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Statements thesis / Stellingen proefschrift

Proton pump inhibitors affect the gut microbiota in a pro-
inflammatory way and should not be sold over the counter.
This thesis, supported by subsequent studies

Protonpompremmers beïnvloeden het microbioom van de darm 
op pro-inflammatoire wijze en zouden daarom niet zonder recept 
verkrijgbaar mogen zijn. 
Dit proefschrift, ondersteund door opeenvolgende studies

 

The effects of commonly used medication on the gut microbiota, 
and the consequent downstream effects on metabolism, 
inflammation and susceptibility to enteric infections, are 
insufficiently understood.
This thesis

De invloed van veelgebruikte medicijnen op het microbioom en 
de gevolgen voor metabolisme, ontsteking en vatbaarheid voor 
darminfecties zijn grotendeels onbekend.
Dit proefschrift

Healthy individuals who have an increased genetic susceptibility 
to Crohn’s disease already have pro-inflammatory changes 
in their gut microbiome, meaning that pro-inflammatory 
microbiome changes could precede the onset of Inflammatory 
Bowel Disease (IBD) and may be part of the etiology of IBD.
This thesis

Gezonde mensen met een genetische predispositie voor de ziekte 
van Crohn hebben pro-inflammatoire veranderingen in hun 
microbioom. Dit wijst erop dat microbioomveranderingen vooraf 
kunnen gaan aan het ontstaan van Inflammatoire Darmziekten 
(IBD) én mogelijk onderdeel zijn van de etiologie van IBD.
Dit proefschrift 

1.

2.

3.
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The gut microbiome composition can better distinguish between 
Irritable Bowel Syndrome and IBD than one of currently used 
biomarkers: fecal calprotectin.
This thesis

Het onderscheid tussen Prikkelbare Darmsyndroom (IBS) en 
IBD kan beter worden gemaakt door gebruik te maken van een 
microbioomtest dan door de veelgebruikte biomarker fecaal 
calprotectine.
Dit proefschrift

The gut microbiome composition of IBD patients shows many 
pro-inflammatory changes that enhance gut inflammation and 
represent potential targets for microbiome-directed therapy.
This thesis

Het microbioom van de darm van IBD-patiënten bevat veel pro-
inflammatoire veranderingen vergeleken met gezonde mensen, 
die als aangrijpingspunt kunnen worden gebruikt voor op het 
microbioom gerichte behandelingen.
Dit proefschrift

The exonic [Thr]391 variant in the SLC39A8 gene is associated 
with Crohn’s disease susceptibility, but we could not replicate 
its association with the gut microbiome. Properly establishing 
microbiomeQTLs requires larger sample sizes.
This thesis

De in een exon gelegen variant [Thr]391 in het SLC39A8 gen is 
geassocieerd met de ziekte van Crohn, maar de eerder beschreven 
associatie van deze variant met het microbioom kan door ons 
niet worden gereproduceerd. Voor het definitief aantonen van 
microbioomQTLs zijn grotere aantallen deelnemers noodzakelijk. 
Dit proefschrift

4.

5.

6.
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To function properly, biobanks and cohorts need stable funding to 
support their Information Technology architecture.

Om goed te kunnen functioneren hebben biobanken en cohorten 
stabiele financiering nodig voor hun Informatie Technologie (IT) 
architectuur.

All data used in scientific publications and PhD theses should be 
Findable, Accessible, Interoperable and Reusable (FAIR) at the 
time of publication.

Alle gegevens die gebruikt worden in wetenschappelijke 
presentaties of in proefschriften zouden vindbaar, toegankelijk, 
interoperabel en herbruikbaar, oftewel FAIR, moeten zijn ten tijde 
van publicatie. 

Every issue of every scientific journal should have a replication 
section containing both positive and negative replication studies 
of results that have previously been published in the same 
journal.

Elke editie van elk wetenschappelijk blad zou een replicatiedeel 
moeten bevatten waarin zowel positieve als negatieve 
replicatiestudies worden gepubliceerd van onderzoeken die  
eerder in hetzelfde wetenschappelijke blad zijn verschenen.

7.

8.

