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Het microbioom: feitjes

• In cel aantallen: Wij zijn net zoveel bacterie als dat wij mens zijn

• De darmflora bestaat uit 2 kilogram bacteriën

• Deze bacteriën zijn 15 miljoen jaar geleden voor het eerst in contact gekomen met de mens
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• Metabolisme 

• Verteren van voedsel

• Aanboren van ongebruikte energie voorraden

• Productie van vitamines en hormonen

• Ontwikkeling van het immuunsysteem

• Veel onderzoek in kiemvrije muizen

• Bescherming tegen infecties

Microbioom als een “nieuw” orgaan

Bron: National Geographic



Wat is de impact van een 
antibioticakuur op het microbioom?



Rol van antibiotica op het microbioom

7 dagen

Feces

dag 9

6 weken (dag 49)

1 jaar (LT)

Feces
dag 0
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Hoe beschermt het microbioom tegen 
infectieziekten?



Kolonisatie resistentie in de darm

Haak, Lancet Gastroenterology & Hepatology 2019



Systemische effecten van het microbioom

Haak, Lancet Gastroenterology & Hepatology 2019

Gut-lung axis



LUNG PATHOLOGY

Control Microbiota depleted

Lankelma, PLoS Negl Trop Dis, 2017; Schuijt, Gut, 2015

Microbioom en longontsteking

• Muizen voorbehandeld met 

antibiotica sterven vaker aan

infecties met S. pneumoniae 

(pneumokokken)
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Control Microbiota depleted

Lankelma, PLoS Negl Trop Dis, 2017; Schuijt, Gut, 2015

Microbioom en longontsteking

• Muizen voorbehandeld met 

antibiotica sterven vaker aan

infecties met S. pneumoniae 

(pneumokokken)

• Behandeling met 

fecestransplantatie beschermt

deze muizen tegen ernstige

infectie
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Microbioom en longontsteking in humane studies

• 360 patienten na allogene

stamcel transplantatie

• Hoog risico op het krijgen van 

een longontsteking indien er 

weinig butyraat-producerende

bacteriën in de darm zijn

• Eerste studie in mensen die 

hetzelfde verband laat zien

tussen aanwezigheid van SCFAs 

en risico’s op infecties

Haak et al, Blood (2018)



Welke andere organismen in de darm

spelen een rol tijdens infecties?



Bacteria

Het fungiome tijdens sepsis en na een antibiotica kuur

Haak, mSystems 2021
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Grote overlap tussen de aanwezigheid van bacteriën en 

de overeenkomstige bacteriofagen tijdens sepsis

Haak, mSystems 2021

Plaatje bacteriophaag



Bacteriën en virussen voorspellen samen de uitkomst van een 
pneumonie

Kullberg (unpublished)

• +/- 100 pneumonie patiënten

• Microbioom analyse op het 

moment van aankomst

ziekenhuis

↑ SCFA-producerende bacteriën ↑ Lactococcus bacteriofagen
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Bacteriën en virussen voorspellen samen de uitkomst van een 
pneumonie

Kullberg (unpublished)

• +/- 100 pneumonie patiënten

• Microbioom analyse op het 

moment van aankomst 

ziekenhuis

• Aan- of afwezigheid van 

bacteriën en virussen 

onafhankelijke voorspeller van 

ligduur in het ziekenhuis

↑ SCFA-producerende bacterien ↑ Lactococcus bacteriofagen

↓ SCFA-producerende bacterien ↓ Lactococcus bacteriofagen



Microbioom-gerichte therapie? 



Therapeutische manipulatie 

Jeffrey Gordon

Probiotica Prebiotica Poeptransplantatie

Gordon, Nature, 2012: Pamer, Science, 2016

Herstelde darmflora

“Gezonde” darmflora Verstoring darmflora

door antibiotica

Door onkruid

overwoekerde

woestijn



Microbioom-gerichte interventies

Jeffrey Gordon

Haak, Frontiers Immunol, 2018

Preventie In het ziekenhuis Na ontslag



Probiotica: uitdagingen

Veel variatie in:

• Probiotica regimes 

• Dosering

• Productie (poeder/drank)

• Timing

• Patiëntenpopulatie

• Impact van probiotica op darmflora als geheel



Poeptransplantatie (FMT)



FMT tijdens sepsis?

Li, Am J Gastroenterol, 2015; Li, Crit Care, 2015; Wei, Crit Care, 2016; Wurm, Crit Care Med, 2017



Gevaren van FMT

Consequences on clinical outcome remain to be established!

FMT: Faecal Microbiota 

Transplantation



Hoe gaat de toekomst eruit zien?



Moeilijkheden

=

=



Targeted therapie

=

=



“Next-generation probiotica”

Caballero, Cell Host Microbe 2017



B. sartorii

P. distasonis

B. producta

C. bolteae Behandelaar

Caballero, Cell Host Microbe 2017; Kim, Nature 2019

“Next-generation probiotica”



Belly of the 

cosmic whale

Take home
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