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Appendices 
Nederlandse Samenvatting 
Het menselijke darmstelsel wordt gekoloniseerd door de microbiota, een collectieve 
omschrijving van alle micro-organismen. In de darm zijn er wel tien keer meer cellen van 
micro-organismen dan humane cellen1-3. Deze microbiota bestaat voor het merendeel uit 
bacteriën, maar bevat ook cellen uit de twee andere domeinen van levende wezens, 
eukaryoten (cellen met een kern) en archaea (een aparte groep van prokaryoten die net als 
bacteriën geen celkern hebben). Samen vormen deze een complex ecosysteem waarvan de 
samenstelling wordt beïnvloed door verschillende elementen: gastheerfactoren zoals 
leeftijd, gezondheidstoestand en genetische opmaak, maar ook omgevingsfactoren zoals 
dieet, antibiotica en roken 4-7.  
De relatie tussen de microbiota en het menselijk lichaam als gastheer kan op verschillende 
wijzen gedefinieerd worden. De intestinale microbiota heeft een grote invloed op de 
darmgezondheid, omdat het daar de balans handhaaft en nutriënten en energie biedt voor 
de gastheer door onverteerd voedsel om te zetten in bruikbare stoffen8,9. Daarnaast spelen 
darmmicrobiota, hun metabolieten en cel componenten een grote rol in de ontwikkeling en 
rijping van een functioneel afweersysteem, zowel het aangeboren als het verworven (of 
adaptieve) immuunsysteem. Bovendien zijn de microbiota betrokken bij de ontwikkeling 
van tolerantie voor “goede bacteriën” en het weghouden van “slechte bacteriën”, wat 
nodig is voor de handhaving van de balans tussen de microbiota in de darm onderling en 
tussen de microbiota en het immuunsysteem in de darm. Een gebrek aan tolerantie of een 
stoornis in het  immuunsysteem kan ernstige consequenties hebben voor de gastheer, zoals 
bijvoorbeeld een chronische inflammatoire darmziekte, de ziekte van Crohn of colitis 
ulcerosa. De interactie met het immuunsysteem kan direct zijn, waarbij de microbiota (of 
bestanddelen van microbiota) in direct contact komen met darmepitheelcellen en cellen 
van het immuunsysteem. Maar het kan ook via een indirecte interactie gaan, doordat 
microbiota in de darm  producten en metabolieten produceren die door het slijmvlies in de 
darm wordt opgenomen. Daarom speelt de locatie van de verschillende bacteriën in de 
darm ten opzichte van de epitheelcellen een cruciale rol in de ontwikkeling van het 
(mucosale) immuunsysteem en in ziekte en gezondheid van de gastheer.  
Het onderzoek wat in dit proefschrift wordt beschreven heeft als doel om de interactie 
tussen de darmmicrobiota en de gastheercellen te ontrafelen. In eerste instantie is  de 
ecologie van de veelvoorkomende darmbacterie Faecalibacterium prausnitzii in de 
ontlasting van gezonde vrijwilligers onderzocht. Vervolgens is de wisselwerking tussen deze 
bacterie en de gastheer onderzocht. Welke mechanismen in de gastheer bevorderen de 
groei van deze “goede bacterie”. En welke potentiële anti-inflammatoire eigenschappen 
heeft deze bacterie op de gastheer. Ten slotte is de wisselwerking tussen microbiota in een 
gastheer met een chronische darmontsteking onderzocht. Hierbij onderzochten wij de  
invloed van erfelijke factoren in relatie tot symbiotische “goede” microbiota en  bacteriën 
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Nederlandse Samenvatting 
die bij ons horen maar ziekteverwekkers kunnen worden, de zogenaamde patho-
symbionten. 