9.
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"When you are trying to achieve something in big organisations,  
such as university medical centres, it is sometimes better  
to ask for forgiveness than to ask for permission."
Unknown, adapted by Floris Imhann

"I am easily satisfied with the very best."
Winston Churchill

"Het leven gaat omhoog en omlaag,  
maar altijd vooruit en nooit achteruit."
Luuk Imhann

"It’s better to travel well than to arrive."
Buddha

"The length of this document defends it well against  
the risk of it being read."
Winston Churchill

Statements work and life/  
Stellingen werk en leven

1.

2.

3.

4.

5.
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Nederlandse samenvatting

Het microbioom, bestaande uit alle micro-organismen van de darm tezamen, kan het 
beste worden gezien als een orgaan. Het microbioom heeft een aantal belangrijke 
functies: het verteert ons eten, het bouwt aminozuren, het traint ons immuunsysteem 
en het helpt ons tegen infecties van buitenaf te beschermen. De samenstelling van 
het microbioom heeft daarom belangrijke consequenties voor onze gezondheid. In 
deze thesis wordt de invloed van het microbioom op onze gezondheid en met name 
een aantal darmziekten beschreven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van DNA-
sequencing-technieken om het microbioom te analyseren. De meeste aandacht gaat 
uit naar inflammatoire darmziekten (IBD): de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. 
Dit zijn chronische immuunziekten waarbij de darmwand ontsteekt. Prikkelbare 
darmsyndroom (PDS), een combinatie van darmklachten die gerelateerd is aan de 
stoelgang en bacteriële gastroenteritis, buikgriep veroorzaakt door een bacterie, 
komen ook aan bod. In de introductie (hoofdstuk 1) worden de samenstelling en de 
functie van het microbioom van de darm verder uitgelegd, evenals de factoren die het 
microbioom beïnvloeden.  

Om het complexe ecosysteem in de darm van de mens goed te kunnen onderzoeken, 
zijn er goede onderzoeksgegevens en een goede onderzoeksinfrastructuur nodig. 
In deel I - data, samples & software, worden deze gegevens en infrastructuur 
nauwkeurig beschreven. Dit deel bestaat uit vier hoofdstukken. In hoofdstuk 2 
wordt de infrastructuur van de Nederlandse IBD-biobank beschreven. Alle acht 
universitair medische centra (UMC) in Nederland verzamelen hierin gegevens en 
biomaterialen van hun IBD-patiënten. In dit hoofdstuk zijn ook de kenmerken van 
3383 IBD-patiënten beschreven, waardoor een duidelijk beeld van IBD in Nederland 
wordt geschetst. De Nederlandse IBD-biobank is onderdeel van het Parelsnoer-
initiatief waarbinnen grote ziekte-specifieke biobanken (Parels) worden opgericht 
en onderhouden. Dit hoofdstuk vormde een van de drie artikelen waarmee de IBD 
Parel officieel werd gelanceerd. Hoofdstuk 3 gaat over het 1000IBD project van het 
Universitair Medisch Centrum Groningen. Binnen dit project worden meer dan 1000 
IBD-patiënten uit Noord-Nederland voor langere tijd gevolgd. Alle kenmerken van hun 
ziekte, zoals ernst, duur en medicatiegebruik worden bijgehouden, evenals hun dieet 
en omgevingsfactoren. Daarnaast worden van alle 1000IBD deelnemers moleculaire 
gegevens gegenereerd in het laboratorium. Zo wordt onder andere hun genoom 
(DNA), hun transcriptoom (RNA) en hun microbioom volledig in kaart gebracht. De 
ziektekenmerken van het 1000IBD-project maken weer deel uit van de Nederlandse 
IBD-biobank. De moleculaire gegevens worden bovendien opnieuw beschikbaar 
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gesteld aan de wetenschappelijke gemeenschap, via de website www.1000IBD.org en 
via een Europese database: de European Genome-phenome Archive  
(www.ega-archive.org). Hierdoor zijn de gegevens van het 1000IBD project 
vindbaar, toegankelijk en herbruikbaar en is het daarmee een goed voorbeeld van 
wetenschappelijk datamanagement. Om de complexe biomedische gegevens goed 
te kunnen onderzoeken is geavanceerde software nodig. Deze is soms lastig te 
gebruiken voor mensen die niet geschoold zijn in de informatica. In hoofdstuk 4 wordt 
de MOLGENIS Research software beschreven. Deze software is speciaal ontwikkeld 
voor onderzoekers die geen informaticus zijn en werkt geheel volgens het werkproces 
van de biomedische onderzoekers. De MOLGENIS Research software is open-source 
en kan kosteloos worden gedownload op http://molgenis.org/research. 

