
Chemische 
Feitelijkheden

Van alle organismen op aarde is 99 procent eencellig. 
Ze leven vrijwel overal en onder de meest extreme 
omstandigheden. Ook op ons lichaam, in onze 

mond en in ons spijsverteringsstelsel wemelt het ervan. De 
bonte verzameling van bacteriën, schimmels, virussen en 
andere micro-organismen die bijvoorbeeld een mens met 
zich meedraagt, heet een microbioom.
Met gentechnieken hebben wetenschappers de voor het 
blote oog onzichtbare bewoners van ons lichaam in kaart 
gebracht. Het zijn er drie keer zoveel als onze lichaams-
cellen. En samen hebben ze honderd keer meer genen 
als wij. Daarmee beschikken ze over een gigantische che-
mische gereedschapskist. Ze beïnvloeden uiteenlopende 
processen in ons lichaam, zoals de opname van voedings-
stoffen, het functioneren van ons immuunsysteem en dat 
van onze hersenen. 

Met name bepaalde bacteriën in onze darmen worden in 
verband gebracht met ziekten als ontstekingen, darmkanker, 
diabetus, overgewicht, allergieën en zelfs depressies. Hoe 
beïnvloeden micro-organismen de chemie in ons lichaam? 
En wat is het gevolg van een ontwricht microbioom?

In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: Welke soorten micro-organismen leven er op 

de verschillende delen van ons lichaam en wat doen ze 
daar? Waardoor worden ze beïnvloed?

• De Basis: Wat gebeurt er als de balans tussen populaties 
verstoord raakt? Welke ziekten houden verband met onze 
bacteriën en hoe sterk is die link eigenlijk?

• De Diepte: Wetenschappers willen ziekten gaan behande-
len door de bacteriepopulaties een duw in de goede rich-
ting te geven. Wat zijn hun opties en hoe werken die? |

Miljarden wezens

Ons miCrObiOOmOns miCrObiOOm
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ieder lichaamsoppervlak herbergt een karakteristieke populatie van 
micro-organismen. Wat voeren die kleine inwoners eigenlijk uit?

Stel, je rijdt met een safari-jeep van 
een paar micrometer groot (een 
haar is circa vijftig µm dik) over 

het menselijk lichaam heen en je zou alle 
oppervlakken kunnen bezoeken: van de 
huid en de binnenkant van de neus tot 
de keel, slokdarm, maag en darmen. In al 
die landschappen zou je dan een andere 
bevolking met micro-organismen zien, 
vergelijkbaar met de verscheidenheid aan 
leven zoals wij die kennen uit de natuur. 
Ieder ecosysteem herbergt een eigen 
microbioom: de verzameling van miljar-
den micro-organismen, samen ook wel 
microbiota (bios = het leven) genoemd.

Oerbacteriën 

Ons lichaam wordt bevolkt door kok-
ken (bolvormige bacteriën die los, in 

ketens of groepjes liggen), bacillen (staaf-
vormige bacteriën), vibrionen (komma-
vormige bacteriën), spirillen (spiraalvor-
mige bacteriën) en archaea (oerbacteriën, 
die eigenlijk geen bacteriën zijn maar 
een aparte groep organismen vormen). 
Daarnaast leven er schimmels en virus-
sen op en in ons lichaam, die bacteriën of 
menselijke cellen proberen te besmetten. 

Tijdens de safaritocht zou je gids, een 
microbioloog, je kunnen vertellen welke 
soorten je ziet. Hij of zij weet dat allemaal 
dankzij onderzoek naar het DNA van al die 

micro-organismen. DNA bevat de infor-
matie over de eigenschappen van deze 
soorten. Dankzij die informatie weten we 
onder meer dat de populaties van sommige 
bacteriën op ons lichaam ons immuunsy-
steem assisteren in de strijd tegen andere 
soorten die wél schadelijk zijn, dat ze 
vitamines produceren en voedingsstoffen 
afbreken waar ons lichaam geen raad mee 
weet. Zonder hen zouden we heel wat 
minder goed functioneren. 

MOnd, Maag en darMen

De safaritocht zou beginnen in je mond. 
Op je tong, tanden en tandvlees, in je 

mondslijmvlies en je speeksel leven veel 
gespecialiseerde micro-organismen. Zij 

doen zich te goed aan de etensrestjes tus-
sen je tanden en de suikers uit je speeksel 
en mondslijmvlies. Sommige bacteriën, 
zoals de Streptococcus mutans, breken deze 
suikers af, waarbij ze zuren produceren. 
Die zuren tasten je tandglazuur aan, waar-
door er gaatjes kunnen ontstaan. Gelukkig 
buffert je speeksels die zuren en leven 
er in een gezonde mond andere soorten 
die de zuren afbreken. Verder herbergt je 
mond bacteriën die ontstekingen kunnen 
remmen. 

