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NEDERLANDSE SAMENvATTING EN 
TOEKOMSTPERSPECTIEvEN

SAMENvATTING

In het huidige proefschrift wordt de darmflora van patiënten met een inflammatoire 
darmziekte onderzocht, en de invloed van fecestransplantatie op de ziekteactiviteit 
en de samenstelling van de darmflora bij patiënten met colitis ulcerosa (CU).

Inflammatoire darmziekten (IBD); waaronder de ziekte van Crohn (ZvC) en colitis 
ulcerosa (CU), zijn chronische aandoeningen die ontstaan door een combinatie van 
genetische aanleg, (over-) activiteit van het afweersysteem, de samenstelling van 
de darmflora en diverse omgevingsfactoren.1,2 Zowel CU als de ZvC kenmerken zich 
door periodes van opvlamming en remissie.1 Patiënten hebben last van bloederige 
diarree, buikkrampen, anemie en gewichtsverlies. De ZvC kan het gehele maag- 
darmstelsel aantasten en kenmerkt zich door inflammatie, ulceratie, stenosering 
en de vorming van fistels en abcessen. CU beperkt zich tot het colon en leidt bij 
het merendeel van de patiënten niet tot fistelende ziekte of tot de vorming van 
abcessen. Het ziektebeloop is onvoorspelbaar en in het geval van CU zal 50% van 
de patiënten op een willekeurig moment een opvlamming van de ziekte hebben.3 Er 
verschenen diverse wetenschappelijke publicaties waarin de relatie van de darmflora 
met de pathogenese van IBD werd onderzocht.4

Het ‘microbioom’ wordt omschreven als de samenstelling van bacteriën, virussen 
en schimmels die zich binnen en buiten het menselijk lichaam bevinden.5 Deze term 
verwijst naar zowel de samenstelling, het genoom en de verschillende omgevings-
factoren van deze micro-organismen. De term ‘microbiota’ beperkt zich tot de sa-
menstelling van micro-organismen die zich bevinden in een specifieke leefomgeving, 
zoals bijvoorbeeld het maag- darm stelsel.6 De microbiota in het maag- darmstelsel 
bevat de meeste soorten en hoogste aantallen bacteriën in vergelijking tot andere 
delen van het lichaam zoals bijvoorbeeld de mondholte, de huid en de slijmvliezen 
van de vagina.7–9 Onze darmflora levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikke-
ling van het afweersysteem en de opname van vitamines en voedingsstoffen uit 
voeding. Daarnaast vormt deze ontelbare hoeveelheid bacteriën een mechanische 
barrière tegen ziekteverwekkers.10–15

Fecestransplantatie is een behandeling waarbij verwerkte ontlasting van een gezonde 
donor ingebracht wordt bij patiënten. Het doel kan zijn de ziekte tot rust te brengen of 
de bijbehorende klachten te verminderen.16 Fecestransplantatie wordt onder andere 
toegepast bij patiënten met een infectie met Clostridium difficile en in studieverband 
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bij mannen met een metabool syndroom.17,18 De eerste wetenschappelijke publicatie 
van fecestransplantatie bij CU verscheen in 1989, toen J. Bennet, een internist die 
tevens CU patiënt was, zijn eigen colitis behandelde met fecestransplantatie inge-
bracht via klysma’s.19 De huidige interesse voor fecestransplantatie neemt toe mede 
doordat men sinds kort ook in staat is de gevolgen van fecestransplantatie op de sa-
menstelling en functie van de darmflora te onderzoeken zonder bacteriën te kweken. 
Doordat er nog geen therapie bestaat zonder bijwerkingen is fecestransplantatie 
door het ‘natuurlijke’ karakter van deze therapie aantrekkelijk voor patienten.20,21

