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Chapter 11

Introductie

Bacteriële infecties
Infectieziekten zijn sinds mensenheugenis een grote bedreiging voor de menselijke gezondheid. 

Ondanks de grote vooruitgang in de geneeskunde en de ontwikkeling van antimicrobiële 

middelen, is dit tegenwoordig nog steeds het geval. In 2017 veroorzaakten bacteriële infecties 

wereldwijd meer dan 8 miljoen doden en waren zij verantwoordelijk voor de grootste morbiditeit 

bij de mens.1 De incidentie van bacteriële infecties neemt toe als gevolg van een toenemende 

vergrijzing en geavanceerde medische technologieën, waaronder het gebruik van geïmplanteerde 

kunstmaterialen en orgaantransplantaties. Daarnaast is er een snelle toename van resistente 

bacteriën, die ongevoelig zijn voor antibiotica, waardoor bacteriële infecties steeds moeilijker te 

behandelen zijn.1-3 Een snelle en adequate diagnose van de (bacteriële) ziekteverwekker is van 

cruciaal belang voor een gerichte behandeling en resulteert uiteindelijk in een betere prognose 

voor de patiënt. In principe kunnen micro-organismen alle delen en functies van een menselijk 

lichaam infecteren en verstoren. Er zijn dan ook talloze verschillende infectieziekten bekend. In 

het onderzoek dat beschreven is in dit proefschrift staan drie specifieke bacteriële infectieziekten 

centraal, namelijk bloedbaaninfecties, kunstmateriaal-gerelateerde infecties en longontsteking (de 

zogenaamde pneumonie). 

Klinische uitdagingen bij het diagnosticeren van infecties
Ondanks geavanceerde diagnostische technologieën voor het typeren en detecteren van pathogenen, 

is de diagnose van bacteriële infecties helaas niet altijd eenvoudig. De klinische diagnose ‘infectie’ 

wordt momenteel gesteld op basis van een combinatie van klinische kenmerken en symptomen, 

infectieparameters in het bloed, microbiologische kweken van lichaamsmaterialen en beeldvorming 

met niet-specifieke technieken zoals ‘computed tomography’ (CT), ‘magnetic resonance imaging’ 

(MRI), echografie, ‘positron emission tomography’ (PET), ‘single-photon emission computed 

tomography’ (SPECT) en scintigrafie. De genoemde verschillende beeldvormende technieken zijn 

echter niet in staat om specifiek een bacteriële infectie van een steriele inflammatie of andere 

infectie (bijvoorbeeld een virale of schimmelinfectie) te onderscheiden.2,4-6 Microbiologische kweken 

of moleculaire detectietechnieken zijn bovendien nodig om het veroorzakende micro-organisme te 

kunnen identificeren. Dit diagnostische proces duurt echter vaak uren tot dagen, waarbij intussen 

met een empirische behandeling met breed-spectrum antibiotica wordt gestart.7 Bovendien is het 

soms niet mogelijk om geschikte biopten of kweekmateriaal te verkrijgen, waardoor het stellen 

van de juiste diagnose zeer uitdagend kan zijn. Als gevolg hiervan kan de behandeling van infecties 

worden vertraagd of er wordt een suboptimale therapie ingesteld. Er is daarom dringend behoefte 

aan een snelle en nauwkeurige techniek om bacteriële ziekteverwekkers op te sporen en te 

identificeren. Een snelle detectie van bacteriën is nodig om antibiotische therapie te optimaliseren, 
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bijwerkingen te beperken en bovendien medische kosten te verlagen. Daarnaast helpt een 

doelgerichte behandeling met de juiste antibiotica de selectie en verspreiding van resistente micro-

organismen te voorkomen.

