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Micro-organismen en in het bijzonder bacteriën hebben sterk de neiging te hechten aan 

oppervlakken. In veel gevallen is de hechting van bacteriën één van de eerste stappen in de 

vorming van een biofilm; een laag van organismen in een matrix die bestaat uit eiwitten en 

polysacchariden, die samen een hecht systeem vormen. Hoe belangrijk deze biofilms zijn, 

wordt duidelijk uit de ontelbare plaatsen waar dit soort gemeenschappen voor komen, zoals in 

de mond, op de huid, op stenen in een rivier, op schepen en marine constructies en zelfs in 

een spaceshuttle. In een aantal gevallen doen deze biofilms goed werk, zoals de afbraak van 

giftige stoffen, maar ze hebben ook vaak nadelige gevolgen. Bacteriën in het medische milieu 

zorgen voor prothese geassocieerde infecties, wat vaak tot gevolg heeft dat er een ingrijpende 

operatie nodig is waarbij de prothese vervangen wordt. Naast het medische milieu, richt dit 

proefschrift zich op het marine milieu, waar een volgroeide biofilm de beschermende werking 

van een anti-corrosieve coating verstoort. Bovendien kan het brandstofverbruik van een schip, 

waarop deze laag van fouling (‘vuiligheid’) aanwezig is wel met 20 procent stijgen. Een 

marine biofilm begint met de adsorptie van een laag die bestaat uit biologische stoffen, zoals 

slijm van bacteriën en allerlei producten die vrijkomen bij het afsterven van bijvoorbeeld 

algen. Dit wordt gevolgd door bacteriën en andere organismen zoals diatomeeën, protozoën, 

algen en als laatste groeien allerlei schaaldieren aan zoals pokken en mossels. De hechting 

van bacteriën is een belangrijk aspect in het geheel, omdat het één van de eerste lagen is en 

hierdoor de oorspronkelijke oppervlakte eigenschappen van een eventuele anti-fouling coating 

verandert en hierdoor mogelijk hechting van grotere organismen bevordert.  

 

Dit proefschrift beschrijft de hechting van bacteriën aan gemodificeerde polyurethaan 

coatings. Hechting van bacteriën is mogelijk doordat het hechtingsproces, natuurkundig 

gezien, energetisch gunstig is en daarbij bevorderen veel bacteriën dit hechtingsproces met 

structuren op hun oppervlak, zoals bepaalde gelachtige substanties, haartjes of door actief 

naar het oppervlak toe te bewegen. Onderzoekers kunnen vaak niets aan de bacteriën, die in 

de verschillende milieus voorkomen,  veranderen, daarom wordt geprobeerd het proces van 

hechting te remmen door een oppervlak te maken met eigenschappen die zorgen voor 

minimale hechting. Hiervoor komen vele eigenschappen in aanmerking, maar de drie 

belangrijkste zijn verenigd in de zogenaamde vervuilingdriehoek, die gevormd wordt door 

alle mogelijke combinaties van drie eigenschappen: hydrofobiciteit, elasticiteit en ruwheid, 

zoals gepresenteerd wordt in hoofdstuk 1. Van deze eigenschappen is hydrofobiciteit de 

meest abstracte. Hydrofobiciteit is een maat voor de ‘waterafstotendheid’ van een oppervlak, 

dus of een waterdruppel op een oppervlak bol staat (waterafstotend) of uitspreidt 
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(waterminnend). De hechting van bacteriën werd onderzocht op polyurethaan coatings en 

aangepaste polyurethaan coatings (door toevoeging van fluor en het gebruik van harde en 

zachte polymeren) zodat ze varieerden in hydrofobiciteit en elasticiteit. De gebruikte 

polyurethaan coatings zouden zowel in het menselijk lichaam als in het marine milieu 

gebruikt kunnen worden en daarom werd de functionaliteit in deze twee extreme milieus 

onderzocht. Het marine milieu bevat bijvoorbeeld relatief weinig voedingsstoffen en in het 

menselijk lichaam speelt de menselijke afweer een rol bij bacteriële hechting. Deze factoren 

beïnvloeden bacteriën en hun capaciteit om te hechten. 