Ook in de keel en slokdarm leven bac-
teriën, maar niet zo veel als in je mond. 
Daarnaast komen er in je longen micro-
organismen voor. Tot voor kort dacht men 
dat de longen steriel waren en dat iedere 
indringer een longontsteking zou kunnen 
veroorzaken. Zo’n longontsteking, weten 
we nu, ontstaat alleen als het immuunsy-
steem niet goed oplet.

Onderaan de slokdarm bevindt zich de 
maag, waar voedsel wordt gekneed en vet-
ten en eiwitten worden afgebroken. Ook 
daar leven bacteriën, al zijn het er niet veel. 
Dat komt door de zeer hoge zuurgraad: de 
pH is er circa 2. De belangrijkste maag-
bacterie is Helicobacter pylori, die in 1984 
werd ontmaskerd als de veroorzaker van 
maagzweren en maagkanker. Toch is die 
lang niet altijd schadelijk. De problemen 
ontstaan alleen als het immuunsysteem 
niet goed kan omgaan met deze inwo-
ner. De ontstekingen die dan ontstaan, 
beschadigen de maagwand. 

Wanneer je voedsel de maag is gepas-
seerd, belandt het in je dunne darm. 
Via dit zes meter lange orgaan worden 
voedingsstoffen rechtstreeks opgenomen 
in het bloed: vooral eiwitten, vetten en 
suikers. Bacteriën proberen een graan-
tje mee te pikken. Ze hechten zich aan 
de darmwand, zodat de stroom vocht 
en voedsel hen niet meesleurt naar de 
uitgang. Zolang ze geen poging onderne-
men het lichaam te beschadigen of zelf 
binnen te dringen, komen de immuun-

Op safari in het

lichaam

Bacteriën heb je in allerlei soorten en maten.

Wie dacht dat ons lichaam een recordaantal 
bacteriesoorten huisvest, vergist zich. ten 

opzichte van de bodem of de diepzee is het mense-

lijk microbioom maar beperkt. Van de grofweg een 
miljoen soorten micro-organismen die op aarde 
voorkomen, overleven er maar zo’n 1.000 in en 
op ons lichaam. in één slok zeewater zitten soms 
al 1.000 soorten, in een gram aarde kunnen het er 
maar liefst 50.000 zijn. onze soortenrijkdom is 
dus relatief, maar het totaal aantal bacteriën dat 
ons lichaam herbergt is wel imposant: zo’n 100 
triljoen. onderin je dikke darm leven er 100 miljard 
per milliliter. Dat is dan wel weer honderd keer 
meer dan in een milliliter zeewater. |

Het microbioom van bodem en diepzee
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cellen van de darmwand niet tegen hen in 
actie. Sterker nog: dan houden de dunne-
darmbacteriën het immuunsysteem 
scherp, zodat het alert kan reageren tegen 
mogelijke indringers. Bovenin de dunne 
darm is de concentratie van bacteriën 
even laag als in de maag: 100 tot 1.000 
bacteriën per milliliter darminhoud. Maar 
hoe verder je komt, hoe drukker het is. 
Onderin is de populatie bijna even hoog 
als in de dikke darm: honderd miljard 
bacteriën per milliliter inhoud.

biOreactOr

De dikke darm is een bioreactor van 
anderhalve meter lengte waarin mil-

jarden bacteriën de voedingsstoffen ver-
teren waar je dunne darm geen raad mee 
weet. Dit zijn vooral vezels, maar ook 
eiwitten. Bij deze afbraak produceren de 
bacteriën gassen, waarvan sommige weer 
door het lichaam worden opgenomen om 
er energie uit te halen. Ook vormen de 
bacteriën onder meer vitamine K, vita-
mine B2 en foliumzuur. 

De vaste inwoners van de dikke darm 
zorgen ervoor dat andere micro-organis-
men die minder mensvriendelijk zijn, 

weinig kans krijgen om zich te nestelen. 
Bacteriën die het lichaam proberen bin-
nen te dringen zijn bijvoorbeeld entero-
hemorrhagische E. coli (EHEC), die ern-
stige darmbloedingen kan veroorzaken, 
of opwekkers van milde ontstekingen in 
de darm. De vaste darmflora neemt de 
plek van indringers in en maakt zuren en 
gifstoffen aan waar de schadelijke soorten 
niet tegen kunnen. 

Het laatste stukje van de darm heet de 
endeldarm; daar wordt de ontlasting tij-
delijk opgeslagen voordat die uiteindelijk 

het lichaam verlaat via de anus. Ook in 
de endeldarm en rond de anus leven veel 
bacteriën. Die zijn meegevoerd vanuit 
de dikke darm, maar oefenen hier geen 
invloed meer uit op de spijsvertering en 
de afweer.