Nieuwe diagnostische beeldvormende technieken
In de kliniek is een gevoelige en specifieke beeldvormingstechniek die snel en betrouwbaar is en die 

direct de detectie van infecterende bacteriën mogelijk maakt, zeer wenselijk. De bovengenoemde 

huidige beeldvormende technieken (d.w.z. anatomische beeldvormende technieken, zoals CT, MRI 

en echografie, en functionele beeldvormende technieken, zoals PET, SPECT en scintigrafie) voldoen 

helaas niet aan deze eisen. Een belangrijk nadeel van de huidige beeldvormingstechnieken is het 

onvermogen om bacteriële infecties betrouwbaar te onderscheiden van andere oorzaken van 

inflammatie, zoals bijvoorbeeld maligniteiten, of van fysiologische processen zoals wondgenezing. 

Derhalve is een nieuwe beeldvormingstechniek, die een snelle en nauwkeurige, directe detectie 

van infecterende micro-organismen mogelijk maakt van groot belang in de klinische praktijk. 

Idealiter verschaft deze nieuwe techniek zelfs specifieke informatie over de verwekker en het 

resistentiepatroon.

Fluorescentie-beeldvorming

Fluorescentie (optische)-beeldvorming is een elegante beeldvormingstechniek die zich de 

laatste jaren snel ontwikkelt. Het principe van fluorescentie-beeldvorming is gebaseerd op de 

excitatie van een fluorescerend molecuul (een zogeheten fluorofoor) door middel van licht met 

een bepaalde golflengte. De elektronen van de fluorofoor worden geëxciteerd en wanneer deze 

elektronen vervolgens terugkeren naar hun grondtoestand, wordt licht uitgezonden met een net 

iets langere golflengte. Dit licht kan worden gedetecteerd met een speciale fluorescentiecamera. 

Menselijk weefsel is van nature autofluorescent, wat voornamelijk detecteerbaar is in het zichtbare 

spectrum (400-600 nm). Het is van belang dat fluoroforen sterke signalen uitzenden, zodat het 

signaal van de fluorofoor kan worden onderscheiden van de autofluorescentie van het omliggende 

weefsel. Fluoroforen die signalen uitzenden in het nabij-infrarode spectrum (700-1000 nm) zijn 

het best detecteerbaar, met een maximale weefsel-penetratie, terwijl de autofluorescentie in het 

nabij-infrarode spectrum minimaal is.8 Fluorescentie-beeldvorming heeft een aantal voordelige 

eigenschappen: een hoge resolutie, het is minimaal invasief, de afwezigheid van radioactieve 

straling en de mogelijkheid om real-time beeldvorming te verrichten.8 Vanwege de beperkte 

penetratiediepte van ~1 cm in weefsel, bij gebruik van fluoroforen in het nabij-infrarode spectum, 

en zelfs minder voor fluoroforen met kortere golflengtes, is deze beeldvormingstechniek met name 

geschikt voor oppervlakte- en endoscopische beeldvorming.9
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Bacterie-gerichte beeldvorming

Bacterie-gerichte beeldvorming is gebaseerd op een ‘targeting’-molecuul (bijvoorbeeld een 

antilichaam, antibioticum of antimicrobieel eiwit), dat specifiek bindt aan bacteriën of andere 

micro-organismen, gekoppeld aan een beeldvormingsmolecuul zoals een radionuclide of fluorofoor. 

Middels bacterie-gerichte beeldvorming is het niet alleen mogelijk om de locatie van een infectie te 

visualiseren, maar ook om een specifiek micro-organisme identificeren.2,3 Doelgerichte fluorescentie-

beeldvorming van bacteriële infecties heeft diverse veelbelovende toepassingen, waaronder de 

mogelijkheid tot intra-operatieve real-time beeldvorming, beeldvorming van infecties middels 

artroscopie of bronchoscopie, of ex vivo diagnostische beeldvorming van infecties. Daarmee biedt 

doelgerichte fluorescentie-beeldvorming de mogelijkheid om als ‘rode vlag’ te dienen voor het 

identificeren van infecterende micro-organismen.