Na een inleidend hoofdstuk wordt in Hoofdstuk 2 het onderzoek beschreven naar de 
locatie van verschillende bacteriële groepen in menselijke ontlasting, de zogenaamde 
“biostructuur” van een drol. De aanwezigheid van darmbacteriën in relatie tot andere poep 
bestanddelen werd in beeld gebracht door aan ontlasting stukjes lichtgevende DNA 
fragmentjes toe te voegen (fluorescentie in situ hybridisatie met probes) die verschillende 
bacteriegroepen herkennen. Hier werden specifieke probes gebruikt die de “goede 
bacteriën”  F. prausnitzii en Roseburia herkennen. Deze twee bacteriesoorten produceren 
boterzuur, een vetzuur dat gunstige effecten heeft op de darmgezondheid10. Dit onderzoek 
toonde aan dat  F. prausnitzii, welke 5 tot soms wel 25% van de totale hoeveelheid 
bacteriën van gezonde mensen uitmaakt, vooral aan de buitenkant van een drol aanwezig 
is, een plek dat vooral in contact komt met het darmepitheel.  F. prausnitzii zat veel vaker 
aan de buitenkant van een drol dan Roseburia, welke 3 tot 15% van de totaal aanwezige 
bacteriën uitmaakt. Verder laten we zien dat er minstens 3 verschillende fylogenetische 
groepen F. prausnitzii voorkomen in menselijke ontlasting. Tot nu toe zijn er nog maar 2 van 
deze fylogroepen buiten het menselijk lichaam in het laboratorium in kweek gebracht. We 
laten zien dat F. prausnitzii fylogroep 2 zich vooral aan de buitenkant van de darm -en dus 
dicht bij het darmepitheel- bevindt, terwijl fylogroep 1 door de hele drol aanwezig is. Een 
onderverdeling van bacteriegroepen op basis van hun locatie in de poep is eerder door 
Swidsinski et al. beschreven, waarin 3 groepen worden onderscheiden: 1) bacteriën die 
voornamelijk in het lumen verblijven, 2) bacteriën die de slijmlaag dicht bij het 
darmepitheel koloniseren en 3) bacteriën die op beide locaties groeien, de zogenaamde 
feco-mucus bacteriën. F. prausnitzii zou dus tot deze laatste groep behoren, hoewel er wel 
verschillen zijn tussen subgroepen van deze bacterie. Onze observaties zijn in 
overeenstemming met de bevindingen van Swidsinski et al. en laten zien dat 
faecalibacterium in de gehele ontlasting verspreid voorkomt maar dat fylogroep 2 het 
meest aanwezig is op de grens tussen de ontlasting en de mucuslaag die in contact staat 
met het darmepitheel.  
Een belangrijk aspect van de microbiota-gastheer interactie is dat de verschillende 
bacteriële groepen uit de microbiota in staat zijn om voedseldeeltjes te verteren, vooral 
polysachariden en voedingsvezels, om op die manier energie in de vorm van voedingstoffen 
te leveren  aan de gastheer. Een hogere activiteit van deze bacteriën kan bijdragen aan een 
hogere productie voedingstoffen zoals kort keten vetzuren, waarvan boterzuur hier het 
meest van belang is omdat het een energiebron is voor de epitheelcellen. F. prausnitzii, 
Clostridium groep XIVa-bacteriën en Roseburia zijn de meest belangrijke boterzuur 
producenten in de menselijke darm. Onze bevindingen in Hoofdstuk 2 laten zien dat deze 
bacteriën een biofilm vormen rondom specifieke voedseldeeltjes. De biofilm rond 
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voedseldeeltjes wordt in bijna alle gevallen gevormd door Clostridium groep XIVa en 
Roseburia als onderdeel daarvan. Dit in tegenstelling tot F. prausnitzii welke alleen op zeer 
specifieke deeltjes groeide die meestal juist niet door Clostridium groep XIVa en Roseburia 
gekoloniseerd werden. De bacteriën in deze biofilm werden geïdentificeerd met een 
universele F. prausnitzii probe, maar reageerden niet altijd met de twee fylogroep-
specifieke probes, wat suggereert dat er een derde fylogroep F. prausnitzii bestaat, welke 
vooral voedingsvezels kan koloniseren.  Tot slot vonden we in Hoofdstuk 2 dat in 
vrijwilligers een toename van het aantal F. prausnitzii aan de oppervlakte van een drol vaak 
samenging met de afname -of zelfs afwezigheid- van enterobacteriën, zoals de gewone 
maar pathosymbionte E. coli. Andersom hadden de poep van vrijwilligers met E. coli 
microkolonies in de buitenste laag van de ontlasting juist minder F. prausnitzii op die plek. 