Beschermingstroepen komen ook voor 
in de vagina. Daar leven onder meer melk-
zuurbacteriën, die allerlei zuren maken 
die indringers doden. Hierdoor blijven de 
urineleider, blaas en baarmoeder vrijwel 
steriel. Dat is vooral van belang wanneer 
zich een embryo in de baarmoeder nes-
telt. Vrouwen met een verstoord vagina-
microbioom hebben een verhoogde kans 
op een miskraam of een vroeggeboorte.

duizend Miljard

De safari eindigt op de huid. Dit grote 
orgaan herbergt grofweg een biljoen 

(duizend miljard) bacteriën. Omdat de 
huid vrijwel constant aan de lucht wordt 
blootgesteld, leven er heel andere soorten 
dan elders op en in het lichaam. Tussen 
de populaties op de huid bestaan ook 
grote verschillen. Op droge huid zoals die 
van je benen komen andere soorten voor 
dan op vettige delen zoals de bovenrug, 
waar vooral Propionibacterium voorkomt. 
Op vochtige plekken zoals je navel en je 
oksels overheersen weer andere bacteriën: 
Staphylococcus en Corynebacterium. Net als 
in je darmen doen ook de bacteriën op je 
huid meer dan alleen eten. Via chemische 
signalen wisselen ze informatie uit met 
het immuunsysteem. Daardoor houden 
ze het alert. Bovendien trekken ze actief 
ten strijde tegen ongenode gasten, die 
zowel voor het lichaam als voor hun eigen 
habitat een bedreiging vormen. 

Een gezond lichaam is dus niet constant 
in strijd met micro-organismen, maar 
trekt ermee op. Een divers, gebalanceerd 
microbioom beschermt je lichaam tegen 
ziekten en ontstekingen. Het voert func-
ties uit die je lichaam ten goede komen.  |

antibacteriële zeep is nergens voor nodig. 
sterker nog, het werkt averechts. Wie zijn 

handen grondig met gewone zeep wast, verwij-
dert daarmee al voldoende schadelijke bacteriën. 
De vaste, gunstige bewoners van je handen zijn 
steviger gehecht aan je huid en laten zich minder 
gemakkelijk verwijderen. met antibacteriële zeep 
is de kans groter dat je ook hen doodt. bovendien 
dood je met antibacteriële zeep de zwakke bacte-
riën, terwijl de sterkste overleven. je kweekt dus 
een gevaarlijker populatie.  |

Laat de antibacteriëLe zeep maar staan

actinobacteriën
firmicuten
proteobacteriën
bacteroïdeten
cyanobacteriën
fusobacteriën

haar

neus

huid

vagina

darmen

H. pylori (+)
maag

H. pylori (-)
maag

slokdarm

mondholte

bacteriëen op en in de mens
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normaal gesproken zijn je bacteriepopulaties in balans met je lichaam 
en dragen ze bij aan je gezondheid. maar vroeg of laat kunnen ze ook 

verstoord raken. Dan ontstaat er een chemische oorlog.

overhand krijgen, waardoor er ontstekin-
gen ontstaan. Die kunnen darmziekten 
zoals de ziekte van Crohn veroorzaken, 
waarbij het darmvlies chronisch ontsto-
ken is. Maar ook mildere ontstekingen 
verzwakken de barrière: de slijmlaag 
wordt dunner en de darmcellen raken 
los van elkaar. Daardoor lekken er bac-
teriën, onderdelen van bacteriën zoals 
celwanden en onwelkome moleculen uit 
onze voeding, bijvoorbeeld  sommige 
lipopolysacchariden en peptidoglycanen, 
het lichaam in. 

Deze verdwaalde moleculen kunnen 
allerlei problemen veroorzaken. Er ont-
staan namelijk op uiteenlopende plekken 
in je lichaam ontstekingsreacties. Daarbij 
vuurt het lichaam allerlei stoffen af op de 
indringers, waaronder proteases: enzy-
men die eiwitten kapot knippen. Helaas 
beschadigen deze proteases ook eiwitten 
van het menselijk lichaam. Daardoor kun-
nen er lichaamsfuncties zoals de stofwis-
seling verstoord raken. 