Om goed microbioomonderzoek te kunnen verrichten zijn ook ontlastingmonsters 
nodig. Daarvoor is het noodzakelijk dat patiënten en vrijwilligers bereid zijn om een 
beetje ontlasting thuis op te vangen. Om erachter te komen wat patiënten vinden 
van het verzamelen van ontlasting zijn er interviews afgenomen en vragenlijsten 
verstuurd (hoofdstuk 5). Hier hebben 780 mensen aan deelgenomen. Zij gaven aan 
dat een grote meerderheid bereid is om ontlasting te verzamelen voor onderzoek, of 
voor hun eigen gezondheid voor bijvoorbeeld een diagnostische test. Wel vonden veel 
mensen het vervelend om een ontlastingmonster in hun eigen vriezer te bewaren. 
Indien er bij dezelfde patiënten regelmatig ontlasting moet worden verzameld, is het 
raadzaam om een aparte vriezer ter beschikking te stellen. 

Voordat de rol van het microbioom bij darmziekten goed kan worden onderzocht, is 
het belangrijk om ook andere invloeden op het microbioom, zoals die van medicatie, 
goed in kaart te brengen. Deel II van deze thesis: Medicatie en het microbioom bevat 
twee hoofdstukken waarin dit wordt gedaan. In hoofdstuk 6 wordt het effect van 
protonpompremmers, een veelgebruikt type maagzuurremmer, op het microbioom 
van de darm onderzocht. Protonpompremmers zijn een van de meest voorgeschreven 
medicijnen ter wereld. Doordat mensen die deze maagzuurremmers gebruiken 
minder maagzuur hebben, kunnen bacteriën die worden doorgeslikt gemakkelijker 
overleven. Hierdoor komen bacteriën die normaal gesproken in je mond leven of in 
voedsel zitten, ook in de darmen terecht. Gebruikers van deze maagzuurremmers 
hebben een microbioom wat meer ontsteking van de darm kan veroorzaken. Zo 
zijn er meer bacteriën van de groep waar ook Salmonella toe behoort. Die bacteriën 
kunnen gifstoffen maken waar je ziek van wordt. Na het publiceren van dit onderzoek 
rees de vraag of protonpompremmers nog wel zonder doktersrecept verkrijgbaar 
moeten blijven. Als darmonderzoeker vind ik van niet. Hoofdstuk 7 is een korte 
literatuurstudie waarin de invloed van de meest gebruikte medicamenten zoals 
maagzuurremmers en cholesterolverlagers op het microbioom wordt beschreven. 
Veel van de meest gebruikte medicijnen in Nederland hebben invloed op de 
darmbacteriën. Het is daarom van belang dat de gevolgen voor onze gezondheid 
hiervan beter in kaart worden gebracht. 
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Deel III - het microbioom van complexe darmaandoeningen van deze thesis gaat 
over de rol die het microbioom heeft bij IBD en PDS. In hoofdstuk 8 laten we zien 
dat gezonde mensen met een verhoogd genetisch risico op de ziekte van Crohn 
al een verandering in het microbioom hebben die ongunstig is. Dit toont aan dat 
microbioomveranderingen niet alleen het gevolg van de ziekte van Crohn zijn, maar 
dat ze mogelijk ook deel uitmaken van de oorzaak van de ziekte van Crohn.