De epidemiologie van IBD
De incidentie van IBD neemt nog steeds toe.22 Vroeger kwam IBD vaker voor in 
Europa en Noord-Amerika dan in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Tegenwoordig stijgt 
ook de incidentie en prevalentie in Azië, een continent waar de industrialisatie zich 
in korte tijd ontwikkelde.23 In Hoofdstuk 2 wordt de incidentie, prevalentie en ziek-
telast van IBD onderzocht in een populatie-gebaseerd cohort in midden Nederland; 
een gebied dat 319,976 inwoners telt. De prevalentie van IBD steeg significant gedu-
rende de studieperiode met gelijkblijvende incidentie. Het leven met IBD heeft een 
substantiële invloed op de kwaliteit van leven van patiënten, zowel door lichamelijke 
als psychische gevolgen van de ziekte. Met name psychische klachten waren heviger 
indien er sprake was van een opvlamming van de ziekte.

Darmflora bij IBD
Primaire scleroserende cholangitis (PSC) is een cholestatische leverziekte en is één 
van de extra-intestinale manifestaties die voor kunnen komen bij patiënten met IBD. 
Ongeveer 70% van de PSC-patiënten heeft ook een vorm van IBD.24 Een hypothese 
over de relatie tussen PSC en IBD is dat PSC een gevolg is van bacteriële translocatie 
van de darm naar de lever via de poortader.25 In hoofdstuk 3 wordt de link tussen 
PSC en IBD onderzocht in een observationele studie. De aanwezige bacteriën op 
het slijmvlies van de darm ter plaatste van de leverregio bij PSC-, CU-patiënten en 
controles werd bestudeerd in biopten door middel van DNA afhankelijke technieken 
(gebaseerd op het 16S RNA deel van ribosomen van bacteriën zoals gebruikt bij 
HITChip (-Human Intestinaal Tract Chip) analyse).26 Bij de onderzochte PSC-patiënten 
kenmerkt de darmflora zich door een lagere diversiteit in vergelijking met de con-
trolegroep. Uncultured Clostridiales II komt in significant lagere aantallen voor bij 
PSC-patiënten dan bij CU-patiënten en controles.
Blastocystis is bij velen onderdeel van de darmflora. Vooralsnog is er geen consen-
sus of dit micro-organisme bij mensen moet worden beschouwd als pathogeen of 
als commensaal. Buikpijn en flatulentie wordt beschreven bij mensen die deze eu-
karyoot bij zich dragen, echter is er geen wetenschappelijk bewijs dat eradicatie van 
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Blastocystis met antibiotica leidt tot vermindering van symptomen.27,28 De ontlasting 
van patiënten met CU en donoren die deelnemen aan de TURN trial (Hoofdstuk 6) 
werd onderzocht op bacteriële, virale en parasitaire verwekkers en ook op Blasto-
cystis sp. door middel van een triple feces test (TFT) voorafgaand aan deelname aan 
de studie. In Hoofdstuk 4 wordt de prevalentie van Blastocystis bij CU-patiënten 
vergeleken met de prevalentie bij 123 gezonde donoren die feces doneerden voor 
één van de fecestransplantatiestudies verricht in het Academisch Medisch Centrum. 
Blastocystis kwam significant minder voor bij CU-patiënten dan bij gezonde donoren.