Een ziekte die kan ontstaan door deze 
ontstekingsreacties is type 2 diabetes. 
Bij deze vorm van suikerziekte reageert 
het lichaam niet meer goed op het sig-
naalmolecuul insuline, dat de opname 
van suikers in de spieren reguleert. Ook 
veel andere stofwisselingssignalen raken 
daarbij verstoord.

dieet

Soms ontstaan de verstoringen al tij-
dens of vlak na de geboorte (zie kader 

'Van jongs af aan'). Maar de belangrijkste 
manier waarop we onze darmmicrobi-
ota beïnvloeden is via onze voeding. Dat 
effect is al meetbaar binnen een paar 
dagen. Wie te veel vetten en eiwitten eet, 
stimuleert ontstekingsopwekkende soor-
ten. Bij de afbraak van eiwitten komen 
namelijk in de darm ook schadelijke stof-

Naar schatting hebben minstens 
1,2 miljoen Nederlanders een 
allergie. Ruim een half miljoen 

lijden aan astma. Rond de dertigduizend 
mensen hebben last van psoriasis, een 
chronische huidontsteking. Zo’n 50.000 
mensen hebben een chronische darm-
ontsteking. Daarnaast hebben meer dan 
anderhalf miljoen mensen last van het 
prikkelbaredarmsyndroom, een lichte tot 
ernstige verstoring van de spijsvertering. 
En dan is er nog de toename van welvaart-
ziekten als kanker, overgewicht, diabetes 
en hart- vaatziekten en worden er steeds 
meer psychiatrische aandoeningen zoals 
depressies en autisme vastgesteld. Deze 
ziektes worden gezien als een product van 
onze moderne levensstijl. Maar steeds 
vaker wijzen onderzoekers op verbanden 
tussen deze kwalen en ons microbioom. 
Het lijkt erop dat sommige van onze 
micro-organismen bijdragen aan het ont-
staan van die kwalen. Eén onderdeel van 
het lichaam lijkt daarbij centraal te staan: 
de darmbarrière. 

darMbarrière

De darmbarrière moet ervoor zorgen 
dat ons lichaam wel voedingsstof-

fen kan opnemen, maar dat ongewenste 

gasten, en de stoffen die zij produceren, 
buiten de deur blijven. In een gezonde 
darm bestaat de barrière uit stevig tegen 
elkaar aan zittende darmcellen, bedekt 
door een slijmlaag. Een gezonde darm-
microbiota valt die barrière niet aan, maar 
versterkt die juist. De goede bacteriën 
onderdrukken de slechte, ze dempen ont-
stekingen en onderhouden het slijmvlies. 
In de dunne darm zorgen immuuncellen 
ervoor dat suikers, vetten en eiwitten kun-
nen passeren, terwijl bacteriën en hun 
producten de doorgang wordt versperd.

Behulpzame darmbacteriën breken 
vezels uit groente, fruit en granen af 
en produceren daarbij zogeheten korte-
ketenvetzuren. Deze reguleren uiteen-
lopende lichaamsprocessen (zie kader 
'Korteketenvetzuren'), van de stofwisse-
ling en het immuunsysteem tot stressbe-
heersing.

antibiOtica

Maar de balans kan ook verstoord 
raken. Door een antibioticumbe-

handeling bijvoorbeeld, want antibiotica 
richten een slagveld aan onder alle bacte-
riën in de darm – ook de goede.  In zo’n 
geval kunnen schadelijke bacteriën de 

Strijd
in de buik

kool en knolgroenten bevatten veel vezels die 
door darmbacterën worden omgezet in voor het 

lichaam gunstige moleculen.

schematische weergave van de darmbarrière.
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van deze tumoren. Ook elders in het 
lichaam kunnen ontstekingen in reactie 
op bacteriële gifstoffen bijdragen aan het 
ontstaan van tumoren. Vooral de lever, 
die gifstoffen afbreekt, is daar gevoelig 
voor omdat die veel van deze stoffen te 
verduren krijgt. 

Tot slot zijn er nog aandoeningen waar-
van de symptomen tot uiting komen in de 
hersenen. Ook die kunnen het gevolg zijn 
van ontstekingen in reactie op de in de 
darmen naar binnen gelekte moleculen 
en bacteriën. Omdat de immuuncellen 
van de hersenen ook verantwoordelijk 
zijn voor de aanleg en onderhoud van 
hersenverbindingen, verstoren de ont-
stekingen allerlei hersenprocessen. In de 
vroege jeugd kan daardoor autisme ont-
staan. Treden de ontstekingen pas later in 
het leven op, dan kunnen ze onder meer 
leiden tot angst en depressies. | 

fen vrij, zoals ammoniak. En om vetten af 
te breken, scheidt het lichaam galzouten 
uit, die zowel de darmwand als gunstige 
darmbacteriën kunnen schaden. Wie veel 
vezels eet, stimuleert juist die gunsti-
ge bacteriën. Zij remmen ontstekingen, 
geven verzadigingssignalen af, reguleren 
het immuunsysteem, bestrijden schade-
lijke bacteriën en voeden darmcellen. Er 
zijn aanwijzingen dat het eten van vol-
doende vezels de ongunstige effecten van 
vet- en eiwitconsumptie compenseert. 

