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In het lab van Fredrick Bäckhed aan de Universiteit van Göteborg in Zweden staan vier doorzichtige jerry-
cans van een meter hoog en twee meter breed. Er staan rekken in, waarop hokken met zaagsel staan opge-
stapeld. In elk van de hokken zitten een stuk of zes muizen. Ze leven in een bubbel, al vanaf het moment 
dat ze geboren zijn: in een omgeving zonder bacteriën.

Op het eerste gezicht zien de muizen er niet anders uit dan hun gewone soortgenootjes. Maar dat is schijn, 
legt postdoc Louise Mannerås-Holm uit. Deze dieren hebben een onderontwikkeld immuunsysteem. Ze 
zijn meer gestrest. Ook hun stofwisseling - het onderzoeksobject van de Zweden - werkt anders. Bacterie-
vrije muizen worden niet dik, hoeveel ze ook eten, ontdekte Bäckhed. Ze ontwikkelen ook geen hart- en 
vaatziekten en geen diabetes.

Bacteriën hebben dus heel wat invloed op de ontwikkeling en gezondheid van organismen die ze bevol-
ken - ook op ons. Elk deel van ons lichaam wordt beïnvloed door de micro-organismen die leven in onze 
darmen, op onze huid en andere lichaamsoppervlakken.

En �ink ook. Een hele reeks westerse ziekten hangt samen met een ontwrichting van de darm�ora: van 
darmontstekingen en auto-immuunziekten als reuma en astma, tot type-II-diabetes, hart- en vaatziekten 
en kanker en zelfs psychiatrische aandoeningen zoals autisme en depressie. Steeds meer studies wijzen 
naar één oorsprong: de darmbarrière.
Die barrière moet ervoor zorgen dat we wel 
voedingssto�en kunnen opnemen, maar dat 
geen ongewenste gasten en daarvan afkom-
stige gifsto�en mee naar binnen glippen. In 
een gezonde darm bestaat de barrière uit 
stevig tegen elkaar aan zittende darmcellen, 
bedekt door een slijmlaag. Een gezonde 
darm�ora valt die barrière niet aan, maar 
versterkt die juist. De goede bacteriën onder-
drukken de slechte, ze dempen ontstekingen 
en onderhouden het slijmvlies.
Raakt de populatie uit balans, dan ontstaan 
er meer ontstekingen in de darmen. Die 
kunnen op zichzelf al darmontstekingsziek-
ten veroorzaken zoals de ziekte van Crohn, 
maar ze verzwakken ook de barrière: de slijm-
laag wordt dunner en de darmcellen raken 
los van elkaar. Daardoor lekken er bacteriën 
en bacteriële moleculen het lichaam in.
Dat kan op twee manieren gebeuren, legt 
Bäckhed uit. In de dunne darm liften de bacteriën met vetmoleculen mee die door het lichaam worden 
opgenomen. In de dikke darm glippen ze tussen de darmcellen door. 'Waarschijnlijk gaat het om een com-
binatie van beide.'

In oktober beschreven Bäckhed en collega's in het tijdschrift Diabetes het verband tussen deze 'darmlek-
kage' en het ontstaan van diabetes type II - een verstoorde suikerstofwisseling. Eerder dit jaar toonden ze 
in Nature aan dat mensen met dit type diabetes meer ontstekingsopwekkende bacteriën in hun darmen 
hebben.

In de darmen onderdrukken de goede bacteriën de slechte. Maar er kan heel veel misgaan. 



Die ontstekingen blijven niet zonder gevolgen, ontdekten collega's van de Universiteit van Leuven in 
België: mensen en muizen met diabetes type II hebben meer ontstekingsopwekkende moleculen in hun 
bloed afkomstig van bacteriën. Spoten de onderzoekers zulke moleculen in bij gezonde muizen, dan 
ontwikkelden die inderdaad milde chronische ontstekingen, overgewicht en een haperende suikerstofwis-
seling. 'Allerlei stofwisselingssignalen komen niet meer aan', zegt Patrice Cani, die het Leuvense onderzoek 
leidde. 'Daardoor raakt die volledig ontwricht.'

