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Samenvatting

Dit proefschrift beschrijft onderzoek gericht op het karakteriseren van darmgezondheid. De 
definitie van darmgezondheid is niet eenduidig en wordt bemoeilijkt doordat het meerdere 
domeinen omvat. De in dit proefschrift gebruikte definitie voor darmgezondheid gaat uit van 
de vijf belangrijkste criteria voor darmgezondheid zoals beschreven door Bischoff (2011, 
BMC Medicine): effectieve vertering en opname van voedsel, afwezigheid van maag-darm 
gerelateerde ziektes, normale en stabiele darmflora, een effectief immuunsysteem en een 
algemene staat van welbevinden (“kwaliteit van leven”). De resultaten van dit proefschrift zijn 
gericht op uitbreiding van de kennis over verschillende aspecten van de samenstelling van de 
darmflora, voeding, biomarkers en kwaliteit van leven, en associaties van deze aspecten en 
parameters met darmgezondheid. 

Hoofdstuk 1 beschrijft het LifeLines DEEP (LLD) cohort (n=1539) wat gebruikt is voor het meten 
van darmgezondheid. LLD is een subgroep binnen het algemene bevolkingscohort LifeLines. 
Gedetailleerde methoden van het verzamelen van (bio) monsters worden beschreven evenals 
de kenmerken van de studiepopulatie. Daarnaast definiëren we de gestandaardiseerde 
procedure voor het verzamelen van ontlasting (feces). We vonden een prevalentie van 34.8% 
(n=409) voor zelfgerapporteerde maag-darmklachten geassocieerd met functionele maag-
darm aandoeningen, waarvan 21% (n=249) voldeed aan de Rome III criteria voor prikkelbaar 
darmsyndroom (PDS).

De volgende vier hoofdstukken (hoofdstukken 2-5) richten zich op verschillende aspecten van de 
darmflora en hun associaties met darmgezondheid. In hoofdstuk 2 beschrijven we de parallelle 
ontwikkeling van het genetisch onderzoek en de analyse van darmflora, en hun snelle technische 
vooruitgang van de afgelopen 20 jaar. Dit hoofdstuk beschrijft eveneens de rol van de darmflora 
in relatie met het immuunsysteem in homeostase en auto-immuniteit. Hoofdstukken 3 en 4 geven 
inzicht in de biologische- en omgevingsfactoren die geassocieerd zijn met de samenstelling van 
de darmflora. Hoofdstuk 3 beschrijft de associatie tussen de samenstelling van de darmflora 
en de fecesconsistentie van 1126 LLD deelnemers. We observeerden significante associaties van 
fecesconsistentie met 67 darmbacteriën; dunnere feces was bijvoorbeeld positief geassocieerd 
met Faecalibacterium prausnitzii en negatief geassocieerd met leden van de klasse Clostridia. 
Deze resultaten laten zien dat fecesconsistentie één van de factoren is die een wisselwerking 
hebben met de darmflora, en benadrukken het belang van het nauwkeurig registeren van deze 
factoren in onderzoek gericht op de darmflora. Hoofdstuk 4 rapporteert het momenteel grootste 
onderzoek naar de associatie tussen de samenstelling van de darmflora en 207 omgevings- 
en persoonlijke factoren van 1135 LLD-deelnemers. We beschrijven 126 associaties met 
voedingsfactoren (n=60), ziekten (n=12), medicatie (n=19), roken (n=4) en persoonskenmerken 
(n=31), die samen 18.7% van de variatie in de samenstelling van de darmflora verklaren. 
Hiermee hebben we belangrijke factoren die een rol spelen bij het modeleren van de darmflora 
geïdentificeerd en de rol van chromogranine A als biomarker voor darmgezondheid ontdekt. In 
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hoofdstuk 5 worden de veranderingen in de samenstelling van de darmflora voor, tijdens en 
na een vier-weken durend glutenvrije dieet interventie beschreven. We vonden dat de darmflora 
stabiel is over de tijdperiode van drie maanden en dat de natuurlijke verschillen in darmflora 
tussen personen groter is dan de verschillen die door een veranderd dieet kunnen worden 
geïntroduceerd. Verder observeerden we dat een aanpassing van de hoeveelheid gluten in de 
voeding invloed had op de microbiële activiteiten in de darm.  

