
Inhoudelijk en financieel jaaroverzicht 2021
In 2021 hebben wij Stichting crispatus verder vorm en inhoud gegeven door een 
burgerwetenschappelijk project rondom vaginale bacteriën te initiëren en te (crowd)
funden.

Onderzoeksproject “Van Vrouwen 
Voor Vrouwen: deel je gezondheid 
met je eigen vaginale bacteriën”
Vrouwen met een vaginale flora die 
rijk is aan Lactobacillus crispatus-
melkzuurbacteriën hebben een betere 
gezondheid. Ze hebben minder vaak 
een vroeggeboorte, een miskraam 
en vruchtbaarheidsproblemen. De 
crispatus-rijke flora is ook geassocieerd 
met minder overgangsklachten, 
urineweginfecties en vaginale infecties. 

Recent is duidelijk geworden dat 
deze crispatus-bacteriën vanuit een 
product zoals een vaginale capsule 
goed en langdurig de vagina kunnen 
koloniseren en daar kunnen helpen 
om infecties te voorkomen. Deze 
nieuwe producten worden echter 
ontwikkeld in een geneesmiddeltraject 
met farmacologische formuleringen. 
Onze overtuiging is dat deze bacteriën 
die preventief (en niet op recept) 
worden ingezet vrij verkrijgbaar moeten 
zijn voor alle vrouwen, in drogist op 
supermarkt, bijvoorbeeld in een tampon. 
Dat levert wellicht minder winst op 
voor aandeelhouders, maar maakt het 
product betaalbaar en bereikbaar. 

In dit voorgestelde project willen wij, 
samen met industriële en academische 
partners, onze eigen vaginale crispatus-
bacterien isoleren om daarmee andere 
vrouwen te helpen hun gezondheid te 
verbeteren door urineweginfecties 
en bacteriële vaginose te voorkomen. 
We ontwikkelen een over-the-

counter toegankelijk vrouwvriendelijk 
product met een grote diversiteit 
aan crispatus-isolaten. Bij dit product 
zijn de donateurs van de bacteriën 
tevens burgerwetenschapper, 
productontwikkelaar, mede-eigenaar 
van het eindproduct. 

De burgerwetenschappers leren in 
dit proces over het belang van het 
microbioom en een aantal microbiële 
en genetische onderzoekstechnieken. 
Gedurende het traject vullen we samen 
kennishiaten in over de eigenschappen 
van efficiënt en duurzaam koloniserende 
stammen: verschilt kolonisatie per 
vrouw? Per type microbioom? Of 
per stam? En welke aspecten van de 
fysiologie liggen ten grondslag aan een 
vaginaal milieu rijk in melkzuurbacteriën?

Het project start wordt door Stichting 
crispatus uitgevoerd samen met de 
onderzoeksgroep van Prof. Dr. Remco 
Kort (Vrije Universiteit Amsterdam & 
Micropia), de femcare-specialisten 
van het bedrijf Yoni en de bacteriële 
genetica experts van het bedrijf 
BaseClear. (In 2022 trad ook het 
bedrijf Winclove probiotics toe tot dit 
consortium). 

Het voorgestelde project kent drie 
fases:
1. Het crowdsourcing practicum waarin 

we als vrouwenonderzoekscollectief 
onderzoek doen naar ons eigen 
vaginaal microbioom en crispatus-
bacteriën isoleren en karakteriseren. 



Als onderdeel van deze projectaanvraag zijn in 2021 een aantal verschillende 
activiteiten georganiseerd:

•  Michelle Haak (miesart.com) richtte voor ons een prachtige website in met de informatie 
over het crispatus-project. Zij categoriseerde het project in drie onderdelen: 
onderzoeken, verzamelen, verbinden. Zij ontwierp ook het beeldmerk, logo en 
de kleurencombinatie. We koppelden er een crowdfunding optie (via Mollie), een 
nieuwsbrief (via Mailchimp) aan en een FAQ. 

•  we organiseerden een online publiekscollege met bijbehorende crowdfunding via sociale 
media en email waar we het project verder introduceerden. Er werd in totaal 1076,09 
euro aan crowdfunding opgehaald.

•  We organiseerden een workshop met behulp van een voucher in Artis waar we met een 
eerste kerngroep burgerwetenschappers onder leiding van Sandra de Vries (PulsAqua) 
het concept verder uitdachten en inhoudelijk vorm konden geven. 

•  We organiseerden een watchparty om gezamenlijk het online congres Keystone congres: 
“Global Priorities in Vaginal Health: Microbes, Mucosal Immunity and Interventions” waar 
partners en burgerwetenschappers deelnamen en Stichting crispatus op pizza’s en 
borrelhapjes trakteerde.

2. Tijdens de ‘hackathon’ ontwerpen, 
ontwikkelen en produceren we twee 
verschillende prototype producten 
met crispatus-bacteriën.

3. In de derde fase doen we onderzoek 
naar veiligheid van het product en 
kolonisatie van de verschillende 
stammen in een diverse groep 
vrouwen met variërend microbioom.

De bacteriën worden ondergebracht 
in Stichting crispatus die 
gebruiksovereenkomsten kan aangaan 
met bedrijven die de bacteriën willen 
gebruiken. De burgerwetenschappers 
nemen zitting in een donateurspanel 
dat bindend advies uitbrengen over de 
voorwaarden. Daarmee is dit project 
zowel technisch als sociaal innovatief. 
Vrouwen doen zelf onderzoek en 
werken naar een concreet product toe 

waarbij zij binnen het collectief mede-
eigenaar blijven. 

Voor dit project is een 
onderzoeksvoorstel ingediend in 2021 bij 
het programma ‘CS4GZ’ van topsector 
Life Sciences (tki/Health Holland) met 
ZonMW. Het voorgestelde budget 
voor deze aanvraag bevatte 248.000 
euro aan ‘Publiek-private’ subsidie 
op. En een in-kind bijdrage van alle 
consortiumpartners. Hiervan willen wij 
onder meer een analist bekostigen (0.8 
fte, twee jaar) en een dienstverband 
voor Rosanne Hertzberger als postdoc 
(0.2 fte, twee jaar), beide aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam. In 2022 is 
dit projectvoorstel verder aangepast 
en werd het toegekend en werd er 
aanvullende donaties voor Stichting 
crispatus opgehaald.
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Rosanne Hertzberger nam in 2021 de Erasmus-penning in ontvangst waar een 
bedrag van 1250 euro aan verbonden was dat werd geschonken aan Stichting 
crispatus.

Financieel overzicht:

Aan het begin van het jaar stond er 3032,09 euro op onze Triodos-rekening. Aan het eind 
van het jaar stond er 20,05 euro op onze Triodos-rekening.

Inkomsten, totaal 2326 euro
•  1076,09 euro crowdfunding
•  1250 euro Erasmus

Uitgaven,Totaal: 5335,58
•   4943,19 euro Workshop Artis. Dit is voorgeschoten en in 2022 terug overgemaakt vanaf 

de Vrije Universiteit.
•   148 euro bankkosten
•  244,39 euro Kosten hosting, plugins en software voor de site (voorgeschoten vanaf 

prive rekening Rosanne Hertzberger) 
•   Pizza en drankjes watchparty, dit werd privé voorgeschoten en pas in 2022 verrekend 

vanaf de Stichting crispatus rekening.


