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Een fecestransplantatie is een behandeling waarbij ontlasting van een gezonde 

donor in het maagdarmkanaal van een patiënt wordt ingebracht. In dit proefschrift 

worden verschillende aspecten van fecestransplantaties belicht. Historisch gezien 

zijn deze behandelingen voornamelijk gegeven voor chronische diarree ontstaan 

na antibioticagebruik. Deze diarree wordt meestal veroorzaakt door de bacterie 

Clostridium difficile (C. difficile). 

C. difficile infecties (CDI) worden eigenlijk uitsluitend gezien als secundaire infecties 

bij patiënten die aanvankelijk zijn behandeld met breedspectrum antibiotica voor 

een andere aandoening. Infecties veroorzaakt door C. difficile worden zelf ook weer 

behandeld met antibiotica, van oudsher metronidazol of vancomycine. Een recidief 

treedt na antibiotische behandeling op bij  20-25% van de patiënten, waarbij 

patiënten bij het gebrek aan andere therapieen opnieuw worden behandeld met 

dezelfde antibiotica. Een klein deel van de patiënten reageert hierop onvoldoende 

en ervaart terugval na terugval. Bij elke volgende door C. difficile veroorzaakte 

infectie neemt de kans op genezing verder af. Meerdere factoren dragen bij 

aan het terugkeren van de infecties; een blijvend verstoorde darmflora, een 

verminderd functionerend immuunsysteem en het gecontinueerde aanwezigheid 

van de bacteriëen. Wetenschappelijk onderzoek waarbij gekeken is naar de beste 

behandeling voor patiënten met recidiverende infecties ontbreekt. Uiteindelijk 

wordt vaak langdurig antibiotica gegeven, met beperkt effect. Daarbij wordt in de 

literatuur de behandeling met donorontlasting gezien als laatste redmiddel. 

De eerste beschrijving van het gebruik van menselijke ontlasting als medicijn is 

afkomstig uit de Chinese oudheid, waarbij “yellow soup” geadviseerd werd als 

oplossing voor een grote verscheidenheid aan ziekten. In de moderne medische 

literatuur is infusie van ontlasting van gezonde donoren voor het eerst beschreven 

in 1958, waarbij de Amerikaanse chirurg Eiseman een indrukwekkende respons zag 

bij patiënten met antibiotica geassocieerde diarree die hij behandelde met klysma’s 

waarin donorontlasting was opgelost. In de decennia erna werden mondjesmaat 

nieuwe casus gepubliceerd waarin over deze onorthodoxe behandelstrategie 

bericht werd.

Halverwege het eerste decennium van deze eeuw werd Nederland (en de rest van 

de wereld) geconfronteerd met een alarmerende toename van C. difficile infecties. 

In Nederland werden vanaf 2005 vrij plotseling uitbraken gerapporteerd in diverse 
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ziekenhuizen en verpleeghuizen. Deze infecties werden mede veroorzaakt door 

een hypervirulente Clostridium stam (ribotype 027 ), die een ernstiger ziektebeeld 

veroorzaakte dan eerder was gerapporteerd, waarbij hogere sterftecijfers en een 

forse toename van het aantal infecties werden gezien. Dit resulteerde in een groei 

van het aantal patiënten met terugkerende infecties, waarvoor geen adequate 

therapie beschikbaar was. Na een succesvolle behandeling met donorontlasting 

van een klein aantal van deze patiënten in Amsterdam startte de studie die het 

belangrijkste onderdeel vormt van dit proefschrift. Het doel van deze studie 

was het vergelijken van de behandeling met donorontlasting met de standaard 

behandeling met antibiotica.

Zelfs voordat de resultaten van de studie beschikbaar waren groeide de interesse voor 

fecestransplantaties exponentieel. Deze belangstelling wordt enerzijds verklaard 

door de genoemde sterke stijging van het aantal patiënten met recidiverende 

C.difficile infecties en daarnaast het (eveneens exponentieel) groeiende inzicht in 

de samenstelling van de darmflora en het voortschrijdend inzicht in de rol van 

darmflora bij gezondheid en ziekte.