Samenvatting van dit proefschrift

Bacterie-gerichte beeldvorming is een veelbelovende techniek die de diagnose van verschillende 

infectieziekten kan verbeteren.2,3 In dit proefschrift wordt een overzicht gegeven over de huidige 

beeldvormingstechnieken voor infectieziekten. Daarnaast is het onderzoek gericht op nieuw 

ontwikkelde bacterie-specifieke fluorescentie-beeldvorming om verschillende infectieziekten te 

diagnosticeren. Hoofdstuk 1 beschrijft de achtergronden van het onderzoek, de uitdagingen voor 

het stellen van infectiediagnoses en de algehele strekking van dit proefschrift.

Hoofdstuk 2 beschrijft een literatuuronderzoek naar bacterie-gerichte radionuclide- en 

fluorescentie-gemedieerde beeldvorming. In de afgelopen jaren heeft ‘target’-selectie met 

name plaatsgevonden middels antibiotica en antimicrobiële eiwitten.1 Hoewel radioactief 

gelabelde bacterie-gerichte beeldvormingsmoleculen (zogeheten tracers) veelbelovend lijken 

voor het diagnosticeren van infectieziekten, zijn veel tracers niet geschikt voor bacterie-specifieke 

beeldvorming in patiënten. Het uitgebreid bestudeerde radioactief gelabelde antibioticum 

ciprofloxacine (99mTechneticum-ciprofloxacine; 99mTc-ciprofloxacine; Infection©) was bijvoorbeeld 

niet geschikt om een betrouwbaar onderscheid te maken tussen een infectie en een steriele 

inflammatie. Andere veelbelovende tracers zijn gebaseerd op verbindingen die specifiek 

gemetaboliseerd worden door bacteriën, zoals 6-fluor-18-fluoromaltose (18F-FM) en 2-[18F]-fluoro-

deoxy-sorbitol (18F-FDS). Het wordt verwacht dat deze metaboliseerbare tracers een grote rol 

gaan spelen in de klinische translatie van bacterie-gerichte beeldvorming. Een relatief nieuwe en 

opkomende beeldvormingstechniek is bacterie-gerichte beeldvorming op basis van fluorescentie. 

Verschillende onderzoeken hebben veelbelovende resultaten laten zien in dierinfectiemodellen, 

waarbij verschillende bacterie-gerichte tracers werden gebruikt. Eén van deze veelbelovende 

tracers is gebaseerd op het antibioticum vancomycine, gekoppeld aan de nabij-infrarode fluorofoor 
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IRDye800CW (afgekort vanco-800CW). Belangrijk is dat vanco-800CW de specifieke detectie van 

Staphylococcus aureus mogelijk maakte in vergelijking met een steriele ontsteking of een Gram-

negatieve bacteriële infectie in vivo. Over het algemeen zijn nieuwe beeldvormingsmodaliteiten 

hard nodig om bacteriële infecties nauwkeurig en snel te diagnosticeren. In dit opzicht is bacterie-

gerichte beeldvorming een aantrekkelijke optie, vanwege de specificiteit en het gemak van deze 

beeldvormingstechniek. Het is duidelijk dat een snelle en nauwkeurige diagnose cruciaal is voor 

de effectieve behandeling van een groot aantal infectieziekten. Hoewel het onzeker blijft welke 

specifieke tracers uiteindelijk het meest geschikt zullen blijken voor klinisch gebruik, kan verwacht 

worden dat sommige van de tracers en respectievelijke beeldvormende technieken beschreven in 

Hoofdstuk 2 zullen worden geïmplementeerd in routinematige klinische diagnostische procedures.

Hoofdstuk 3 is gericht op de klinisch toegepaste, radionuclide-gemedieerde beeldvormingstechniek 