Khan et al. hebben laten zien dat F. prausnitzii stam A2-165, een stam representatief voor 
fylogroep 2, het vermogen heeft om aan de zuurstofarme kant van een gradiënt tussen 
zuurstofrijke en zuurstofloze omstandigheden te groeien. Dit zouden ze kunnen door 
thiolen (zwavel-waterstof verbindingen zoals cysteïne) te gebruiken als elektronen acceptor 
via extracellulair elektron overdracht. Hiervoor worden de elektronen die vrijkomen bij de 
afbraak van glucose overgedragen op flavines, zoals riboflavine, die dit als redox 
mediatoren doorgeven aan cysteïne. Het feit dat fylogroep 2 van F. prausnitzii vooral aan de 
buitenkant van de drol werd gevonden geeft aan dat deze bacteriën flavines gebruiken om 
op plekken te verblijven waar zuurstof uit de bloedcirculatie aanwezig is. Riboflavine kan 
dus als redox mediator gebruikt worden door faecalibacteriën en zo de groei hiervan 
stimuleren op zuurstofrijke-zuurstofarme grensvlakken zoals die in de darm aanwezig zijn.  
Riboflavine, oftewel vitamine B2, zit in verschillende voedingswaren zoals zuivel, vlees en 
groenten. In Hoofdstuk 3 hebben we een experiment gedaan om het principe aan te tonen 
dat door de inname van riboflavine het aantal F. prausnitzii bacteriën in de ontlasting 
toeneemt. De resultaten laten inderdaad een toename zien van faecalibacteriën in 
ontlasting van gezonde vrijwilligers die 14 dagen lang 100 mg riboflavine per dag oraal 
innamen. Deze toename werd gevonden in 8 van de 11 vrijwilligers en was voor beide 
fylogroepen gelijk en daarmee werden de bevindingen van Khan et al. bevestigd. Wat 
opviel was dat ook de hoeveelheid Roseburia toenam na riboflavine gebruik. In 
laboratorium experimenten wordt de groei van Roseburia bacteriën niet gestimuleerd door 
riboflavine omdat deze bacteriën riboflavine niet als elektronen overdrachts-molecuul 
kunnen gebruiken. Hoe Roseburia dan wel indirect of direct profiteert van riboflavine is op 
dit moment nog onduidelijk.  
Eerdere studies hebben aangetoond dat de ziekte van Crohn is geassocieerd met lagere 
aantallen faecalibacteriën en meer “slechte” adherente invasieve E. coli (AIEC) in de darm 
11,12. In Hoofdstuk 3 hebben we laten zien dat na riboflavine inname een toename in de 
aantallen boterzuurvormers zoals F. prausnitzii gekoppeld is aan een afname in het aantal 
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enterobacteriën. Dit bevestigt de gevonden negatieve correlatie tussen de twee bacteriën 
die gezien was in Hoofdstuk 2. Als we te weten komen hoe riboflavine de hoeveelheid 
enterobacteriën verlaagd kunnen we misschien de overmatige groei van deze 
pathosymbiontische E. coli bacteriën tegen gaan. Dit zou een goede behandeling kunnen 
zijn voor patiënten met chronische darmontsteking, maar ook om een uitbraak van 
pathogene enterobacteriën, zoals de zeer pathogene Enterohemorragische E. coli (EHEC) 
bacterie te bestrijden. Het feit dat 1) enterobacteriën bij voorkeur dicht bij het epitheel 
groeien, 2) AIEC een rol spelen in de pathogenese van de ziekte van Crohn en 3) 
faecalibacteriën de unieke eigenschap hebben om het fecale-mucosale grensgebied te 
koloniseren, ondersteunt onze hypothese dat het stimuleren van F. prausnitzii groei 
belangrijk is voor het verkrijgen van een gezonde darm. Eén reden waarom F. prausnitzii 
een gunstig effect op de darm heeft is omdat het ontstekings-remmende eigenschappen 
heeft13. Ontsteking leidt tot oxidatieve stress in het darmepitheel en dit kan de groei van 
zuurstof-tolerante pathosymbionten zoals E. coli stimuleren. Juist een toename van anti-
inflammatoir F. prausnitzii op deze plek zal de groei van E. coli beperken en daarmee het 
ontstekingsproces in het darmepitheel indammen. F. prausnitzii is een strikt anaerobe 
bacterie en gaat dus dood in direct contact met zuurstof. F. prausnitzii moet de door 
ontsteking veroorzaakte oxidatieve stress dan wel kunnen overleven anders krijgen 
pathosymbionten zoals  E. coli de overhand.  De omgekeerde evenredigheid van deze twee 
populaties is vaker aangetoond door Harmsen et al. en Willings et al. die een afname van F. 