 

In het eerste gedeelte van dit proefschrift werd de methode, waarmee bacteriële hechting werd 

onderzocht, onder de loep genomen. Naast de eerder genoemde oppervlakte eigenschappen, 

was bekend dat het uitmaakte hoe een bacterie naar het oppervlak wordt gebracht en hoe sterk 

de stroming erom heen is. Dit kan vergeleken worden met een persoon in een stromende rivier 

die zich probeert vast te klampen aan de wal. Om hechting onder de meest realistische 

condities met een microscoop te bestuderen, werd gewerkt met twee zogenoemde 

‘stroomkamers’. Dit zijn kleine kamertjes waarin aan één kant vloeistof instroomt en aan de 

andere kant vloeistof uitstroomt. De twee gebruikte kamers verschilden in stroomrichting van 

de vloeistof; één stroomkamer had een vloeistofstroom parallel (de parallelle plaat 

stroomkamer) aan het oppervlak, de andere had een vloeistofstroom loodrecht op het 

oppervlak (de stagnatiepunt stroomkamer). De belangrijkste conclusie van hoofdstuk 2 was 

dat verschillen in hechting veroorzaakt door nieuwe eigenschappen van het polyurethaan 

groter waren in de stagnatiepunt stroomkamer. Verschillende stromingscondities, loodrecht of 

parallel aan het oppervlak, hadden grote invloed op het hechtingsproces. Het is daarom 

belangrijk dat er overeenstemming is tussen de model situatie en de gemodelleerde situatie. 

 

In hoofdstuk 3a en b werd op een theoretische manier ingegaan op de stroming in de 

gebruikte stroomkamers en tegelijkertijd werden de stroomkamers vergeleken met andere 

stroomkamers die gebruikt werden in de literatuur. Een belangrijke parameter op basis 

waarvan de stroomkamers vergeleken werden, was de ‘shear-stress’, een maat voor de kracht 

die een stromende vloeistof op een gehechte bacterie uitoefent. Een goed ontworpen 

stroomkamer moet lang zijn zodat de stroom zich goed kan instellen (‘laminair’ worden) en 

bovendien moeten inlaat, uitlaat en de kamer geleidelijk in elkaar over gaan. Niet alle 

stroomkamers voldeden aan deze eisen.  
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en hoeveelheid eiwit op het oppervlak en dit maakt het zeer aannemelijk dat dit de enige 

factoren zijn die hechting bepalen als oppervlakken aan het natuurlijk milieu worden 

blootgesteld.  

 

Bacteriële hechting is echter een probleem op veel verschillende gebieden. In hoofdstuk 7 

werd derhalve de hechting van medische stammen aan polyurethanen onderzocht. De geteste 

eigenschappen hadden wel degelijk invloed op de hechting, maar de conclusies waren anders 

dan voor marine stammen. Gebaseerd op de in deze studie behaalde resultaten, kon 

geconcludeerd worden dat hechting van bacteriën niet volgens een algemeen geldend 

mechanisme verloopt. In tegenstelling tot de hechting van de marine bacteriën, hechtten de 

medische bacteriën beter op hydrofobe coatings en werd er geen sterke relatie gevonden met 

de elasticiteit. Dit onderstreept bovendien dat het belangrijk is hechting van veel verschillende 

bacteriesoorten te testen om de aangroeiwerende capaciteit van een coating te bepalen.  