PET. 18F-fluorodeoxyglucose (18F-FDG) kan worden gebruikt om infectie en inflammatie op te sporen 

en is met name nuttig bij het opsporen van de oorzaak van koorts zonder focus.5,10 Deze niet-bacterie-

specifieke beeldvormingstechniek is gebaseerd op de glucoseopname door cellen die betrokken 

zijn bij het ontstekingsproces. Derhalve is het niet gemakkelijk om onderscheid te maken tussen 

een bacteriële infectie en een steriele ontsteking.11 In Hoofdstuk 3 wordt de intrigerende vraag 

beantwoord of infecterende bacteriën 18F-FDG accumuleren en mogelijk bijdragen aan het signaal 

dat wordt gedetecteerd middels 18F-FDG-PET-beeldvorming. Een breed scala van veel voorkomende 

bacteriële pathogenen toonde inderdaad een actieve opname van 18F-FDG in vitro. Het lijkt 

daarmee aannemelijk dat deze bacteriële pathogenen ook 18F-FDG accumuleren en bijdragen aan 

het 18F-FDG-PET-signaal in de mens. Van alle geteste bacteriën toonde Streptococcus pyogenes de 

hoogste opname van 18F-FDG. Sommige infecties die door deze bacterie worden veroorzaakt, met 

name fasciïtis necroticans, vereisen onmiddellijk antibiotische therapie en agressieve chirurgie. 

Dit benadrukt de behoefte aan een snelle, bij voorkeur real-time, bacterie-gerichte beeldvorming, 

hetgeen niet kan worden bereikt met 18F-FDG-PET.

Met het overkoepelende doel om de mogelijkheden voor bacterie-specifieke infectiebeeldvorming 

te analyseren, is het onderzoek beschreven in de Hoofdstukken 4 tot en met 6 gericht op de 

specifieke detectie van stafylokokkeninfecties. S. aureus is verantwoordelijk voor de meeste 

infecties van de huid en weke delen, maar kan ook andere ernstige infectieziekten veroorzaken, 

zoals osteomyelitis, een bacteriëmie of zelfs sepsis.12 Een specifieke tracer voor de detectie van 

stafylokokken is gebaseerd op een eerder ontwikkeld humaan monoklonaal antilichaam (1D9) 

tegen het immunodominante stafylokokkenantigeen A (Isa A).13 Dit antilichaam is gekoppeld aan 

de nabij-infrarode fluorofoor IRDye800CW voor fluorescentie-beeldvorming of aan 89Zirconium 

voor PET-beeldvorming (Hoofdstuk 4). In dit hoofdstuk wordt de specifieke detectie van S. aureus 

aangetoond, zowel in een humaan post-mortem infectiemodel als in een in vivo huidinfectiemodel 

in muizen. Hoewel de resultaten veelbelovend lijken voor zowel de fluorescentie- als PET-
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beeldvorming, zal verder onderzoek nodig zijn om de effectiviteit van het monoklonale antilichaam 

1D9 te evalueren om dieper gelegen infecties op te sporen.

Hoofdstuk 5 beschrijft een zogeheten ‘slim-te-activeren’ tracer die reageert op de enzymatische 

activiteit van een microkokken-nuclease, dat specifiek wordt uitgescheiden door S. aureus. 

Deze tracer bestaat uit een fluorofoor en een licht-absorberend molecuul (een zogenaamde 

quencher) en heeft de eigenschap om alleen een fluorescent signaal uit te zenden wanneer de 

quencher van de fluorofoor wordt gescheiden door het nuclease-enzym. De onderzochte tracer 

is een afgeleide van een eerder beschreven door nuclease-geactiveerde tracer,14 maar met een 

verhoogde gevoeligheid voor microkokken-nuclease. Om deze reden is het onderzoek gericht op de 

gevoeligheid, de specificiteit en de stabiliteit van deze nieuwe tracer in humaan bloed en plasma 

uitgevoerd. Vervolgens beschrijft Hoofdstuk 6 de toekomstige klinische implementatie van deze 

door nuclease-geactiveerde tracer bij het nauwkeurig diagnosticeren van een vroege S. aureus 

bacteriëmie.