Fecestransplantatie als therapie
Al in de Chinese oudheid werd fecestransplantatie toegepast. Een Chinese ge-
neesheer gebruikte gefilterde ontlasting van gezonde personen, beschreven als 
‘gele soep’, om patiënten met hevige diarree te genezen.29 Hoofdstuk 5 geeft een 
systematisch overzicht van 45 studies waarin fecestransplantatie wordt toegepast 
als behandeling bij patiënten met een Clostridium difficile infectie (CDI), IBD, 
het metabool syndroom, obstipatie, een ontsteking van de pouch - een reservoir 
geconstrueerd na het chirurgisch verwijderen van het colon bij CU-patiënten - of 
een prikkelbaar darm syndroom (PDS). Het merendeel van de studies werd ver-
richt bij patiënten met CDI. Met uitzondering van twee gerandomiseerde studies 
waarin een controlegroep wordt gebruikt, zijn de geïncludeerde patiëntenseries van 
matige kwaliteit. Fecestransplantatie is in 90% van de CDI patiënten effectief. Bij 
patiënten met het metabool syndroom, wat zich kenmerkt door een combinatie 
van overgewicht, hypertriglyceridemie, hypertensie en insulineresistentie, treedt 
er na fecestransplantatie met verwerkte ontlasting van gezonde donoren met een 
normaal lichaamsgewicht tijdelijk herstel op van de perifere resistentie voor insuline. 
Bij CU wordt klinische remissie beschreven bij 0 tot 68 procent van de patiënten na 
fecestransplantatie. De resultaten van fecestransplantatie bij patiënten met de ZvC, 
obstipatie, een ontsteking van de pouch en PDS waren te beperkt om conclusies 
aan te verbinden.
In hoofdstuk 6 worden de resultaten van de TURN trial - Transplantation of feces 
in Ulcerative colitis Restoring Nature’s homeostasis - beschreven. In deze geran-
domiseerde studie wordt de effectiviteit van fecestransplantatie onderzocht bij 
patiënten met een opvlamming van CU. Patiënten werden 1:1 gerandomiseerd 
voor donorinfusie - fecestransplantatie van gefilterde ontlasting van een gezonde 
donor - of voor autologe infusie - fecestransplantatie van eigen gefilterde ontlasting 
-. In beide studiearmen werd de behandeling voorafgegaan door darmvoorbereiding 
waarbij de darm werd geleegd door middel van laxantia. Fecestransplantatie wordt 
in beide studiearmen toegediend via een duodenumsonde. De transplantatie werd 
herhaald na 3 weken. Wanneer er sprake was van zowel klinische remissie als van 
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een daling van de endoscopische inflammatiescore 12 weken na behandeling werd 
het eindpunt van de studie behaald. Er werden 48 patiënten geïncludeerd waarvan 
37 patiënten de gehele studie voltooiden zonder af te wijken van het studieprotocol. 
In de donor-infusiegroep behaalden 7 van 23 patiënten (30.4%) het eindpunt van de 
studie en in de autologe infusiegroep 5 van 25 CU patiënten (20.0%). Het verschil 
in remissie tussen beide groepen was niet significant. In de per-protocol analyse, 
waarin de resultaten van patiënten die bijvoorbeeld de tweede behandeling niet 
verdroegen of de studie voortijdig staakten niet werden meegenomen, behaalden 
7 van 17 patiënten in de donor-infusiegroep (41.2%) en 5 van 20 patiënten in de 
autologe infusiegroep (25.0%) het eindpunt. Ook dit verschil was niet significant. 
Er werden behoudens milde voorbijgaande symptomen geen ernstige bijwerkingen 
waargenomen. Hoewel de studie primair gericht was op het aantonen van effecti-
viteit van fecestransplantatie en de groepen onvoldoende groot waren om te kijken 
naar veiligheidsuitkomsten, traden er geen ernstige bijwerkingen op gerelateerd aan 
de behandeling en blijkt fecestranplantatie veilig in patiënten met CU.
Twaalf weken na behandeling toonde de darmflora van patiënten die respondeer-
den na toediening van donorontlasting gelijkenis met de darmflora van de gezonde 
donoren. Remissie was geassocieerd met bacteriën uit Clostridium cluster IV en 
XIVa. Vijfentwintig procent van de patiënten behandeld met autologe infusie respon-
deerde. Anders dan verwacht veranderde de darmflora niet alleen bij responders 
in de donor-infusiegroep maar ook bij patiënten die respondeerden in de autologe 
infusiegroep. Toch was de verandering in darmflora anders.
Deze bevindingen leidde tot onderzoek naar specifieke kenmerken in darmflorapro-
fielen geassocieerd met een positieve uitkomst na fecestransplantatie (Hoofdstuk 