prausnitzii zagen en een toename van E. coli bij mensen met de ziekte van Crohn. Dit alles 
geeft de potentie aan van het gebruik van riboflavine voor de ondersteuning van de 
behandeling van patiënten met chronische darmontstekingen, vooral in de remissie (of 
onderhouds-) fase als de darmontsteking en oxidatieve stress geen acute problemen geven. 
De bovenstaande bevindingen laten zien dat de anti-inflammatoire eigenschappen van F. 
prausnitzii gebaseerd kunnen zijn op verschillende mechanismen. Het kan een 
onderdrukkend effect hebben op bacteriën zoals E. coli, of het kan een effect zijn van de 
verhoogde productie van metabolieten zoals boterzuur door de faecalibacteriën. Het 
positieve effect van boterzuur is ook al aangetoond in muizen die lijden aan een ontsteking 
in de dikke darm14. Om de interactie tussen darmepitheelcellen en darmmicroben beter te 
leren begrijpen is het belangrijk dat er naast diermodellen ook nieuwe methoden in het 
laboratorium worden ontwikkeld waarin deze directe interactie bestudeerd kan worden .  
Er zijn verschillende experimentele “in-vitro” modellen ontwikkeld waarbij (an)aerobe 
bacteriën en darmepitheelcellen samen gekweekt kunnen worden13,14. Dit is bijzonder lastig 
omdat de epitheelcellen zuurstof nodig hebben terwijl anaerobe bacteriën juist doodgaan 
als er (minuscule hoeveelheden) zuurstof aanwezig is. 
 In Hoofdstuk 4 hebben we een systeem ontwikkeld om de zuurstof-afhankelijke 
darmepitheelcellen (Caco-2 cellen) en de extreem zuurstofgevoelige anaerobe F. prausnitzii 
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samen te kweken. Dit “Human oxygen-Bacteria- anaerobic” (HoxBan) co-kweek-systeem 
laat deze twee celtypen gedurende ten minste 36 uur naast elkaar groeien. Vooral de 
toename van groei van F. prausnitzii vlakbij de Caco-2 cellen in de zuurstofrijke-
zuurstofarme overgangszone is heel erg vergelijkbaar met wat we in de menselijke darm 
hebben gevonden (Hoofdstuk 2) en maakt dit systeem uitermate geschikt om de interactie 
tussen deze bacterie en darmepitheelcellen nader te bestuderen. Onze bevindingen in 
Hoofdstuk 4 tonen de anti-oxidatieve stress en anti-inflammatoire eigenschappen van 
groeiende F. prausnitzii cellen op Caco2-cellen aan. De specifieke toename van F. prausnitzii 
in de zuurstofrijke-zuurstofarme overgangszone zoals beschreven door Khan et al.15 was 
ook aanwezig in het HoxBan systeem en deze groei was vooral sterk dicht bij de Caco-2 
darmepitheelcellen. Deze toegenomen aantallen F. prausnitzii in co-kweek met Caco-2 
cellen toont aan dat de darmepitheel cellen op een of andere manier een positief effect 
hebben op de groei van de (anaerobe) bacterie. Deze positieve interactie is mogelijk het 
gevolg van zuurstof-consumptie door de Caco-2 cellen wat gunstig is voor de 
zuurstofmijdende  faecalibacteriën en/of de productie van prebiotische stoffen.  