Dit soort verstoringen zijn wijdverbreid. In Nature toonde een team van 
Europese onderzoekers eind augustus aan dat eenderde van de wester-
lingen een sterk verarmde darm�ora heeft. Deze mensen hebben vaker 
overgewicht, meer ontstekingen in hun lichaam en een verhoogde 
cholesterolspiegel. Ze lopen daardoor meer risico op hart- en vaatziek-
ten.

Dat komt door de verstoorde stofwisseling, maar ook door atherosclerose - een ophoping van kalk en vet 
in aderen, zodat die dichtslibben. Over het algemeen wordt cholesterol hierbij als de boosdoener gezien, 
maar waarschijnlijk veroorzaken bacteriële moleculen schadelijke ontstekingen aan de vaatwand, waarna 
het cholesterol daaraan blijft plakken. Vorig jaar toonde de onderzoeksgroep van Bäckhed aan dat ook 
atherosclerose samengaat met een meer ontstekingsopwekkende darm�ora.

Reuma
Een ander voorbeeld van een ziekte waarbij de zwakke darmbarrière waarschijnlijk een rol speelt is reuma. 
Dat is een auto-immuunziekte waarbij er ontstekingen ontstaan in de gewrichten. Reuma gaat vaak samen 
met overgewicht en diabetes type II.

Vermoedelijk ligt de oorzaak van reuma in een combinatie van twee factoren: een overdreven immuunres-
pons en een verzwakte darmbarrière. In november vorig jaar bleek in wetenschapstijdschrift eLife dat 
reuma samenhangt met een toename van schadelijke bacteriën in de dikke darm.

Ook bij kanker speelt de darmbarrière mogelijk een rol. In de dikke darm is dat verband rechtstreeks aange-
toond: ontstekingsverhogende bacteriën kunnen door genetisch materiaal te beschadigen bijdragen aan 
het ontstaan van tumoren. Vervolgens stimuleren andere bacteriën de groei van deze tumoren.

Ook elders in het lichaam draagt het lekken van bacteriële gifsto�en bij aan het ontstaan van tumoren. Ook 
daar kunnen ze dna beschadigen. Vooral de lever, die deze gifsto�en afbreekt, is daarvoor gevoelig, bleek 
dit jaar uit een studie van Japanse onderzoekers in Nature.

Psychisch
En dan zijn er nog psychische aandoeningen. Het meest in het oog springend is het chronisch vermoeid-
heidssyndroom, waarbij futloosheid centraal staat maar ook vaak spijsverteringsproblemen optreden. Het 
heeft daarmee veel weg van het prikkelbaredarmsyndroom. Deze syndromen worden vaak weggezet als 
'tussen de oren' - maar bij beide is er sprake van een disbalans in de darm.

De Vlaamse arts Michael Maes toonde in 2009 aan dat mensen met het chronisch vermoeidheidssyndroom 
meer antilichamen aanmaken tegen bacteriemoleculen. Deze moleculen activeren immuuncellen in de 
hersenen, die daardoor de opbouw en het onderhoud van verbindingen tussen hersencellen verwaarlo-
zen. Ook bij autisme, depressies en schizofrenie spelen dit soort milde hersenontstekingen een rol.

Deze verbanden bewijzen niet dat al deze ziekten rechtstreeks worden veroorzaakt door darmbacteriën. 
De ontstekingen vormen een voedingsbodem waarop kwalen kunnen ontstaan. Door onze moderne 
levensstijl hebben we waarschijnlijk allemaal een minder sterke darmbarrière dan onze verre voorouders. 
Of we daarvan ziek worden hangt af van de ernst en aard van de darm�oraverstoring, van de soort molecu-
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die het lichaam in lekken, van de locatie van de ontstekingen en daarnaast van aanleg en andere omge-
vingsfactoren.