diabeteS, hart- en vaatziekten, 
reuMa en kanker

Ruim eenderde van de westerse bevol-
king heeft door vette en calorierijke 

voeding en overmatig alcoholgebruik een 
sterk verarmde darmmicrobiota en loopt 
daarmee een verhoogde kans op type 2 
diabetes. Ontstekingsopwekkende bacte-
riesoorten kunnen in hun darmen name-
lijk gemakkelijker de overhand krijgen. 
Dat vergroot ook de kans op atheroscle-
rose, in de volksmond bekend als ader-
verkalking. Bij deze ziekte ontstaan er in 
de vaatwand ophopingen van cholesterol 
en ontstekingscellen. Die ophopingen 
maken de vaten nauwer. Bovendien kun-
nen ze losraken van de wand, waarbij er 
bloedpropjes ontstaan die een hartinfarct 
of beroerte kunnen veroorzaken.

Wetenschappers hebben ook een ver-
band ontdekt tussen de samenstelling 
van het darmmicrobioom en overgewicht. 
Dikke mensen hebben andere darmbac-
teriën dan dunne: hun bacteriën zijn 
efficiënter in het vrijmaken van energie 
uit voedsel. Zet je deze dikke mensen 
op dieet, dan gaat hun darmmicrobioom 
geleidelijk meer op dat van slanke men-
sen lijken. Maar het werkt ook de andere 
kant op, zo bleek uit onderzoek met mui-
zen. Als je dikke muizen de darmbacte-
riën van een slanke soortgenoot geeft, dan 
worden ze slanker, en andersom. 

Een ander voorbeeld van een ziekte waar-
bij de zwakke darmbarrière waarschijn-
lijk een rol speelt is reuma. Dat is een 
auto-immuunziekte waarbij het immuun-
systeem de gewrichten beschadigt. Reuma 
gaat vaak samen met overgewicht en type 2 
diabetes. Vermoedelijk ligt de oorzaak van 
reuma in een combinatie van twee facto-
ren: een overdreven immuunrespons en 
een verzwakte darmbarrière. 

Ook bij het ontstaan van darmkanker 
speelt de darmbarrière waarschijnlijk 
een rol. Ontstekingsopwekkende bacte-
riën kunnen bijdragen aan het ontstaan 
van tumoren in de dikke darm, onder 
andere door het genetische materiaal van 
darmcellen te beschadigen. Vervolgens 
stimuleren andere bacteriën de groei 

een baby ontmoet tijdens zijn geboorte een 
ontvangstcomité van gretige bacteriën. Die 

zijn in het geboortekanaal van de moeder ‘klaar-
gezet’ om het lichaam van de baby te bevolken. 
binnen enkele uren na de geboorte vinden ze 
hun weg naar de darmen van de baby via de 
mond en de anus. De kolonisatie is begonnen 
en zal enkele jaren in beslag nemen. De rest 
van de darmbacteriën verwerft het kind via 
de moedermelk en andere voeding, en uit de 
omgeving.

in diezelfde periode ontwikkelt het immuun-
systeem zich. Dat proces is afhankelijk van de 
aanwezige micro-organismen. kinderen die ter 
wereld komen via een keizersnede, krijgen de 
startpopulatie uit het geboortekanaal niet mee 
en worden gekoloniseerd met huidbacteriën 
– een valse start dus. ook een behandeling 
met antibiotica tegen bijvoorbeeld een oor-
ontsteking belemmert de ontwikkeling, omdat 
veel gunstige darmbacteriën daarbij het loodje 
leggen. hierdoor lopen deze kinderen een ver-
hoogde kans op allergieën en auto-immuun-
ziekten. |

van jongs af aan

Veel plantaardige voedingsmiddelen bevatten vezels, ook wel prebiotica genoemd, zoals pectine, 
lignine, cellulose en resistent zetmeel (C6). Dat zijn stoffen die we niet kunnen verteren zonder hulp 

van de bacteriën in de dikke darm. Voor een deel van onze darmflora zijn ze een belangrijke voedings-
bron. Ze zorgen voor de hydrolyse van de vezels (C6h12o6)n waarbij korteketenvetzuren ontstaan. Dit 
zijn vetzuren (–Cooh) met een relatief korte koolstofketens. Deze vetzuren zijn belangrijk voor onze 
gezondheid. in totaal gaat het om zeven verschillende korteketenvetzuren. De drie belangrijkste zijn 
azijnzuur (Ch3Cooh), propaanzuur (Ch3Ch2Cooh) en butaanzuur (Ch3(Ch2)2Cooh, boterzuur). 
Deze ontstaan bij de hydrolyse van de vezels in een bepaalde verhouding.