Het onderzoek dat beschreven wordt in het laatste deel van dit proefschrift (Hoofdstukken 7 

tot en met 9) was gericht op het verkennen van nieuwe klinische toepassingen voor bacterie-

gerichte fluorescentie-beeldvorming. De eerste stap om dit doel te bereiken wordt uitgelicht 

in Hoofdstuk 7, waar succesvolle ex vivo fluorescentie-beeldvorming van klinische bacteriële 

biofilms op osteosynthese-materiaal met vanco-800CW wordt beschreven. Middels bacterie-

gerichte fluorescentie-beeldvorming met vanco-800CW is het mogelijk om in minder dan 30 

minuten een correcte diagnose te stellen van fractuur-gerelateerde infecties. Dit is een aanzienlijke 

verbetering qua tijdsduur tot de diagnose in vergelijking met de standaard microbiologische 

technieken. Verwacht mag worden dat voor patiënten met fractuur-gerelateerde infecties in vivo 

intra-operatieve fluorescentie-geleide chirurgie zelfs van nog grotere waarde kan zijn, aangezien 

het de chirurg van real-time visuele informatie kan voorzien over het geïnfecteerde weefsel en 

de geïnfecteerde materialen. Bacterie-gerichte fluorescentie-beeldvorming kan bijdragen aan het 

vaststellen in hoeverre een infectie zich uitstrekt, hetgeen kan leiden tot preciezere en radicale 

resectie, waarbij niet-geïnfecteerd materiaal en omliggend weefsel kan worden gespaard.

In Hoofdstuk 8 wordt fluorescentie-geleide artroscopie van een gewrichtsprothese-infectie voor 

het eerst gepresenteerd in een humaan post-mortem knie-infectiemodel. Ook in deze setting maakt 

de fluorescente vanco-800CW tracer nauwkeurige real-time detectie van een stafylokokken biofilm 

mogelijk. Bovendien is aangetoond dat het fluorescent gelabelde vancomycine affiniteit heeft voor 

biofilms van de meeste Gram-positieve bacteriën. Deze groep micro-organismen is de veroorzaker 

van het merendeel van de gewrichtsprothese-infecties. Een toekomstige klinische implementatie 

van deze techniek met vanco-800CW lijkt dan ook veelbelovend. 

Tot slot wordt doelgerichte fluorescentie-beeldvorming van bacteriële kolonisatie en infectie in de 

distale long gepresenteerd in Hoofdstuk 9. Micro-organismen in de alveolaire ruimte van humane 

gereseceerde longen of longkwabben kunnen worden gevisualiseerd middels het combineren 
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van sonde-gebaseerde confocale laser-endomicroscopie en bacterie-gerichte fluorescentie-

beeldvorming. Belangrijk is dat doelgerichte fluorescentie-beeldvorming een meerwaarde blijkt te 

hebben voor de detectie van micro-organismen, zeker in gevallen waarin de gouden standaard van 

microbiologische kweken uitdagend is.

Discussie

Toekomstperspectieven voor diagnostiek
Bacterie-gerichte beeldvorming is een aantrekkelijke diagnostische techniek, die zich momenteel 

snel ontwikkelt. Middels deze techniek kunnen infecties specifieker gelokaliseerd worden dan 

met de huidig gebruikte anatomische en functionele beeldvormingstechnieken. Hoewel bacterie-

gerichte beeldvorming nog in de kinderschoenen staat, toont de ontwikkeling van specifieke tracers 

en verschillende beeldvormingsmodaliteiten beschreven in dit proefschrift de potentiële voordelen 

voor het diagnosticeren van verschillende infectieziekten. Bovendien kan deze technologie van 

grote waarde zijn voor het evalueren van de behandelrespons en de follow-up van de patiënt in 

de klinische praktijk. Ondanks de veelbelovende resultaten is er meer onderzoek nodig, inclusief 

verdere ontwikkeling van nieuwe ‘targeting’-moleculen en beeldvormende middelen, om de 

beeldvormingsgevoeligheid te verbeteren. De klinische translatie van tracers zou het gemakkelijkst 

zijn voor moleculen, waarvan is aangetoond dat ze niet-toxisch zijn voor patiënten, zoals het klinisch 

goedgekeurde antibioticum vancomycine en de nabij-infrarode fluorofoor IRDye800CW.15 Andere 

aspecten van bacterie-gerichte infectie-beeldvorming die verder moeten worden ontwikkeld, 

hebben betrekking op de computerondersteunde beeldanalyse door middel van geavanceerde 

‘machine-learning’ en kunstmatige intelligentie voor een verbeterde detectie van abnormale 

patronen. Hierdoor kan een nauwkeuriger onderscheid worden gemaakt tussen geïnfecteerde 

gebieden en normale, niet-geïnfecteerde structuren. 