De vraag is hoe die verstoringen ontstaan en hoe ze weer hersteld kunnen worden. Soms gaat het al vroeg 
in het leven mis. Tijdens de geboorte krijgt een baby de eerste bacteriën mee van de moeder, waarna de 
populatie langzaam uitgroeit tot een gebalanceerd ecosysteem. In die periode vormt zich ook het 
immuunsysteem, dat de rest van het leven blijft communiceren met de darm�ora.

Kinderen die geboren worden met een keizersnede krijgen deze startpopulatie niet mee. Worden ze 
behandeld met antibiotica, dan belemmert dat de ontwikkeling verder omdat veel gunstige darmbacte-
riën daaraan overlijden. Ook op latere leeftijd kunnen antibiotica de balans verstoren. Vaak komen niet alle 
bacteriesoorten terug na een kuur, waardoor ontstekingsopwekkende soorten de overhand kunnen 
krijgen.

Voeding
Maar de allerbelangrijkste manier waarop we onze darm�ora beïn-
vloeden is via onze voeding. Wat je eet bepaalt welke soorten �ore-
ren. Dat e�ect is al meetbaar binnen een paar dagen, lieten Ameri-
kaanse onderzoekers begin december zien in Nature. Wie veel 
vetten en eiwitten eet, stimuleert ontstekingsopwekkende soorten, 
wie veel vezels eet stimuleert gunstige bacteriën. Zij remmen 
ontstekingen, geven verzadigingssignalen af, reguleren het 
immuunsysteem, bestrijden schadelijke bacteriën en voeden darm-
cellen.

Vezels hebben we gedurende onze evolutie in grote hoeveelheden 
- grofweg 100 gram per dag - gegeten. Nu die consumptie is terug-
gevallen naar gemiddeld zo'n 25 gram per dag, worden de ontste-
kingen amper gedempt en storten vezeleters zich op ons slijmvlies.

Wetenschappers werken hard aan manieren om de darm�ora en 
darmbarrière te herstellen. De meest opzienbarende is het vervan-
gen van de darm�ora door die van een gezond persoon - poep-
transplantatie dus.

Onder anderen onderzoekers aan het AMC in Amsterdam experi-
menteren daarmee, maar zelfs pionier Max Nieuwdorp ziet het niet 
als een reële mogelijkheid voor alle moderne ziekten. 'Het is als 
schieten met een kanonskogel, waarvan de mogelijke bij-e�ecten 
niet goed te overzien zijn. Wat je uiteindelijk wilt, is schieten met 
scherp.'

Dat schieten met scherp kan op verschillende manieren. Zo bestu-
deert de Leuvense onderzoeksgroep het e�ect op de darmbarrière 
en stofwisseling van speci�eke vezels die goede bacteriën voeden - 
zogeheten prebiotica. Het bekendste prebioticum is inuline. Het zit 
vooral in uien, artisjokken, bananen en graan. Dit jaar toonden de 
Leuvenaren in PNAS aan dat een hoge dosis inuline bij volgevreten 
muizen de darmwand en het darmslijmvlies herstelt en het gewicht 
�ink terugbrengt.
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FLORA
NIET ALLEEN IN DE DARM
Niet alleen in de darmen werken 
lichaam en micro-organismen samen 
om een goede barrière tegen kwaad-
willende gasten te vormen. In de 
mond is de barrière bedoeld om 
verzuring en ontstekingen te voorko-
men. Een diverse �ora geeft ont-
stekingsopwekkende bacteriën geen 
kans en breekt zuren af die gaatjes-
makers produceren.
In de vagina produceren melk-
zuurbacteriën zuren en waterstofper-
oxide waarmee ze binnendringende 
bacteriën afmaken voor ze de urine-
buis en blaas kunnen bereiken.
Op de huid leven micro-organismen 
die er surveilleren, ongenode gasten 
doden en alarm slaan bij onraad. Het 
immuunsysteem trekt deze hulpjes 
aan. Bij huidaandoeningen als 
eczeem is deze communicatie 
verstoord. Er komen dan andere, 
ontstekingsopwekkende bacteriën op 
de huid voor. De ontstekingen verja-
gen gunstige bacteriën en geven 
schadelijke soorten vrij spel.
Zijn we in balans met onze microor-
ganismen, dan staan ze aan onze 
kant en beschermen ons tegen hun 
schadelijke soortgenoten. Dat is dus 
wat ons te doen staat: niet zo bacte-
rievrij mogelijk worden, maar een 
loyale populatie onderhouden die ons 
ondersteunt.