bouwstenen uit vezels acetaat 
CH3COO-

propanoaat 
CH3CH2COO-

butanoaat 
CH3(CH2)2COO-

resistent zetmeel 62 15 23

pectine 80 12 8

tarwe en haver 64 16 20

De zouten van deze vetzuren vormen belangrijke voedingsstoffen voor ons lichaam: acetaat verbetert 
de afbraak van cholesterol en remt ontstekingen in het lichaam. De lever zet propanoaat om in energie, 
dit heeft de voorkeur boven suiker. butanoaat wekt een gevoel van verzadiging op, remt de opslag van 
vet en verhoogt de insulinegevoeligheid, waardoor je lichaam suikers goed kan opslaan en verbruiken. 
butanoaat is een belangrijke voedingsstof voor andere gunstige bacteriën en voor darmcellen. Die blijven 
daardoor vitaal en wanneer ze ernstig beschadigd zijn geraakt, ruimen ze zichzelf onder invloed van buta-
noaat netjes uit de weg via gecontroleerde celdood. beschadigde darmcellen die niet opgeruimd worden, 
vormen een zwakkere darmbarrière en kunnen veranderen in tumorcellen.  |

KorteKetenvetzuren
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nu duidelijk is dat er een relatie is tussen een verstoord darmmicrobioom en 
bepaalde ziekten, speuren wetenschappers naar methoden om de balans te 

herstellen. Van poeptransplantaties tot supermoleculen.

Stel, je darmmicrobioom is door een 
ziekte en een serie antibioticum-
kuren zo ernstig verstoord geraakt, 

dat je bij het minste of geringste last 
krijgt van diarree, krampen en buikpijn. 
Dagenlang ben je futloos en depressief. 
Je krijgt ernstige huiduitslag en jeuk. Wat 
zou je er dan voor over hebben om daar-
van af te komen?

Veel, waarschijnlijk. Daarom is het ook 
niet gek dat een op het eerste gezicht 
extreem klinkende behandeling een 
opmars maakt in de medische wereld: de 
poeptransplantatie. Het idee is simpel: via 
een slangetje krijg je tot milkshakedikte 
verdunde poep, en dus darmbacteriën, 
van een gezonde, zorgvuldig gescreende 
vrijwilliger toegediend, nadat je darm 
eerst zo goed mogelijk is leeggespoeld. 

Binnen enkele dagen treedt er herstel 
op. De getransplanteerde bacteriën neste-
len zich in je darm en zorgen ervoor dat 
de boosdoener, meestal de ziekenhuis-

bacterie Clostridium difficile, niet meer de 
overhand kan nemen. Maar het opmer-
kelijke is: een paar maanden later heb 
je min of meer je eigen microbioom van 
vóór de antibiotica weer terug. Blijkbaar 
heeft ieder lichaam toch zijn eigen type-
rende microbioom.

Heeft zo’n transplantatie dan wel zin? Er 
zijn aanwijzingen dat een transplantatie 
in elk geval een zetje in de goede richting 
kan geven in geval van ziekte of antibio-
ticumgebruik. Maar de bacteriepopulaties 
van de gezonde donor blijven dus niet 
permanent in je darm. 

darMcOcktail

Als de darmwand beschadigd en ont-
stoken is, overleven de gunstige bac-

teriën afkomstig van een donor er waar-
schijnlijk maar kort, denken onderzoekers. 
In dat geval zouden er meerdere transplan-
taties nodig zijn, en dan nog is het de vraag 
of er echt herstel optreedt. Verschillende 

onderzoeksteams doen daar nu onderzoek 
naar. Maar zelfs als blijkt dat ze effectief 
zijn voor de behandeling van een of meer 
ziekten, zien experts deze transplantaties 
op termijn niet als een reële optie. Een 
poeptransplantatie is als schieten met een 
schot hagel: redelijk ongericht, met een 
hoop verschillende kanshebbers. 

Liever gaan de onderzoekers gerichter 
te werk. Zo zette een Canadees onder-
zoeksteam in 2012 een project op dat 
Repoopulate heet. De Canadezen stelden 
een cocktail samen van 33 micro-organis-
men afkomstig uit de darm, die ze verder 
kweekten in een glazen kunstdarm. Die 
cocktail zou hetzelfde effect kunnen heb-
ben als een volledige poepdonatie. De 
eerste resultaten zijn veelbelovend.

PrObiOtica

Het idee van het toedienen van gun-
stige bacteriën bestaat al heel lang. 