7). Fecessamples afgenomen voor en tot drie jaar na fecestranplantatie, van pati-
enten die deel hadden genomen aan de TURN trial, werden geanalyseerd. Tevens 
werden biopten van het darmslijmvlies onderzocht, afgenomen tijdens endoscopisch 
onderzoek vòòr en 6 en 12 weken na fecestransplantatie. Hoewel donorinfusie in 
vergelijking tot autologe infusie niet tot een significant betere klinische uitkomst 
leidt, worden er duidelijke verschillen in samenstelling van de darmflora geobser-
veerd tussen responders en non-responders, zowel na maar ook voorafgaand aan 
fecestransplantatie. De meeste verschillen worden waargenomen in de groep van 
Bacteroideten, welke ook Bacteroides vulgatus en Bacteroides fragilis bevat. Dezelf-
de verschillen worden gevonden bij patiënten die na 1 jaar weer een opvlamming van 
ziekte hebben. De darmflora van patiënten die responderen na fecestransplantatie is 
verrijkt met bacteriën behorend tot Clostridium cluster XIVa in vergelijkbare aantallen 
zoals aanwezig bij gezonde donoren, waaronder vele butyraatproducerende bacte-
riën. Het percentage Ruminococcus gnavus, een commensaal met mucolytische 
eigenschappen, is 3.8 keer hoger bij donoren die feces doneerden aan patiënten 
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die uiteindelijk een terugval kregen in vergelijking met donoren van patiënten die 
aanhoudende respons hadden. Een darmfloraprofiel gekenmerkt door hogere aantal-
len Ruminococcus gnavus zou gezien kunnen worden als een voorspeller voor falen 
na fecestransplantatie.
In de literatuur wordt het minder diverse darmfloraprofiel zoals beschreven bij CU-
patiënten gerelateerd aan een verminderde productie van korte keten vetzuren, zoals 
butyraat. Butyraat wordt voornamelijk geproduceerd door bacteriën behorend tot 
de Firmicuten en draagt bij aan de regulatie van inflammatoire processen. Het gen 
betrokken bij de productie van Butyraat – ButCoA - wordt in de TURN trial in hogere 
mate van expressie gevonden in fecale samples van CU-patiënten die responderen 
na fecestransplantatie, met name bij patiënten die aanhoudend responderen 1 jaar 
na fecestransplantatie.

DISCUSSIE EN TOEKOMSTPERSPECTIEvEN

Recente studies tonen aan dat de incidentie van CU en de ZvC nog steeds stijgt 
in het westen van Europa.22 De prevalentie van IBD stijgt significant in het cohort 
van patiënten woonachtig in Midden-Nederland gedurende de studieperiode van 6 
jaar. Daarnaast wordt aangetoond dat de aandoening IBD een substantiële invloed 
heeft op kwaliteit van leven (Hoofdstuk 2). Over het algemeen zijn er een relatief 
groot aantal IBD-patiënten die onvoldoende reageren op beschikbare therapieën. 
Daarnaast kunnen bijwerkingen een belemmering zijn om een behandeling voort te 
zetten.
Fecestransplantatie als behandeling van IBD wekt de interesse van zowel artsen als 
patiënten vanwege de positieve effecten die in de literatuur beschreven worden en 
vanwege het natuurlijke karakter van de behandeling waarbij men weinig bijwerkin-
gen verwacht. Door recente technische ontwikkelingen en beschikbare moleculaire 
technieken die ertoe geleid hebben dat men in staat is de darmflora steeds beter 
te analyseren, is het ook mogelijk te vertalen welk effect fecestransplantatie op de 
darmflora teweegbrengt. Het klinische effect van fecestransplantatie en de bijbe-
horende analyse van de darmflora van CU-patiënten zal in detail worden toegelicht.

