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1. Het microbioom



Viruses

mens

Levensboom: heel veel diversiteit bij eencelligen zoals bacteriën



Microbiota?
= Alle micro-organismen die samen een gebied/ecosystem bewonen ~Lynch et al., 
2016

Bacteriën, virussen, gisten, schimmels…

Ons lichaam:
Per 1 menselijke cel: 3 bacteriën en 
30 virussen



Microbioom?
= De verzameling van het genetisch material van alle micro-organismen in een
ecosystem ~Lynch et al., 2016

Per 1 menselijk gen: 300 bacteriële 
genen



Evenwicht tussen gasten en gastheer



Menselijk microbioom

Vraag: ons microbioom verschilt het meest tussen:

A: … verschillende personen
B: … verschillende plaatsen in ons lichaam
C: … verschillende tijdstippen van de dag



Menselijk microbioom

Belizário and Napolitano, 2015 (Data HMP)

99,9% 
gelijk DNA

10% 
gelijk M



Menselijk microbioom

Vraag: welke parameters hebben een effect op ons microbioom?
A. Hoe we ter wereld kwamen (vaginaal, keizersnede, moedermelk,…)
B. Wat we eten (groenten, vlees, suiker, vet…)
C. Onze levensstijl (hygiëne, lichamelijke activiteit, reizen, seksualiteit…)
D. Medicatie (antibiotica, probiotica, prebiotica…)
E.   Alle



Humaan microbioom

Gonzalez et al., 2011



Dit is onze darm

- 3 keer meer cellen dan jij
- 300 keer meer genen dan jij
- 1000 verschillende soorten

-> je tweede zelf
Dan Knights



Jouw darm na antibiotica

Dan Knights



Dysbiose: verstoring evenwicht

Kan leiden tot ziekte
e.g. Clostridioides difficile

Dan Knights



Functies van de microbiota in de darm

�Helpt voedsel verwerken
�De afweer tegen infecties opleiden
�Beschermen tegen ziekteverwekkers, b.v. Clostridioides difficile
�Hormonale en neurologische functies (darm-brein as)



Falony et al., 2016



Flemish Gut Flora Project

Falony et al., 2016



Ziekten gelinked aan de darm microbiota



Allotransplant en het microbioom



Microbiota doorheen het proces van allotransplant

TijdensVoor HerstelTijdens/Na

Dysbiose



Microbiota doorheen het proces van allotransplant
TijdensVoor HerstelTijdens/Na

Dysbiose



Microbioom voorspelt kans op 
graft-versus-host disease



Microbioom in stamceltransplant

�Microbioom verschilt tussen allogene en autologe HSC transplant 
(Shinsuke Kusakabe et al. 30 September 2019 https://doi.org/10.1111/bjh.16205)

�Diversiteit bacteriën herstelt zich sneller dan gisten
(El Jurdi et al. doi: 10.1016/j.bbmt.2019.04.007)

�Kolonisatie van darm door MDRO verlaagt overleving na allotransplant, 
o.a. GVHD (Bilinski et al., doi: 10.1016/j.bbmt.2016.02.009)



Therapeutische interventies



Fecale Microbiota Transplant

�Eber Papyrus (Oude Egypte) – tot 1500 voor onze tijdrekening
�Tot 50 voorschriften van medicijnen die fecaliën bevatten. 

�China – 4de eeuw
�Ge Hong schrijft fecale suspensie voor “gele soep” of “gouden soep”

�WOII – 1940/45
�Duitse soldaten in de woestijnen van Noord-Afrika werden voor 

dysenterie behandeld met kamelen uitwerpselen (geleerd van de 
autochtonen).

�Ben Eiseman - 1958
�Behandeling van een patient met post-antibiotica 
diarree met fecale emulsie



Topdokter Danny De Looze: “Het is poepsimpel”



FMT bij allotransplant

�Om bijwerkingen van chemo- en radiotherapie te onderdrukken

�Preventie en behandeling van cortisone-resistente GVHD en andere transplant 
gerelateerde complicaties

�Om kolonisatie door multi-resistente bacteriën in de darm te genezen



Gentse Stoelgang Bank

�Veiligheid
�Bloed en stoelgang worden getest op 

ziekteverwekkers

�Snelle beschikbaarheid
�Donaties klaar voor gebruik ingevroren (-

80°C)

�Kost-efficient
�Kleine groep donoren kan meerdere

mensen helpen

CONSPROS

�Veiligheid
�Intensieve screening (kostelijk)

�Beperkte houdbaarheid



Dekodon trial

�Dekolonisatie van multi-resistente bacteriën darm door donor microbiota
�Patienten die na intensieve (antibiotica)therapie gekoloniseerd raken door antibiotica

multi-resistente bacteriën moeten geïsoleerd worden in het ziekenhuis, en lopen risico op 
moeilijk behandelbare infecties door deze bacteriën

�Multicenter trial vanuit UZ Gent
�Samenwerking tussen verscheidene diensten (Microbiologie, Intensieve, Maag- en 

darmziekten, Hematologie en Inwendige Geneeskunde, Infectiepreventie)
�Samenwerking tussen verschillende ziekenhuizen

�Eindpunt: patienten sneller verlossen van de kolonisatie
�Sneller uit isolatie
�Sneller naar revalidatie
�Minder risico op infecties met deze resistente bacteriën



De toekomst: “Slimme Probiotica” ?



Take home messages
MICROBIOOM

�Microbiota bestaat uit bacteriën, virussen, schimmels, gisten,…

�Ons microbioom verschilt tussen plaatsen op/in ons lichaam

DARM MICROBIOOM

�Dysbiose= een onevenwicht tussen de micro-organismen (b.v. kolonisatie doorC. difficile)

�Darm dysbiose is geassocieerd met een reeks ziekten

ALLOTRANSPLANT en MICROBIOOM

�Microbiota van de darm hebben een effect op de klinische evolutie voor en na transplant

FECALE MICROBIOTA TRANSFER (FMT)

�FMT werkt bij infectie metC. difficile
�Rol voor FMT in allotransplant patiënten is onder studie