Dergelijke gunstige bacteriën noemen 
we probiotica. Ze zijn al te koop, in fles-
jes bij de supermarkt of poeders bij de 
reformwinkel. Deze melkzuurbacteriën 

terug in

balans

als je na een antibioticumkuur last hebt van diarree, 
krampen en buikpijn, dan is de ziekehuisbacterie 

Clostridium difficile meestal de boosdoener.

De miljarden bacteriën in onze darmen leven 
niet zomaar langs elkaar heen. Ze zijn soms 

letterlijk voor hun voortbestaan van elkaar afhan-
kelijk, doordat de ene bacteriesoort moleculen 
produceert waar de andere energie uit haalt. Zulke 
samenwerkende soorten zoeken elkaar vaak op 
en vormen biofilms, laagjes op elkaar gestapelde 
micro-organismen. Zo’n biofilm lijkt in eerste 
instantie op een meercellig organisme, maar is 
iets anders. in een meercellig organisme staan 
de activiteiten van alle cellen in dienst van het 
organisme. bacteriën in biofilms werken louter 
samen voor eigen gewin en met name in tijden 
van schaarste staan ze elkaar naar het leven door 

elkaars voedsel te stelen en elkaar letterlijk met 
wapens te bestoken. Daarom worden biofilms 
wel vergeleken met sloppenwijken, waar enerzijds 
veel samenwerking plaatsvindt, maar het leven 
ook hard en geweldadig kan zijn. |

Liefde en Haat in de darm



7De Diepte
ChemisChe FeitelijkheDen  |  eDitie 73  |  nummer 301 o n s  m i C r o b i o o m

zouden ervoor zorgen dat slechte bacteri-
en worden onderdrukt en het immuunsy-
steem alert blijft. Hun slagkracht is echter 
beperkt. In Europa mogen producenten 
zelfs geen gezondheidseffecten meer clai-
men, omdat ze daar volgens de verant-
woordelijke instantie EFSA onvoldoende 
wetenschappelijk bewijs voor hebben 
geleverd. Dat betekent niet dat probiotica 
helemaal niks doen. De EFSA staat maar 
weinig claims toe. Het is wel bewezen dat 
probiotica diarree kunnen voorkomen na 
een antibioticumkuur en op reis, doordat 
ze de nesteling van schadelijke bacteriën 
voorkomen. Maar ze kunnen zich zelf 
niet nestelen in je darmen en beïnvloeden 
het totale ecosysteem nauwelijks. Daarom 
hoeven we van probiotica geen wonderen 
te verwachten. 

Sleutelbacteriën

Kenners zetten daarom in op zoge-
heten sleutelsoorten. Dat zijn soor-

ten die wél een bepalende rol spelen 
in de dikke darm. Een van die soorten 
is Bacteroides fragilis, die het immuun-

systeem reguleert. Amerikaanse onder-
zoekers ontdekten dat deze bacterie ook 
de symptomen van autisme bij muizen 
kan verlichten, waarschijnlijk door het 
immuunsysteem te reguleren en daarmee 
ontstekingen in de hersenen te remmen. 
Mogelijk helpt de bacterie ook bij mensen 
met autisme. 

Een andere sleutelsoort is Akkermansia 
muciniphila, een ontdekking van 
Wageningen Universiteit. Die bacterie 
prikkelt de aanmaak van darmslijm-
vlies. Dikke mensen hebben weinig 
Akkermansia in hun darmen en weinig 
slijmvlies. Bij hen is de darmbarrière 
dan ook vaker een beetje lek, wat de kans 
op ziekten verhoogt. Toediening van 
Akkermansia kan het darmslijmvlies her-

stellen, mits je er genoeg vezels bij eet. 
Een vergelijkbaar effect heeft een andere 
bacteriesoort, Faecalibacterium prausnit-
zii. Die produceert slijm en boterzuur.

Dergelijke soorten zou je kunnen 
gaan toedienen, maar ook die zullen 
niet zomaar wonderen doen. Afhankelijk 
van iemands precieze disbalans kan een 
specifieke soort mogelijk helpen. Heb 
je de betreffende soort al, of een andere 
soort die dezelfde dingen doet, dan zul je 
er weinig aan hebben. Wetenschappers 
zijn daarom benieuwd hoe die gunsti-
ge eigenschappen van de verschillende 
soorten in de darmen tot stand komen. 
Ze bestuderen dan ook de moleculen 
die de bacteriën uitscheiden, postbiotica 
genoemd, zoals korteketenvetzuren. Het 
identificeren en meten van postbiotica 
kan de mogelijkheid scheppen om de 
werkzaamheid van probiotica te meten. 
Misschien is het op termijn zelfs moge-
lijk om deze postbiotica los toe te dienen. 
Dan heb je de bacteriën niet meer nodig. 