Observaties in de darmflora van CU- en PSC-patiënten
Voor de interpretatie van de onderzoeksresultaten zoals beschreven in hoofdstuk 3 is 
het van groot belang te realiseren dat de fractie van de darmflora die met kweekme-
thoden kan worden aangetoond slechts 30% is.30 De ontwikkeling van moleculaire 
technieken en ontwikkelingen op het gebied van informatiekunde hebben ertoe 
geleid dat de analyse van micro-organismen een grote sprong heeft gemaakt en 
de kennis over de compositie van de darmflora sterk is toegenomen. Echter, het 
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merendeel kan nog niet gekweekt worden, wat inhoudt dat van deze bacteriën 
het gedrag en de metabole eigenschappen nog onbekend zijn. Kweekafhankelijke 
methoden blijven essentieel voor de analyse en interpretatie van de darmflora om 
specifieke bacteriën te kunnen isoleren en het gedrag van deze bacteriële groepen 
te erkennen.
Uncultured Clostridiales II is een van de Firmicuten waarvan men nog niet in staat 
is deze in het laboratorium te kweken. In hoofdstuk 3 wordt een associatie aange-
toond tussen het percentage Uncultured Clostridiales II in biopten en de ziekte PSC. 
Een recente studie toonde een correlatie tussen hogere aantallen van Uncultured 
Clostridiales II en gezonde proefpersonen, wat doet vermoeden dat de resultaten 
zoals beschreven in hoofdstuk 3 een kenmerk zijn van het verstoorde profiel bij PSC-
patienten.31

Of Blastocystis een Eukaryoot is die als pathogeen of juist als onschuldige commen-
saal moet worden beschouwd werd in de literatuur diverse malen bediscussieerd. 
Men is het er niet over eens of klachten van misselijkheid, buikpijn en diarree zoals 
beschreven bij Blastocystis daadwerkelijk in relatie staan tot het voorkomen van 
Blastocystis in de ontlasting bij mensen. De mogelijke oorzaak van Blastocystis op 
darmklachten wordt in hoofdstuk 4 buiten beschouwing gelaten.
Bij CU-patiënten werd Blastocystis significant minder vaak in feces samples gevon-
den in vergelijking tot gezonde controles. Om meer te weten te komen over de 
relatie tot IBD zou het interessant zijn te onderzoeken of het minder voorkomen 
van Blastocystis bij CU-patiënten een tijdelijke observatie is en of dit reeds bestond 
voordat zij gediagnosticeerd werden met IBD.
In de literatuur wordt beschreven dat het voorkomen van Blastocystis geassocieerd 
is met lagere aantallen van beschermende bacteriën in fecale samples van patiënten 
met een prikkelbaar darmsyndroom.32 Of het minder voorkomen van Blastocystis 
bij CU-patiënten nu het gevolg of de oorzaak is van een verstoorde darmflora is 
nog onduidelijk. Vervolgstudies zouden zich, zoals recent bij patiënten met het 
prikkelbaar darmsyndroom, moeten richten op de verhouding van Blastocystis tot 
darmbacteriën. Deze relatie zou onderzocht kunnen worden in een proefopstellin, 
bijvoorbeeld in muizen, die een fecestransplantatie ondergaan. Door de infusie van 
darmflora van gezonde donoren zou Blastocystis ook overgebracht kunnen worden. 
Hiermee zou achterhaald kunnen worden of de veranderingen in darmflora na infusie 
van donorfeces samengaan met een aantrekkelijke leefomgeving voor Blastocystis.