In de afgelopen jaren is veel ervaring opgedaan met doelgerichte fluorescentie-beeldvorming op het 

gebied van de oncologie en de chirurgie.16-21 Met behulp van fluorescentie-geleide chirurgie werden 

tumorvlekken van <1 mm zichtbaar bij patiënten met eierstokkanker.22 Intra-operatieve bacterie-

gerichte fluorescentie-beeldvorming kan hoogstwaarschijnlijk op dezelfde wijze nauwkeurig 

de omvang en de grenzen van een infectie in beeld brengen. Bijvoorbeeld bij snel optredende 

infectieziekten, zoals de eerder genoemde necrotiserende fasciitis, zou een nauwkeuriger resectie 

van geïnfecteerd weefsel waarschijnlijk de uitkomst van de patiënt verbeteren.

Bacterie-gerichte fluorescentie-beeldvorming maakt een vroege en nauwkeurige diagnose aan 

het bed aannemelijk bij verschillende infectieziekten, zoals een pneumonie of kunstmateriaal-

gerelateerde infecties (Hoofdstukken 7, 8 en 9). Een groot nadeel van fluorescentie-beeldvorming 

is echter de beperkte penetratiediepte van het signaal, waardoor deze techniek vooral geschikt 

is voor oppervlakte- en endoscopische beeldvorming. Een andere veelbelovende real-time 



200

Chapter 11

beeldvormingstechniek, waarmee geschikte tracers op een weefseldiepte van enkele centimeters 

kunnen worden gedetecteerd, is opto-akoestische beeldvorming.23 De opto-akoestische 

beeldvormingstechniek is gebaseerd op de absorptie van licht door foto-absorberende moleculen, 

gevolgd door thermo-elastische expansie, resulterend in de emissie van ultrasone geluidsgolven.24–26 

Deze nieuwe beeldvormingstechniek is veelbelovend voor een betere diagnose van dieper gelegen 

infecties bij patiënten.

De meeste onderzochte beeldvormende technieken die in dit proefschrift worden beschreven, 

maken gebruik van een enkele tracer. Het is echter goed denkbaar dat het gebruik van meerdere 

tracers, die zich richten op verschillende micro-organismen, en multispectrale beeldvorming, 

een nauwkeurige identificatie van ziekverwekkers mogelijk maakt. Het stafylokokken-specifieke 

antilichaam 1D9 of de nuclease-specifieke ‘slim-te-activeren’ tracer, beschreven in de Hoofdstukken 
4, 5 en 6, kunnen bijvoorbeeld worden aangevuld met andere soortspecifieke tracers. Zolang deze 

tracers nog niet beschikbaar zijn, kunnen Gram-positieve en Gram-negatieve bacteriële pathogenen 

worden gevisualiseerd met respectievelijk vanco-800CW en de op colistine (polymyxine E) 

gebaseerde tracer beschreven in de Hoofdstukken 7, 8 en 9.15,27,28 Het zou zelfs nog wenselijker 

zijn om doelgerichte moleculen te ontwikkelen die in staat zijn om onderscheid te maken tussen 

antibiotica-resistente en niet-resistente micro-organismen. Met name ‘slim-te-activeren’ tracers, 

zoals de nuclease-geactiveerde tracer beschreven in Hoofdstukken 5 en 6 van dit proefschrift, 

zouden hiervoor geschikt zijn, omdat bij deze techniek een grotere ‘target-to-background’ ratio 

haalbaar is. Een hogere ratio is wenselijk aangezien dit leidt tot een sterkere signaal-ruisverhouding. 