In hoofdstuk 9 wordt het microbioom van patiënten met IBD en PDS vergeleken 
met het microbioom van de bevolking van Noord-Nederland. Hierbij wordt 
een geavanceerdere DNA-sequencing techniek gebruikt, waardoor naast de 
samenstelling, ook de functie van het microbioom in kaart kan worden gebracht. Ook 
kunnen de virulentie, hoe ziekmakend het microbioom is, en de resistentie tegen 
antibiotica hiermee worden onderzocht. Dit leidde tot duizenden nieuwe resultaten. 
In dit hoofdstuk wordt tevens een nieuwe test beschreven die op basis van het 
microbioom betrouwbaar een onderscheid maakt tussen IBD en PDS. In de toekomst 
kan zo’n test ervoor zorgen dat er minder pijnlijke en kostbare colonoscopieën hoeven 
te worden verricht. Hoofdstuk 10 is een replicatiestudie. Door een ander onderzoek 
te herhalen in onze eigen populatie, wordt gekeken of we dezelfde resultaten kunnen 
vinden. Het gaat hier om de invloed van een genetische variant in het SLC39A8-gen 
dat volgens een ander onderzoek het microbioom van de darm beïnvloedt. Wij konden 
die invloed echter niet bevestigen. De relaties tussen de genen van de mens en het 
microbioom zijn echter ook moeilijk te onderzoeken. In hoofdstuk 11 wordt de relatie 
tussen ziekteactiviteit van de ziekte van Crohn en het microbioom van de darm 
onderzocht. Opvallend is dat vooral de functie van het microbioom tijdens een actieve 
fase op een ongunstige wijze veranderd is.

Tot slot wordt er in de discussie (hoofdstuk 12) vooruitgeblikt. Hier wordt beschreven 
hoe we in de toekomst een betere onderzoeksinfrastructuur kunnen ontwikkelen, 
hoe we het microbioom beter kunnen leren begrijpen en hoe we toe kunnen werken 
naar het toepassen van het microbioomonderzoek in de zorg: voor het stellen van een 
diagnose, of als behandeling. 
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Summary

The gut microbiota – the collection of micro-organisms in the gut – can best be 
viewed as an organ, defined as a group of adjacent cells with a function. The gut 
microbiota, in fact, fulfils a number of important functions: it digests our food, 
synthesizes amino acids, trains our immune system, and helps resist gastrointestinal 
infections. The composition and functions of the gut microbiota can therefore have a 
large impact on our health. In this thesis the role of the gut microbiota in intestinal 
disorders is systematically analysed using DNA sequencing techniques. The intestinal 
disease we focus on most is inflammatory bowel disease (IBD), a recurrent remittent 
inflammatory disease of the gut that comprises Crohn’s disease and ulcerative 
colitis. However, we also investigate irritable bowel syndrome (IBS), traditionally 
characterized as a functional disorder consisting of a combination of gut complaints, 
and bacterial gastroenteritis, a bacterial infection often leading to diarrhoea. In the 
Introduction (Chapter 1) of this thesis, the gut microbiota, its functions and the factors 
that influence it are explained in more detail.  

To investigate an ecosystem as complex as the gut microbiota in humans, an 
advanced multi-omics research data infrastructure needs to be set up. In the four 
chapters of Part I - Data, samples & software, this infrastructure is described in 
detail. In Chapter 2, we describe the setup and first results of the Dutch IBD biobank,  
a new biobank into which all University Medical Centres in the Netherlands include 
their IBD patients. This chapter also characterizes the phenotypes of 3383 IBD 
patients in Netherlands to provide a complete overview of IBD in the Netherlands.  
The Dutch IBD biobank is part of the national Parelsnoer initiative to create and 
maintain large disease-specific biobanks, and this chapter is one of the three  
papers that marked the launch of the IBD biobank or IBD Parel. 