 

Samenvattend (hoofdstuk 8) werd gesteld dat oppervlakte-eigenschappen duidelijk  van 

invloed waren op bacteriële hechting, maar dat de ge-evalueerde polyurethaan coatings niet de 

optimale eigenschappen hadden om bacteriële aangroei te voorkomen. Dit komt doordat 

bacteriën een zeer uitgebreid arsenaal aan mechanismen tot hun beschikking hebben om 

hechting te bevorderen. Bovendien zullen onder de bacteriën, die zeer uiteenlopende 

eigenschappen bezitten, altijd enkele aanwezig zijn die wel in staat zijn te hechten. Bacteriële 

hechting moet echter voorkomen worden omdat bacteriën soms toxische stoffen produceren 

en aangroei van andere organismen bevorderen. De onderzochte eigenschappen kunnen 

mogelijk zeer behulpzaam zijn bij andere strategieën en een combinatie van innovatieve 

technieken kan leiden tot een oppervlak dat vrij blijft van bacteriën. Hierbij wordt gedacht aan 

reinigingstechnieken op basis van borstels, snel varen (in het geval van een schip), 

elektriciteit, ultrasound geluid of luchtbellen. Een goede naam voor deze coatings zou dan 

ook zijn de ‘snel-schoon’ coating. 
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In het tweede gedeelte van het proefschrift werd ingegaan op het uiteindelijke 

hechtingsproces, waarbij in hoofdstuk 4 de nadruk lag op de invloed van de conditionerende 

laag van biologische stoffen (slijm, eiwitten, lipiden) die aan een oppervlak adsorberen 

voordat een bacterie zou kunnen hechten. Gedurende het seizoen veranderden de 

hoeveelheden van deze stoffen opgelost in het zeewater en het is belangrijk te weten wat 

hiervan het resultaat is op bacteriële hechting. Deze laag, aangetoond met fysische technieken 

zoals bijvoorbeeld de eerder genoemde hydrofobiciteits-meting, veranderde de 

oppervlakteeigenschappen sterk en er bestond een duidelijke relatie tussen hechting en de 

hoeveelheid en aard van de biologische stoffen opgelost in het zeewater. Tijdens het afsterven 

van de algen, na een algenbloei in mei, werden hoge concentraties biologische stoffen 

gevonden en dit was van grote invloed op de hechting van bacteriën. Voor twee van de drie 

gebruikte stammen leidde de vorming van de conditionerende laag tot een verhoogde hechting 

van bacteriën.  

 

In hoofdstuk 5 werd hechting bestudeerd op de veranderde polyurethaan coatings in 

kunstmatig zeewater (dit is zeezout opgelost in water zonder de biologische stoffen) om het 

effect van de oorspronkelijke eigenschappen op hechting te onderzoeken. De hydrofobiciteit 

zat tussen die van schoon glas (waterminnend) en een Teflon pan (waterafstotend) in, terwijl 

de elasticiteit varieerde van de elasticiteit van hard plastic tot rubber. De meer waterminnende 

bacteriën hadden een voorkeur voor de waterminnende oppervlakken en de minder 

waterminnende bacterie had een voorkeur voor de waterafstotende oppervlakken. Dit is in 

tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, namelijk dat bacteriën in hun algemeenheid slechter 

hechten op de waterafstotende oppervlakken. Zacht-elastische oppervlakken bleken 

vervolgens beter schoon te blijven dan harde oppervlakken, alhoewel dit effect alleen werd 

gevonden wanneer de stroom loodrecht op het oppervlak was.  

 

In hoofdstuk 6 werd beschreven dat wanneer dezelfde polyurethaan coatings in natuurlijk 

zeewater getest werden, een gedeelte van deze eigenschappen gemaskeerd werd door een 

conditionerende laag (bestaande uit biologische stoffen). Zo kwam de hydrofobiciteit van de 

coatings, die in eerste instantie een waarde had vergelijkbaar met ofwel glas of Teflon, ergens 

tussen deze twee uitersten te liggen. De oppervlakken werden bovendien ruwer en bevatten 

meer eiwitten na onderdompeling in natuurlijk zeewater. Deze  veranderingen leidden ertoe 

dat er gemiddeld meer hechting plaatsvond. Bovendien was de verandering in hechting van de 

geselecteerde stammen evenredig met de verandering in de factoren hydrofobicteit, ruwheid 




