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Verkorte samenvatting 

Verkorte samenvatting voor de geïnteresseerde 
leek 
 
In dit proefschrift wordt ingegaan op de wisselwerking tussen het afweersysteem van de darm 
en de darmflora. Eigenlijk is het een wonder dat de dikke darm normaal niet ontstoken is 
omdat er grote hoeveelheden bakteriën in aanwezig zijn. Er werd onderzoek gedaan bij 
gezonde mensen en bij patienten met een chronische darmontsteking (ziekte van Crohn en 
colitis ulcerosa). Er werden verschillende nieuwe onderzoeksmethoden ontwikkeld. In een 
groot deel van het proefschrift wordt gebruik gemaakt van een nieuwe methode waarmee de 
aanwezigheid van antilichamen op darmbakteriën (in de ontlasting) kan worden bepaald. Met 
deze methode werd gevonden dat bij gezonde mensen slechts op een deel van de bakteriën van 
de darmflora antilichamen zitten. Dit kan betekenen dat het afweersysteem van de darm de 
eigen darmflora als lichaamseigen herkent waardoor een darmontsteking voorkomen wordt. Bij 
patienten met een actieve chronische darmontsteking zitten op (bijna) alle bakteriën 
antilichamen. Dit suggereert dat het afweersysteem van de darm van deze patienten de eigen 
darmflora als lichaamsvreemd ziet. Een toegenomen afweerreaktie tegen de eigen darmflora 
zou een rol kunnen spelen bij het ontstaan van chronische darmontstekingen. M.b.v. een 
tweede nieuwe methode werden darmbakteriën zichtbaar gemaakt in darmbiopten van gezonde 
mensen. Het bleek dat darmbakteriën alleen aanwezig zijn op de slijmlaag die de darm bedekt 
en daardoor geen kontakt maken met de onderliggende cellen. Dit zou een darmontsteking bij 
gezonde mensen kunnen helpen voorkomen. 
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