De effectiviteit van fecestransplantatie bij CU-patiënten
In een groep steriele muizen die ontlasting van dikke muizen kregen geïnfundeerd, 
werd aangetoond dat zwaarlijvigheid alsmede het metabole fenotype dat hiermee 
samengaat overgebracht kon worden via fecestransplantatie.29 Fecestransplantatie 
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wordt in studieverband bij mensen het meest beschreven bij patiënten met CDI, die 
na infusie van ontlasting van een gezonde donor herstellen van diarree en ook op 
het niveau van de darmflora een herstel laten zien van het verstoorde profiel waarin 
er een verdringing is van vele bacteriële groepen door Clostridium difficile.17 Mede 
door deze resultaten alsook die van enkele series van patiënten met CU en de ZvC 
zijn er hoge verwachtingen van fecestransplantatie als nieuwe behandeling bij IBD.
In de beschikbare studies naar fecestransplantatie bij CU en de ZvC worden te-
genstrijdige uitkomsten gerapporteerd. Er is een grote variatie in inclusie criteria 
en methoden wat de vergelijkbaarheid van studies bemoeilijkt. Daarnaast wordt de 
vertaalslag naar het effect op de darmflora van behandelde patiënten slechts in een 
klein deel van de studies gemaakt.
De gerandomiseerde studie zoals beschreven in hoofdstuk 6 en 7 naar het klinische 
effect van fecestransplantatie en de rol van de samenstelling van de darmflora 
voor en na behandeling hebben bijgedragen aan de ontwikkeling en inzichten van 
fecestransplantatie als behandeling voor IBD.
In deze studie is een hoger percentage CU-patiënten in remissie na donor infusie 
vergeleken met het percentage patiënten in remissie na autologe infusie, weliswaar 
niet significant. Anders dan verwacht, leidde de controlebehandeling - autologe fecale 
infusie - bij een substantieel aantal patiënten ook tot vermindering van klachten en 
veranderingen in de darmflora. Opmerkelijk is dat een aantal van deze patiënten, be-
handeld met autologe infusie, net als patiënten behandeld met donorinfusie in staat 
zijn een nieuwe compositie van darmbacteriën samen te stellen na darmspoeling. 
Het voorkomen van remissie van ziekte in de controle arm illustreert de complexiteit 
van fecestransplantatie.
Op basis van deze studie kunnen we concluderen dat CU-patiënten die voorafgaand 
aan behandeling een darmflora profiel hadden dat niet te sterk afweek van het 
profiel van gezonde donoren beter reageerden op fecestransplantatie, waarbij deze 
fecestransplantatie kon bestaan uit een suspensie van autologe darmbacteriën of 
die van een gezonde donor. Het darmfloraprofiel dat werd opgebouwd na het aanbod 
van nieuwe bacteriën door fecestransplantatie was stabieler wanneer deze nieuwe 
flora afkomstig was van donorsuspensie dan wanneer eigen feces werd gebruikt.
Het percentage Ruminococcus gnavus in darmflora profielen van donoren die feces 
doneerden voor patiënten die geen respons hadden na fecestransplantatie was 3.8 
keer hoger in vergelijking met donoren waarvan fecestransplantatie leidde tot remis-
sie bij CU patiënten. Ruminococcus gnavus werd in de literatuur al eerder beschreven 
als een potentiele groep kenmerkend voor een verstoorde darmflora bij patiënten met 
CU en de ZvC.33–35 Excessief hoge percentages van Ruminococcus gnavus worden 
gerelateerd aan mucolytische activiteit wat leidt tot weefselschade. Een hypothese 
die gevormd wordt door de studie zoals in hoofdstuk 6 en 7 beschreven is dan ook 
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dat hogere percentages van Ruminococcus gnavus voorspellend zijn voor een minder 
succesvolle donor. Indien we in de toekomst in staat zijn deze studieresultaten te be-
vestigen in grotere studies dan kan Ruminococcus gnavus een potentiële biomarker 
