische zuren in de
varkensvoeding om de microbiota
te sturen

14:00

Dierlijk microbioom en relatie tot
voeder

14:30

Koffie/thee pauze

15:00

Het Vlaams darmfloraproject

15:45

Project “Stop Darmkanker”

16:30

Samenvatting van de dag

16:35

Borrel en hapje
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