In hoofdstuk 1 worden de opties voor de behandeling van recidiverende CDI 

beschreven. Vergelijkende klinische studies speciaal ontworpen voor (antibiotische) 

behandeling van recidiverende CDI ontbreken. Centraal in hoofdstuk 1 staan de 

gepubliceerde casus van patiënten die behandeld werden met donorontlasting 

(die beschikbaar waren op het moment dat de studie van start ging).  In 2008 waren 

meer dan 150 patiënten beschreven die behandeld waren met donorontlasting, 

met een gemiddeld succespercentage van 91 %. Er is daarbij een grote variatie 

in de manier waarop een de fecestransplantatie wordt uitgevoerd (wel of geen 

voorbehandeling met antibiotica, de aan- of afwezigheid van een darmspoeling 

voorafgaand aan de infusie van de donorontlasting, het infunderen van een 

kleine (5 gram) of juist heel grote (300 gram) hoeveelheid ontlasting) waardoor 

het succes van de behandelstrategiëen niet goed met elkaar te vergelijken is. Van 

de gerapporteerde patiënten kreeg 80 % een fecestransplantatie door middel 

van klysma of colonoscoop. Bij de overige patiënten werd de ontlasting via 

een neussonde in de maag of duodenumsonde in de dunne darm ingebracht. 

De optimale route voor donor ontlasting is onduidelijk: de slagingspercentages 

zijn min of meer hetzelfde. In de meeste casus werd binnen enkele dagen na de 

behandeling klinische verbetering opgemerkt. Follow-up varieerde van een week 
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tot twee jaar. Bijwerkingen zijn afwezig of niet vermeld in de meeste studies, 

behalve in één studie die (voorbijgaande) verschijnselen noemt; een zere keel na 

plaatsing van de duodenumsonde, winderigheid, misselijkheid en een opgeblazen 

gevoel na de colonoscopie. 

In hoofdstuk 2 wordt de eerste Nederlandse groep patiënten beschreven die een 

fecestransplantatie kreeg voor recidiverende C. difficile infectie. Er worden zeven 

patiënten met recidiverende CDI beschreven (waarbij twee patiënten drager 

waren van het hypervirulente C. difficile PCR ribotype 027), die allemaal succesvol 

werden behandeld met ontlasting door middel van een colonoscopie (n = 3) of 

via een duodenumsonde(n = 4). Twee patiënten, waarvan één geïnfecteerd was 

met de hypervirulente 027 stam, hadden een recidiverende infectie na hun eerste 

fecestransplantatie, maar genazen na een tweede infusie met donorontlasting. 

Na de behandeling trad er geen recidief op gedurende een mediane follow-

up periode van 150 dagen (met een spreiding van 30-364 dagen). Eén patiënt 

overleed 1 maand na de fecestransplantatie als gevolg van een longontsteking, 

niet gerelateerd aan de behandeling met donorontlasting.

Hoofdstuk 3 beschrijft de eerste gerandomiseerde studie waarin feces-

transplantaties vergeleken zijn met standaard antibiotische behandeling 

voor recidiverende CDI , waarbij patiënten of een standaard behandeling met 

14 dagen vancomycine (met of zonder een darmspoeling ) kregen, of een    

fecestransplantatie, die voorafgegaan werd door vier dagen antibiotica en een 

darmspoeling. De studie werd vroegtijdig gestopt na een tussentijdse analyse 

vanwege een groot verschil in effect tussen de standaardbehandeling en de 

experimentele behandelgroep. Van 16 patiënten in de infusie groep genazen 

13 (81%) na de eerste infusie met donorontlasting. De 3 resterende patiënten 

kregen na het terugkeren van de infectie een tweede infusie met ontlasting 

van een andere donor, waarna nog 2 patiënten genazen. In totaal waren 15 (94 

%) patiënten genezen na een of twee infusies met ontlasting. Bij de patiënten 

die lootten voor de behandeling met respectievelijk vancomycine alleen of de 

behandeling met vancomycine gecombineerd met een darmspoelig genas 4 

van de 13 patiënten (31%) en 3 van 13 patiënten(23%). Dit was een significant 

verschil in succes in de vergelijking met de infusiegroep.  Van de patiënten 

die faalden na standaard antibiotische therapie kregen 18 patiënten een “off 

protocol” fecestransplantatie, waardoor alsnog 15 patiënten (83%) genazen. 
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Er werden daarnaast geen verschillen gezien in bijwerkingen tussen de drie 

onderzoeksgroepen, behoudens milde diarree en buikkramp in de met ontlasting 

behandelde groep op de dag van infusie. 