Chapter 3 is about the UMCG’s 1000IBD project. In this cohort, more than 1000 IBD 
patients from the Northern provinces of the Netherlands are being prospectively 
followed. Approximately 200 phenotypes are collected for these patients, and multi-
omics profiles including the genome, the transcriptome and the microbiome are 
generated. Phenotype data from 1000IBD is incorporated in the Dutch IBD Biobank 
and all the molecular data used in this thesis is made available to the research 
community via www.1000IBD.org and the European Genome-phenome Archive  
(www.ega-archive.org), making 1000IBD a showcase of FAIR data stewardship 
(Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). 
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Advanced bioinformatics software is often required for analysing complex biomedical 
data, but biomedical researchers do not always possess bioinformatics skills. In 
Chapter 4 the MOLGENIS Research software is presented. This web-based software 
allows biomedical researchers without extensive bioinformatics skills to handle 
complex biomedical data following the workflow in which they can collect, manage, 
analyse, visualize and share their data. The MOLGENIS Research software is open-
source and can be downloaded freely on molgenis.org/research. In addition to 
collecting phenotypes, gut microbiome research requires the collection of stool 
samples by patients and healthy volunteers. In Chapter 5, the attitudes towards 
this faecal sampling of 780 patients and volunteer participants are assessed using 
questionnaires and responses to interviews. Most respondents indicated they are very 
willing to provide a stool sample for research or healthcare purposes, but that if stool 
samples need to be frozen in their home refrigerator for an extended interval, it is 
better to provide a separate fridge.  

Before the influence of the gut microbiota on gut diseases can accurately be 
described, the roles of one of its most important influencers, commonly used 
medication, needs to be assessed. Part II - Medication & the gut microbiota 
comprises two chapters. In Chapter 6, we described the relationship between use 
of proton pump inhibitors (PPIs), one of most prescribed drugs in Europe and the 
United States, and the gut microbiota. PPIs work by reducing stomach acid, normally 
an important barrier to bacteria entering the intestinal tract, and we observed that 
bacteria normally found in the mouth were now present in the gut of PPI users. PPI 
users also have a more pro-inflammatory gut microbiota, showing a decrease in 
favourable butyrate-producing bacteria and an increase in the Enterobacteriaceae 
that can produce toxin. As a consequence, PPI users are more susceptible to both 
bacterial gastroenteritis, e.g. that caused by Salmonella spp, and to Clostridium difficile 
infections. After these results were published in 2016, government officials began to 
question whether PPIs should remain available as over-the-counter drugs in grocery 
stores, and this debate was still ongoing as of the writing of this thesis. Chapter 7 is 
a short review of how PPIs and other commonly used medication, such as the statins 
used for lowering cholesterol, affect the gut microbiota composition. Use of 7 of the 
10 most commonly used medications in the Netherlands is related to differences in 
the gut microbiota composition, indicating that medication use can affect our health 
through its impact on the microbiota.

Part III - The gut microbiota in complex gastrointestinal disorders focusses on 
the role of the gut microbiota in IBD and IBS. In Chapter 8, we show that the gut 
microbiota of healthy individuals at increased genetic risk of developing Crohn’s 
disease already shows pro-inflammatory changes, specifically a decrease in the 
acetate-to-butyrate converter Roseburia. This indicates that changes in the gut 
microbiota could precede the onset of IBD, and are not merely an effect of gut 
inflammation. In Chapter 9, the gut metagenomes of IBD and IBS are compared to 
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those of population controls and are described in great detail using the metagenomic 
sequencing technique. With this technique, we were able to both determine the 
composition of the gut microbiome and infer its function, strain diversity, the level of 
virulence and the level of antibiotic resistance, leading to thousands of new results. 
We also present a computer algorithm that uses gut metagenomes to reliably 
distinguish IBD from IBS (AUC=0.93), performing much better than faecal calprotectin, 
which is currently used as a marker to distinguish between the two conditions. In the 
future, a gut microbiome-based test could reduce the number of painful and costly 
colonoscopies.  
 
Chapter 10 is a replication study of a host genetic link between an exonic variant 
in the SLC39A8 gene and the gut microbiota. We ultimately could not replicate the 
link, which confirms the findings of other studies that showed that gene-microbiota 
interactions are hard to replicate. In Chapter 11, the relation between the gut 
microbiota and disease activity in Crohn’s disease is investigated. We discovered 
that during a Crohn’s disease exacerbation, microbial anti-inflammatory pathways 
including short chain fatty acid production, anti-oxidant vitamin production and the 
biosynthesis of amino acids that support wound healing were decreased. These 
findings are interesting targets for translational research.

Finally, in the Discussion (chapter 12), the results of this thesis are put in 
perspective and directions are provided to work towards better research data, 
better understanding of the gut microbiota, and microbiota-based diagnostics and 
therapeutics.
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This image shows several Escherichia coli bacteria that reside in the gut. Source: Pixnio
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