zijn voor een donor waarvan fecesinfusie bij patiënten niet tot remissie zal leiden.
Analyse van de darmflora blijft cruciaal om de gevolgen van fecestransplantatie bij 
IBD-patiënten te begrijpen. In huidige wetenschappelijke studies worden verzamelde 
fecalesamples en biopten van patiënten behandeld met fecestransplantatie vaak ver-
zameld en vanwege de kosten en logistiek pas na het voltooien van de gehele studie 
in het laboratorium geanalyseerd. Hopelijk leidt vervolgonderzoek ertoe dat het 
meest optimale donorprofiel wordt gevonden wat zal leiden tot succesvolle remissie 
bij CU-patiënten. Op basis van het profiel van CU-patiënten zal men mogelijk kunnen 
voorspellen of een patiënt al dan niet zal reageren op fecestransplantatie. Idealiter 
zal analyse van de darmflora bij donoren en patiënten door middel van moleculaire 
technieken in de toekomst voorafgaand aan fecestransplantatie plaatsvinden om de 
juiste patiënten te selecteren voor fecestransplantatie en de perfecte donor- patiënt 
match te bewerkstelligen die zal leiden tot de meest effectieve klinische uitkomst.
Tot op heden zijn er twee gerandomiseerde studies gepubliceerd waarin CU-patiënten 
met fecestransplantatie worden behandeld. Dit zijn de TURN trial (beschreven in 
Hoofdstuk 6 en 7) en de studie uitgevoerd door Moayyedi en collegae waarin het effect 
van herhaalde behandelingen met verwerkte donorfeces toegediend middels klysma’s 
of water bevattende klysma’s worden onderzocht gedurende een studieperiode van 
zes weken. De resultaten van deze studie waarin het effect van lokale toediening van 
fecestransplantatie in het rectum wordt onderzocht verschilt van de resultaten van 
de TURN trial waarin patiënten tweemaal fecestransplantatie ontvangen via infusie 
meer proximaal in het maagdarmstelsel, namelijk het duodenum. De gekozen con-
trolebehandeling in de trial zoals uitgevoerd door Moayyedi verschilt van de TURN trial 
door het gebruik van waterklysma’s in plaats van autologe infusie waarbij eigen darm-
bacteriën worden geinfundeerd.36,37 De studie van Moayyedi en collegae toont een 
significant hoger percentage aan CU-patiënten die in remissie raken na fecale klysma’s 
die donorfeces bevatten in vergelijking met patiënten in de controlegroep.36 Hoewel 
beide studies gerandomiseerde studies zijn met gebruik van een controlegroep en de 
gebruikte protocollen voorafgaand aan de studies strikt worden gedefinieerd zijn de 
methoden, de frequentie, duur, manier van toediening en de hoeveelheid toegediende 
feces, erg verschillend waardoor het lastig aan te geven is waarom fecestransplantatie 
met donorfeces in Moayyedi’s studie wel effectief lijkt en in de TURN trial niet signifi-
cant beter is ten opzichte van de gekozen controlebehandeling.
De toediening van fecestransplantatie in het duodenum bij CU-patiënten in de 
TURN trial is misschien niet de meest geschikte methode. De meeste patiënten 
in series met CU en de ZvC worden behandeld met herhaalde infusies door middel 
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van klysma’s. De positieve ervaring met toediening in het duodenum in een zeer 
effectieve studie waarin fecestransplantatie wordt toegepast bij CDI-patiënten 
leidde tot de keuze voor deze methode.27 Fecestransplantatie middels klysma’s 
bereikt waarschijnlijk slechts het lumen en de mucosa van het rectum en sigmoïd 
wat mogelijk niet tot effect zal leiden bij CU-patiënten met een pancolitis waar de 
inflammatie tot meer proximaal reikt. Het is denkbaar dat juist de darmflora van 
het rectum minder goed reageert op proximale infusie in het duodenum maar een 
lokale behandeling middels klysma’s behoeft. Toekomstige onderzoeken zouden zich 
moeten richten op het verschil in effect van beide toedieningswijzen en misschien 
wel beide toedieningen moeten combineren.