De anti-inflammatoire effecten van F. prausnitzii op Caco-2 cellen bleek uit de verlaagde 
expressie van IL-1β en iNOS in de darmepitheelcellen, iets wat nog niet eerder in co-kweek 
systemen aangetoond kon worden, omdat er geen levende bacteriën werden gebruikt13. 
Verder werd ook de expressie van genen die reageren op oxidatieve stress, zoals heme 
oxygenase 1 (HO-1), onderdrukt in het co-kweek systeem. Dit alles ondersteunt de 
hypothese dat F. prausnitzii anti-oxidatieve en anti-inflammatoire eigenschappen heeft.  
In Hoofdstuk 4 werd ook een exo-metaboloom analyse verricht. Dit is een  analyse van een 
groot aantal stoffen/metabolieten in het medium na verschillende HoxBan co-kweek 
condities. Hiermee kan bekeken worden welke stoffen specifiek worden geconsumeerd of 
juist geproduceerd (en uitgescheiden) onder de verschillende condities. Hoewel er veel 
meer F. prausnitzii bacteriën aanwezig zijn in co-kweek met Caco-2 cellen, werd er geen 
verhoogde concentratie boterzuur gemeten, in vergelijking met een F. prausnitzii kweek 
zonder Caco-2 cellen. Mogelijk komt dit doordat boterzuur als primaire energiebron wordt 
geconsumeerd door de Caco-2 darmepitheelcellen16 . Wel werd er in het co-cultuur 
systeem meer mierenzuur (formiaat) gemaakt, mogelijk omdat er meer bacteriën groeiden 
die dit maken terwijl dit i.t.t. boterzuur niet wordt verbrand door Caco-2 cellen. Onze 
experimenten tonen aan dat het HoxBan systeem een ideaal platform is voor de analyse 
van infectie/inflammatie modellen, waarmee het effect van patho-symbiontische bacteriën, 
zuurstof radicalen of inflammatoire cytokines op de communicatie van bacteriën met de 
darmepitheelellen geanalyseerd kan worden.  
De ziekte van Crohn en colitis ulcerosa zijn de belangrijkste vormen van chronische 
darmontsteking (inflammatory bowel disease, IBD) in de mens. IBD ontstaat als gevolg van 
een complex samenspel tussen factoren als genetische vatbaarheid, omgevingsfactoren, 
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darm microbiota en het immuunsysteem. In een gezonde darm zorgt het immuunsysteem 
ervoor dat pathogenen en pathosymbionten niet in de mucosa doordringen, terwijl het de 
normale commensale bacteriën tolereert. Een disbalans tussen de activiteit van het 
immuunsysteem en microbiota kan tot ontsteking van de darmwand leiden. Recente 
genoom-wijde associatie studies hebben 163 loci in ons genoom aangetoond die met 
chronische darmontsteking geassocieerd zijn17. Het is helaas nog niet bekend hoe 
genoomvarianten het microbioom kunnen beïnvloeden 18,19. Eén van die loci is ATG16L1 
welke een belangrijke factor is in de aangeboren immuniteit en is onder andere betrokken 
bij fagocytose van micro-organismen in de darm. Het eiwit gecodeerd door dit gen is 
namelijk betrokken bij de intracellulaire afbraak van pathogenen nadat ze in afweercellen 
door fagocytose opgenomen zijn in zogenaamde fagosomen. Een speciale variant van 
ATG16L1, namelijk ATG16L1-T300A, heeft als gevolg dat gefagocyteerde materiaal niet 
goed wordt afgebroken en daarmee geeft deze variant een verhoogde kans op de ziekte 
van Crohn20-23. In Hoofdstuk 5 hebben we de relatie bestudeerd tussen het ATG16L1 
genotype van patiënten met de ziekte van Crohn en de bacteriële samenstelling van 
ontstoken en niet-ontstoken slijmvlies van het laatste deel van de dunne darm. Dit deel, het 
terminale ileum, staat via een klep in verbinding met de dikke darm. De bacteriële 
samenstelling is bepaald door middel van “pyro-sequentie” analyse van de aanwezige 16S 
rRNA genen. Onze resultaten tonen aan dat de microbiële samenstelling van biopten van  
ontstoken terminaal ileum anders is in patiënten die homozygoot zijn voor de 
beschermende genvariant (het ATGL16L1-T300 allel)  in vergelijking met patiënten die 
homozygoot drager zijn van de risico genvariant (het ATG16L1-T300A allel). Opvallend 
genoeg werd dit verschil niet gevonden in het niet-ontstoken slijmvlies van dezelfde 
patiënten, dus er is een specifieke relatie met ontsteking. De patiënten met de ziekte van 
Crohn die het risico allel bezitten zijn niet goed in staat om pathosymbionten, zoals 
Enterobacteriaceae, Bacteroidaceae en Fusobacteriaceae, tijdens ontsteking op te ruimen. 