Deze week nog publiceerden Zwitserse onderzoekers in Nature Medicine een studie waarin ze muizen 
diëten gaven met veel en weinig vezels. De groep die veel vezels kreeg, reageerde een stuk minder fel op 
een �inke dosis huisstofmijt, doordat hun immuunsysteem milder reageerde.

Er lopen inmiddels studies waarin reumapatiënten worden behandeld met de koolsoort cichorei - dat veel 
inuline bevat. Er zijn ook aanwijzingen dat moeilijk afbreekbare vezels de kans op darmkanker verlagen 
doordat ze voeding vormen voor de bacteriën onder in de dikke darm.

Een andere manier om de darm�ora weer in balans te krijgen, kan toediening van probioticabacteriën zijn, 
zoals Yakult of Vi�t. Die hebben niet de capaciteit om zich te nestelen in de darmen, maar kunnen wel tijde-
lijk het immuunsysteem helpen reguleren en schadelijke bacteriën doden.

Geen wonderen
Toch hoeven we van probiotica geen wonderen te verwachten, vindt 
Willem de Vos, hoogleraar microbiologie aan de Wageningse universiteit.' Ik 
zet in op wat wij sleutelsoorten noemen,' zegt hij. 'De soorten die een bepa-
lende rol spelen in de dikke darm.'

Een van die soorten kwam pas nog in het nieuws. Het was al bekend dat deze bacterie - toegediend aan 
bacterievrije muizen - de ontwikkeling van het immuunsysteem reguleert. In de nieuwe studie dienden de 
Amerikaanse onderzoekers die dit ontdekten de bacterie toe aan muizen met autisme. Daarmee herstel-
den ze de darmbarrière en begonnen de muizen zich te gedragen als niet-autistische soortgenoten.

Dat ook bij mensen de stoornis verholpen kan worden met zo'n bacterie is onwaarschijnlijk, omdat bij 
autisme niet alleen het functioneren maar heel de hersenontwikkeling is verstoord. Mogelijk kan de bacte-
rie wel de symptomen verlichten.

Een van de muizen in de Zweedse bubbel drukt zijn neus tegen het plastic. De komende jaren zullen 
wetenschappers superbacteriën gaan uitproberen bij veel meer ziekten - eerst bij deze muizen, dan bij 
mensen. Pioniers als De Vos en Bäckhed hopen dat ze over een paar jaar in capsules toegediend kunnen 
worden - voor elke kwaal en elk individu op maat - eventueel met bijbehorend dieetvoorschrift voor een 
optimaal e�ect. Tot die tijd is het devies: vezels. Veel vezels.

Dit artikel is mede tot stand gekomen dankzij een subsidie van het Boy Trip fonds, onderdeel van het Fonds 
Bijzondere Journalistieke Projecten.

SUPERBACTERIëN
De laatste jaren zijn er uit het onderzoek naar de darm�ora meerdere bacteriën opgedoken met gunstige 
e�ecten. Wageningse onderzoekers ontdekten Akkermansia muciniphila, die het darmslijmvlies onder-
houdt. Bacteroides fragilis kan het immuunsysteem reguleren en de darmbarrière verstevigen. Zijn broer-
tje Bacteroides thetaiotaomicron doet dat ook. Waarschijnlijk zijn er veel meer superbacteriën, maar deze 
namen duiken steeds op. Het is slim om steeds met dezelfde bacterie te experimenteren - alleen al om die 
uiteindelijk te laten goedkeuren als medicijn.
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De moderne mens eet 
vier maal zo weinig 
vezels als zijn verre voor-
ouders
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