Daarnaast beschrijft dit proefschrift de associaties tussen voeding en maag-darmklachten 
(hoofdstukken 6 en 6.1). In hoofdstuk 6 vergelijken we de gebruikelijke voedingsinname 
van 194 PDS-patiënten met die van 186 gezonde controlepersonen van het Maastricht IBS-
cohort (MIBS). We onderzochten de gebruikelijke voedingsinname, de mate waarin de voeding 
voldeed aan de richtlijnen goede voeding (“volwaardigheid van de voeding”) en de associatie 
tussen maag-darmklachten en voeding. We vonden verschillen in voedingsinname tussen 
patiënten en controles, bijvoorbeeld een lagere inname van vezels, fructose en pasta door PDS-
patiënten. Verder vonden we in PDS-patiënten een lagere score voor de volwaardigheid van de 
voeding en zagen we associaties tussen specifieke voedingsmiddelen en maag-darmklachten. 
Hoofdstuk 6.1 beschrijft de cross-sectionele analyse van de gebruikelijke voedingsinname 
in deelnemers met (n=381) en zonder (n=717) maag-darmklachten in LLD en de vergelijking 
van deze voedingsinname met die van de klinisch gediagnostiseerde PDS-patiënten in MIBS 
(hoofdstuk 6). We zagen verschillen tussen personen met en zonder maag-darmklachten, 
bijvoorbeeld in de hogere inname van vlees en lagere inname van zuivelproducten in personen 
met maag-darmklachten, maar vonden ook grote verschillen tussen subgroepen van personen 
met functionele maag-darm aandoeningen. Deze hoofdstukken laten zien dat aandacht voor 
de kwaliteit van de voeding van personen met maag-darmklachten van belang is en dat PDS-
patiënten baat kunnen hebben bij persoonlijk voedingsadvies. Verder is het van belang om de 
door het individu ervaren maag-darmklachten bij specifieke voedingsmiddelen en vermeende 
voedselintoleranties goed te registreren in voedingsonderzoek naar darmgezondheid.

De associatie tussen algeheel welbevinden en darmgezondheid is onderzocht in hoofdstuk 7 
waarin we de kwaliteit van leven in patiënten met een gradatie aan maag-darmklachten (LLD 
en MIBS) hebben vergeleken met controles. We vonden een duidelijk verband tussen de ernst 
van maag-darmklachten en darmgezondheid door de observatie dat klinisch gediagnostiseerde 
PDS-patiënten, met gemiddeld genomen meer ernstige maag-darmklachten, de laagste kwaliteit 
van leven rapporteerden, gevolgd door patiënten van de algemene populatie met vaker 
mildere maag-darm klacht symptomen. De hoogste kwaliteit van leven werd gerapporteerd 
door de controles. In hoofdstuk 7.1 onderzochten we de associatie tussen kwaliteit van leven 
en erfelijkheid. We vonden suggestieve associaties voor 60 SNPs gerelateerd aan mentale 
gezondheid en 53 SNPs gerelateerd aan lichamelijke gezondheid. Deze associaties moeten 
bevestigd worden in vervolgonderzoek.
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Ons doel in hoofdstuk 8 was het ontwikkelen van een biomarkerset om onderscheid te kunnen 
maken tussen PDS-patiënten en gezonde controles. Uit 43 potentiele biomarkers selecteerden en 
bepaalden we de 15 biomarkers met het grootste potentieel op basis van literatuuronderzoek en 
overleg met deskundigen. Op basis van statistische analyses identificeerden we een set van acht 
biomarkers (IL-1β, IL-6, IL-12, TNFα, chromogranine A, humaan β-defensine 2, calprotectine en 
caproaat) die het best in staat was om onderscheid te maken tussen PDS-patiënten en controles 
met een sensitiviteit van 88.1% en specificiteit van 86.5% in het klinische cohort (MIBS). Daarnaast 
vonden we dat de biomarkerset vrij goed correleerde met de ernst van maag-darmklachten. 

Tot slot wordt in hoofdstuk 9 gereflecteerd op de belangrijkste bevindingen van dit proefschrift. 
Deze worden in een breder perspectief geplaatst en er worden aanbevelingen gedaan voor 
vervolgonderzoek.
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