Bij patiënten met het beschermende allel zijn deze pathosymbionte bacteriën minder 
aanwezig, wat suggereert dat deze wel opgeruimd kunnen worden. Daarnaast waren bij 
patiënten met het beschermende allel meer Lachnospiraceae aanwezig in vergelijking met 
dragers van het risico allel. Helaas geven de resultaten niet aan of de pathosymbionten de 
ontsteking veroorzaakt hebben of dat ze het gevolg zijn van de ontsteking. De resultaten uit 
Hoofdstuk 5 komen overeen met die van Neut et al.24 welke beschreef dat een toename 
van de voornoemde pathosymbionten gerelateerd is aan een snellere terugkeer van de 
ziekte van Crohn na verwijdering van een ziek stuk terminaal ileum. Om het effect van het 
ATG16L1 genotype op fagocytose van pathosymbionten beter te kunnen besturen werd in 
hoofdstuk 5 ook de mate van overleving van AIEC (adherente invasieve E. coli) in 
monocyten geïsoleerd uit het bloed van gezonde vrijwilligers met het beschermende of het 
risico ATG16L1 allel onderzocht. Om de ontsteking in de darm na te bootsen werden deze 
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monocyten geactiveerd tot macrofaag door deze bloot te stellen aan ontstekingsfactoren, 
zoals IL-1β, TNFα en PMA. Vervolgens werden de bacteriën toegevoegd en bepaald hoe 
goed de macrofagen is staat waren om deze te doden. De resultaten hiervan bevestigde de 
in vivo experimenten in de darmbiopten, want bij de monocyten met het risico allel 
overleefden meer AIEC dan bij monocyten met het beschermende allel. Dit verschil was er 
niet als de monocyten niet een “ontstekingsfenotype” hadden. Kennelijk hebben de 
monocyten die het risicogen dragen vooral moeite met het verwerken van pathogenen als 
ze in een omgeving van ontsteking geactiveerd zijn.  
Zoals eerder genoemd spelen de  darmmicrobiota  een cruciale rol bij de ontwikkeling van 
het immuunsysteem en de ontwikkeling van tolerantie voor bepaalde bacteriesoorten. Een 
afwijking in deze tolerantie kan leiden tot ontsteking zoals aanwezig bij de ziekte van Crohn. 
Onder normale condities zijn deze immuunreacties gericht tegen pathosymbionten, zoals E. 