Hoofdstuk 4 beschrijft in meer detail de veranderingen in de darmflora die 

gezien worden na een fecestransplantatie. Patiënten met Clostridium difficile 

infecties hebben een darmflora (ook wel microbiota genoemd) waarvan zowel de 

verscheidenheid als het absolute aantal bacteriën is afgenomen, ten gevolge van 

het eerder gebruik van antibiotica en de infectie met C. difficile.  In de ontlasting 

van patiënten en donoren werd de bacteriële samenstelling geëvalueerd, met 

behulp van de Human Intestinal Tract Chip (HITChip). Dit is een techniek waarbij 

de samenstelling van de microbiota in kaart kan worden gebracht door middel 

van het aantonen van het genetisch materiaal (DNA) van de bacteriën, waardoor 

verschillende soorten van elkaar te onderscheiden zijn. De analyse toont aan 

dat patiënten met recidiverende CDI voorafgaand aan een fecestransplantatie 

inderdaad een verminderde diversiteit hebben, waarbij een duidelijke afname 

gezien wordt van de onder normale omstandigheden in grote getale aanwezige 

bacteriële groepen Firmicutes en Bacteroidetes. Daarnaast zijn andere potentieel 

ziekmakende bacteriën (Proteobacteriën) juist in overmaat aanwezig. Een 

fecestransplantatie heeft  een indrukwekkende en blijvende “herstellende” invloed 

op de samenstelling van microbiota van de patiënt, waarbij de microbiota van 

de ontvanger vergelijkbaar wordt met die van de donor. De veranderingen in de 

microbiota blijven hierbij langdurig bestaan. Samenvattend wordt in deze studie 

aangetoond dat een fecestransplantatie leidt tot een normalisatie van de verstoorde 

microbiota bij patiënten met langdurige terugkerende CDI. 

In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de economische aspecten van een 

fecestransplantatie. De economische evaluatie van fecestransplantatie in 

vergelijking met standaard behandeling met antibiotica werd in dit hoofdstuk 

uitgevoerd als zowel een kosteneffectiviteits- als een doelmatigheidsanalyse, 

waarbij respectievelijk de kosten per dag vrij van diarree en de kosten per quality 

adjusted life year (QALY) als primaire uitkomstmaat golden. Een stijging in QALY’s 

door een behandeling bij een patient, vormt een maat voor het aantal levensjaren 

in goede gezondheid, en levert daarbij een manier om de doelmatigheid van een 

behandeling uit te drukken. Het aantal dagen zonder diarree was significant hoger 

in de groep patiënten behandeld met een fecestransplantatie. Daarbij genereerden 
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patienten die een fecestransplantatie kregen meer QALY’s in zowel een berekend 

realistisch als optimistisch scenario in vergelijking met de patiënten die niet met 

ontlasting behandeld zouden worden. De totale gemiddelde kosten per patiënt 

uit  de fecestransplantatiegroep waren € 6.358. In de antibiotisch behandelde 

groep patiënten (met of zonder darm lavage) bedroegen deze kosten € 5.784. Het 

verschil van € 573 tussen beide groepen was niet significant. De extra kosten per 

extra dag vrij van diarree en de extra kosten per extra QALY werden berekend voor 

fecestransplantatie in vergelijking met de beide vancomycine behandelingen. De 

extra kosten per extra dag vrij van diarree waren € 19,5. De extra kosten per extra QALY 

waren respectievelijk € 20.111 in het realistische en € 22.389 in het optimistische 

scenario. Samenvattend generen patienten die een fecestransplantatie ondergaan 

meer QALY’s dan patienten die dit niet zouden ondergaan, waarbij de kosten 

voor een behandeling met ontlasting vrijwel vergelijkbaar zijn. Patienten die 

falen op de behandeling met antibiotica krijgen als toevoeging nu ook nog een 

fecestransplantatie, waarbij het geven van een fecestransplantatie als eerstelijns 

behandeling bij alle patiënten dus kostenbesparend zou zijn, met een besparing 

van ten minste € 429 per patiënt. De waargenomen relatieve winst in QALYs is 

klinisch relevant en weerspiegelt ook het verschil in diarree vrije dagen tussen 

de twee groepen. Doordat patiënten die een fecestransplantatie krijgen minder 

vaak een terugkerende infectie ontwikkelen is deze behandelstrategie niet alleen 

effectiever, maar uiteindelijk ook goedkoper. 

Hoofdstuk 6 beschrijft de lange termijn follow-up resultaten en de ervaringen 

van patiënten die deelnamen aan de trial zoals die beschreven is in  

hoofdstuk 3. Terugkerende Clostridium difficile infecties treffen met name kwetsbare 

patiënten, waarbij hoge leeftijd, een lage performance status en een uitgebreide 

comorbiditeit onafhankelijke risicofactoren zijn. De gemiddelde follow-up duur 

bedroeg 44 maanden. Van alle 43 patiënten waren 19 patiënten overleden. Een 

patiënt was al overleden tijdens de studie, van de overige overleden patiënten 

overleden er twee in relatie met een nieuwe CDI. De meerderheid van de patiënten 

die een fecestransplantatie had ondergaan kreeg  tijdens de follow up nieuwe 

antibiotische behandeling, niet voor C. difficile maar voor andere aandoeningen, 

waarna drie patiënten een nieuwe C. difficile infectie ontwikkelden. Twee patiënten 