Om beeldvormingstechnieken voor de detectie van infectieziekten verder te verbeteren kunnen 

tracers dusdanig ontworpen worden dat zij zowel een fluorescent signaal als een tweede signaal 

uitzenden op basis van bijvoorbeeld een radionuclide of MRI-contrastmiddel. Een dergelijk hybride 

tracer voor beeldvorming gebaseerd op meerdere modaliteiten zou zowel pre-operatieve lokalisatie 

van diepgelegen infecties mogelijk maken als intra-operatieve begeleiding.29,30 Het principe van 

dit concept is recent aangetoond voor het stafylokokken-specifieke antilichaam 1D9, waarbij dit 

antilichaam dubbel gelabeld was met een nabij-infrarode fluorofoor en 89Zirconium.31

Toekomstperspectieven voor behandeling
Naast bacterie-gerichte beeldvorming voor het diagnosticeren van infectieziekten, zou een bacterie-

gerichte therapeutische aanpak de behandeling van infecties nog verder kunnen verbeteren. Met 

name een anti-bacteriële behandeling op basis van doelgerichte foto-dynamische therapie lijkt 

zeer aantrekkelijk.32-41 Bacterie-gerichte foto-dynamische therapie is gebaseerd op de excitatie 

van een lichtgevoelig molecuul, een zogeheten fotosensibilisator, wat resulteert in zowel een 

fluorescent signaal als in het genereren van reactieve zuurstofmoleculen die specifiek het beoogde 

micro-organisme doden. Gerichte foto-dynamische therapie tegen S. aureus is recentelijk in vivo 

en in een humaan post-mortem model beschreven met een zogenaamd theragnostische tracer, 

gebaseerd op het stafylokokken-specifieke antilichaam gepresenteerd in Hoofdstuk 4 van dit 
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proefschrift.42 Deze op 1D9 gebaseerde theragnostische tracer is in staat om bacteriële biofilms 

te verstoren en is zodoende veelbelovend voor de behandeling van kunstmateriaal-gerelateerde 

infecties. Theoretisch zullen bacteriën, zodra een biofilm verstoord raakt, bereikbaar worden voor 

antibiotische behandeling, wat de eradicatie van de infecterende micro-organismen zal bevorderen.

Bacterie-gerichte therapie kan, naast kunstmateriaal-gerelateerde infecties, van grote waarde 

zijn voor de behandeling van veel verschillende infectieziekten. Zoals benadrukt in Hoofdstuk 9 

zou gerichte behandeling in donor longen, in een ex vivo longperfusie-setting, kunnen helpen om 

een pneumonie bij de ontvanger in de toekomst te voorkomen. Bacterie-gerichte therapie kan 

wellicht ook helpen bij het behandelen van andere organen voorafgaand aan de transplantatie. 

Desalniettemin zal nader onderzoek moeten worden verricht om te evalueren of dit een realistische 

optie is. 

Conclusie

Dit proefschrift beschrijft het gebruik van bacterie-gerichte beeldvorming bij de diagnose van 

verschillende infectieziekten, met de nadruk op bloedbaaninfecties, kunstmateriaal-gerelateerde 

infecties en pneumonie. Bacterie-gerichte fluorescentie-beeldvorming is snel, haalbaar en 

veelbelovend voor een nauwkeurige diagnose van infectieziekten, hetgeen van groot belang is voor 

de patiënt. Bovendien zal deze betrekkelijk nieuwe beeldvormingstechniek hoogstwaarschijnlijk 

de intra-operatieve real-time detectie van infecterende micro-organismen mogelijk maken. 

Zoals beschreven in dit proefschrift, zijn verschillende bacterie-gerichte tracers veelbelovende 

kandidaten voor klinische implementatie. Verdere studies zijn echter nodig om deze tracers en 

de respectievelijke beeldvormingstechnieken te vertalen naar de klinische setting. Het gebruik 

van de in dit proefschrift beschreven diagnostische beeldvormende technieken, samen met opto-

akoestische, multispectrale of multimodale beeldvorming en doelgerichte therapie zal bijdragen 

aan de strijd tegen infectieziekten.
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