Sommige wetenschappers gaan nog een 
stap verder. Zij werken aan een methode 
die het goede van pro- en postbiotica 
combineert. Zij willen bacteriën gene-
tisch aanpassen, zodat ze onder de juiste 
omstandigheden de juiste moleculen 
gaan uitscheiden. Ze kunnen dan bijvoor-
beeld hun omgeving monitoren en op 
commando ongenode gasten doden, het 
immuunsysteem prikkelen of darmcel-
len voeden. Op die manier kunnen ze het 
ecosysteem in balans brengen of houden. 
Dat scenario is nog toekomstmuziek, 
maar het illustreert de grote potentie van 
het vakgebied. |

Darmbacteriën kunnen veelbelovend zijn, 
maar regelgevingsinstanties krijgen er voor-

al hoofdpijn van. De huidige generatie probiotica 
is goedgekeurd omdat we ze via onder meer yog-
hurt toch al binnen kregen, maar voor andere 
bacteriesoorten moeten aparte veiligheidsstudies 
uitgevoerd worden. het lastige daarvan is dat hun 
werkzaamheid en veiligheid sterk afhangt van de 
gezondheid van de persoon die ze krijgt, en van 
de aanwezigheid van andere bacteriën. toch heb-
ben verschillende onderzoekers en bedrijven al 
octrooien aangevraagd op specifieke stammen 
van hun troetelsoorten. 
over poeptransplantaties wordt nog volop gedis-
cussieerd. toediening van een groot aantal micro-
organismen brengt natuurlijk risico’s met zich 

mee. is het een (biologisch) medicijn? een tech-
niek? een weefsel? en wat voor procedures moeten 
worden doorlopen om de veiligheid te garanderen? 
Dat zal allemaal de komende jaren moeten blijken. 
er is in elk geval haast bij, want patiënten wisselen 
ondertussen op het internet tips uit over thuis uit 
te voeren poeptransplantaties. |

Hoe reguLeer je bacteriën?

nu steeds meer gevaarlijke bacteriën resi-
stent raken tegen gangbare antibiotica, zijn 

wetenschappers hard op zoek naar alternatieven. 
een zo’n alternatief is het inzetten van zogeheten 
bacteriofagen. Dat zijn virussen die bacteriën 
besmetten en menselijke cellen met rust laten. Ze 
injecteren hun genetisch materiaal in dat van de 
bacterie, waardoor die het begint te vermenigvul-
digen. De bacterie maakt daardoor kleine virussen 
aan, net zolang tot hij uit elkaar klapt. het voor-
deel van fagen is dat ze zeer specifiek zijn en dus 
minder onschuldige bacteriën doden dan de hui-
dige antibiotica. een nadeel is dat ze zelf ook door 
het immuunsysteem kunnen worden herkend als 
vijandig, en in dat geval worden opgeruimd voor-
dat ze hun goede werk hebben kunnen verrichten. 
in de darmen is dat niet het geval, maar verder 

in het lichaam wel. Waarschijnlijk kunnen fagen 
antibiotica niet gaan vervangen, maar wel aanvul-
len. Dan kunnen we de strijd tegen de schadelijke 
bacteriën aangaan met een extra wapen. |

KLeine HuLpjes

Veel van de gebruikte antibiotica, soms wel tot 
tachtig procent, gaat naar de veeteelt.
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voor op sChool
 1. Wat is een microbioom? Welke functie heeft een microbioom 

en zijn mensen de enige wezens met een microbioom? 
 2. Welke rol spelen micro-organismen in het lichaam bij verte-

ring van voedsel?

 3. Bioticum is afgeleid van het Griekse woord voor leven: bios. 
Wat zijn antibiotica, prebiotica, probiotica en postbiotica?

 4. Wat wordt bedoeld met resistent zetmeel?
 5. Transplantaties van organen zoals nieren of een lever helpen 

zieke mensen aan een nieuw orgaan. Wat is een poeptrans-
plantatie? En hoe werkt die?

 6. Deskundigen waarschuwen dat het nuttigen van zoge-
noemde superfoods niet per se heilzaam is. Waarom niet? En 
waarom zijn claims van gezondheidseffecten van voedings-
supplementen vaak omstreden?

 7. Wat is het verschil tussen de functies van de dunne darm en 
de dikke darm?

 8. Wat is de darmbarrière? Welke functie heeft deze in ons 
lichaam?

 9. Onze darmen kunnen eigenlijk niet zo veel met prebiotica. 
Toch voorzien ze ons van essentiële voedingsstoffen. Hoe 
worden prebiotica verteerd in het lichaam?

10. Antibioticum is een bekend geneesmiddel dat wordt ingezet 
in de strijd tegen bacteriële ziekteverwekkers. Hoe kan een 
antibioticum een kwaal veroorzaken in plaats van juist te 
genezen? 
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