genazen vervolgens na een eenmalige behandeling met antibiotica, één patiënt 

daarentegen ontwikkelde CDI na behandeling met antibiotica voor een CAPD 

peritonitis en stierf. De behandeling met ontlasting lijkt te beschermen tegen 
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nieuwe terugkerende infecties. Daarnaast werden in dit hoofdstuk de persoonlijke 

ervaringen van patiënten beschreven. Patiënten meldden een hoge mate van 

bereidheid om een nieuwe fecestransplantatie te ondergaan indien nodig in de 

toekomst. De darmlavage voorafgaand aan de fecestransplantatie werd als het 

meest vervelende gedeelte van de behandeling gezien. Er was geen duidelijke 

voorkeur bij patiënten voor de route van infusie van donor ontlasting, via een 

coloscopie of een sonde. Samenvattend is terugkerende CDI een aandoening die 

gezien wordt in een fragiele groep patiënten, met een hoge sterfte in de follow 

up. Daarbij lijkt een fecestransplantatie te beschermen tegen nieuwe infecties, en 

kijken patiënten met voldoening terug op de behandeling. 

In het tweede deel van het proefschrift worden andere indicaties voor 

fecestransplantaties onderzocht. 

In hoofdstuk 7 wordt een proef bij mannelijke patiënten met metabool syndroom 

beschreven, waarbij het effect van fecestransplantatie op insulineresistentie wordt 

bestudeerd. Dit onderzoek komt voort uit het gegeven dat infusie van “magere 

darmflora” bij zwaarlijvige muizen leidt tot een significant afname van het totale 

lichaamsvet  ten opzichte van infusie met een “dikke darmflora”. Dit wijst op een 

rol voor microbiota in de ontwikkeling van obesitas. Proefpersonen kregen ofwel 

een allogene suspensie van donorontlasting van slanke donoren, of een autologe 

fecestransplantatie van hun eigen geprepareerde ontlasting. Er werd een tijdelijke 

vermindering van de perifere insulineresistentie gevonden bij patiënten behandeld 

met “dunne” ontlasting. Daarnaast werd na een allogene fecestransplantatie 

verlaging van het nuchtere lipidenprofiel gevonden. Het effect van fecale therapie 

op de stofwisseling wordt mogelijk verklaard door de verhoogde productie van 

specifieke korte-keten vrije vetzuren, zoals butyraat, geproduceerd door bacteriën 

aanwezig in de donorontlasting. Ofschoon veelbelovend voor de toekomstige 

behandeling of beinvloeding van obesitas en metabole aandoeningen, moeten 

de resultaten van nieuwe onderzoeken worden afgewacht. Momenteel lopen er 

verschillende studies die dit onderzoek verder uitbreiden.

Een veranderde microbiota kan in theorie een oorzakelijke rol spelen bij een 

oneindig groot aantal ziekten. Prikkelbare darm syndroom, non alcoholische steato-

hepatitis, coeliakie, allergieën, neurologische stoornissen, endocrinopathieën, 

en andere auto-immuunziekten zijn allemaal gekoppeld aan een verandering in 
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de darmflora. Of een fecestransplantatie deze relatie kan beïnvloeden moet nog 

blijken. Een andere veelbelovende ontwikkeling is de eventuele eradicatie van 

Extended Spectrum Beta-lactamase producerende bacteriën uit de darm.

In hoofdstuk 8 wordt een casus beschreven van een 60-jarige patiënt die bekend 

is met nierfalen en een eerdere niertransplantatie. Hij maakte terugkerende 

episodes van transplantaat gerelateerde pyelonefritis door, veroorzaakt door een 

Extended Spectrum Beta-lactamase (ESBL) producerende Escherichia coli (E. coli). 

Bij achteruitgang van de nierfunctie ten gevolge van de terugkerende infecties en 

afstoting van het niertransplantaat volgde transplantectomie, waarbij hij opnieuw 

startte met nierdialyse.  Hierbij bleef hij drager van de ESBL-producerende E. Coli 

in de darm. Dit leverde een relatieve contra-indicatie op voor een plek op de 

wachtlijst voor een mogelijke nieuwe niertransplantatie. In een poging om de 

ESBL producerende E. Coli te verwijderen onderging hij een fecestransplantatie 

met ontlasting van een gezonde (ESBL negatieve) donor. Twee weken na de 

fecestransplantatie waren alle kweken negatief. Dit bleven zij tijdens de twaalf 

weken follow-up.
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