coli, om deze te elimineren25. Het is niet bekend waartegen de immuunreacties en de 
ontsteking bij chronische darmontstekingsziekten gericht is. Feit is dat het vaak om 
langdurige ontsteking gaat waarbij de integriteit van de darm aangetast is, de darm is in 
feite een beetje lek. Dit leidt tot een verhoogde passage van bacteriën en allergenen door 
het epitheel naar het onderliggende weefsel en de bloedbaan, wat weer kan leiden tot een 
afwijkende immuunreactie26. Een veel voorkomende immuunreactie is de vorming van 
antistoffen tegen darmbacteriën. Daarom hebben we in Hoofdstuk 6 gekeken of er 
bacteriën in de ontlasting zitten die herkend worden door specifieke antistoffen van het 
type Immuunglobuline G (IgG). Daarvoor hebben we IgG uit het serum van patiënten met 
een darmontsteking samengevoegd bij bacteriën uit hun eigen ontlasting. Om de binding 
van IgG aan darmbacteriën te detecteren  hebben we magnetisch gelabelde antistoffen 
tegen IgG gebruikt om de aan IgG gebonden bacteriën te kunnen isoleren. De bacteriële 
samenstelling van IgG gebonden fractie en de niet IgG gebonden fractie van de ontlasting 
hebben we bepaald met Illumina sequentie analyse van de aanwezige 16S rRNA genen. De 
resultaten gaven inderdaad aan dat er bacteriegroepen zijn de specifiek serum IgG binden. 
De IgG antistofreactie was vooral gericht tegen dunne darmbacteriën, zoals Streptococcus, 
Lactobacillus, Enterococcus en Veillonella. Verder was het gericht tegen pathosymbionten 
zoals Ruminococcus gnavus en Enterobacteriaceae. Aan de andere kant was er zeer weinig 
IgG immuunreactie tegen heilzame en anti-inflammatoire bacteriën, zoals F. prausnitzii en 
Roseburia. Hierbij werden er geen verschillen gevonden in antistofreactie tegen 
darmbacteriën van serum afkomstig van patiënten met de ziekte van Crohn of colitis 
ulcerosa. De immuunreactie tegen pathosymbionten is te verwachten, maar dat ook 
anderen commensalen en zelfs dunne darmbacteriën reageren is onverwacht en dit kan 
misschien nieuw licht werpen op de ontstaansgeschiedenis van chronische inflammatoire 
darmziekten.  
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In Hoofdstuk 8 wordt naast een samenvatting van het proefschrift ook vooruitgekeken naar 
welk onderzoek er nu moet volgen om de relatie tussen de darmmicrobiota en chronische 
darmontsteking te ontrafelen. Zoals bij elk wetenschappelijk onderzoek zijn specifieke 
vragen beantwoord, maar roept het ook weer vele nieuwe vragen op.  
Er zou meer onderzoek moeten komen naar de heilzame bacterie F. prausnitzii. De 
fylogenie van de verschillende stammen moet onderzocht worden om te kunnen bepalen 
welke stammen het belangrijkste zijn bij de kolonisatie van de darm, bij het anti-
inflammatoire effect en de vorming van boterzuur. Vooral de ontcijfering van de 
gekoloniseerde voedseldeeltjes kan interessante aanwijzingen geven over stimulering van 
faecalibacteriën in de darm. Ook het mechanisme achter het effect van riboflavine op de 
faecalibacterie-populaties is interessant en kan ons verder helpen in de ondersteuning van 
een gezonde darmmicrobiota.  Verder moet de werking van heilzame bacteriën op het 
immuunsysteem verder onderzocht worden in het HoxBan systeem.  In dit systeem kan nu 
de rol van vitaminen, voedingsvezels maar ook de rol van pathosymbionten onderzocht 
worden, wat ons kan helpen de complexe gastheer-microbiota interactie te doorgronden. 
De rol van de genen op onze darmmicrobiota en op ontsteking kan ook in vitro in het 
HoxBan systeem onderzocht worden. Daarbij kunnen ook andere genen dan ATG16L1, zoals 
NOD2, en naar andere celtypen zoals monocyten en neutrofielen betrokken worden. 
Onderzoek naar het effect van omgevingsfactoren, zoals roken, dieet en hygiëne op ons 
microbioom zal ons nieuwe inzichten geven in de ontwikkeling van chronische 
darmontsteking. De resultaten beschreven in dit proefschrift helpen om nieuwe strategieën 
op het gebied van dieet of farmacologie te ontwikkelen voor het behandelen van 
chronische darmontsteking en/of te voorkomen dat er opnieuw ontsteking ontstaat in de 
darmen van individuen die vatbaar zijn voor de ontwikkeling van IBD.   
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