De ontwikkeling van fecestransplantatie als klinische therapie
De ontwikkeling van medische therapieën kost tijd. Hoewel de eerste fecestrans-
plantatie al in de Chinese oudheid werd beschreven, is er pas recent een start 
gemaakt met de toepassing van fecestransplantatie bij IBD-patiënten, voor het eerst 
in de wetenschappelijke literatuur beschreven in 1989.19 Naast de resultaten van de 
TURN trial (Hoofdstuk 6 en 7) en de studie gepubliceerd door Moayyedi alsmede 
enkele gepubliceerde series van behandelde patiënten, worden de resultaten van 
geregistreerde wetenschappelijke klinische studies binnenkort verwacht.36

De resultaten van toekomstige studies geven mogelijk antwoord op de vraag wat de 
meest effectieve toedieningswijze is, het benodigde aantal fecestransplantaties om 
remissie van ziekte te bereiken en wie de meest geschikte donor is. In de ontwikke-
ling van een behandeling zoals fecestransplantatie is veiligheid de belangrijkste uit-
komst, gevolgd door effectiviteit. Naast dat het van groot belang is dat de behandeling 
uitvoerbaar is behoeft ook de esthetische component aandacht. Fecestransplantatie 
zoals toegepast in de TURN trial was veilig en werd goed verdragen. Op basis van 
deze ervaringen is het studieprotocol klaar om toe te passen in de kliniek. Desalniet-
temin zijn er nog enkele verbeteringen denkbaar. De eerste serie van CDI-patiënten 
die werden behandeld met verwerkte donorontlasting opgeslagen in een vriezer 
toonde vergelijkbare resultaten met studies waarin verse ontlasting werd gebruikt 
bij patienten met CDI.38 Tegenwoordig zijn er ook studies waarin verwerkte donor-
feces wordt bewerkt tot een compacte capsule voor orale toediening. Met name 
het invriezen van donorfeces resulteert in verbetering van de praktische uitvoering 
van de gehele fecestransplantatieprocedure, waardoor de screeningsperiode van 
donoren wordt bekort en kosten worden gedrukt. Fecestransplantatie door middel 
van toediening van een suspensie van verwerkte donorontlasting is misschien niet 
de meest esthetische therapie. Mogelijk worden er in de toekomst elegantere me-
thoden ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld toediening in de vorm van kleurloze capsules, 
drankjes, klysma’s of zetpillen.
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Helaas worden er buiten studieverband ook fecestransplantaties toegepast in de 
thuissituatie. Het nauwkeurig registreren van de procedure van behandeling, de 
klinische effecten en bijwerkingen bij iedere patiënt die een fecestransplantatie 
ondergaat is nodig om deze complexe behandeling te begrijpen en verder te kunnen 
ontwikkelen. Daarnaast ligt het gevaar van overdraagbare aandoeningen op de loer 
wanneer men zich niet houdt aan de strikte screening zoals toegepast in weten-
schappelijke studies.

Fecestransplantatie toegepast op individuele patiënten
De vertaalslag van de klinische effecten van fecestransplantatie naar het effect op 
de samenstelling van de darmflora is cruciaal voor de verdere ontwikkeling van 
fecestransplantatie. Zoals eerder genoemd, toonde de resultaten van de TURN trial 
(Hoofdstuk 6 en 7) dat het grootste deel van CU-patiënten in remissie raakte na 
fecesinfusie wanneer hun darmfloraprofiel voorafgaand aan behandeling niet te 
sterk afweek van het profiel van een donor. Deze bevindingen kunnen in de toe-
komst leiden tot de selectie van die patiënten die baat hebben bij fecestransplantatie 
voorafgaand aan behandeling gebaseerd op hun darmfloraprofiel.
Colman en collegae publiceerden in 2014 een systematisch overzicht van de be-
schikbare literatuur waarin fecestransplantatie wordt toegepast bij IBD-patienten.39 
Hoewel er slechts de suggestie werd gedaan dat fecestransplantatie effectiever 
zou zijn bij jongvolwassenen, kon op basis van beschikbare studies geen conclusie 
worden verbonden aan de mate van ziekteactiviteit, de uitgebreidheid van de ziekte 
en de kans van slagen na fecestransplantatie.39 Op basis van patiëntkarakteristieken 
is het nog niet mogelijk de juiste patiënten te selecteren voor fecestransplantatie. 
Des te interessanter is het wanner het in de toekomst lukt patiënten op basis van 
hun darmfloraprofiel vooraf te selecteren of uit te sluiten voor een eventuele fe-
cestransplantatie.
Toekomstige studies waarin DNA-afhankelijke technieken worden gebruikt ten 
behoeve van nauwkeurige analyse van de compositie, functie en metabole eigen-
schappen van de darmflora zullen leiden tot de meest optimale microbiotatherapie 
ofwel in een verder ontwikkelde vorm van fecestransplantatie zoals beschreven in 
dit proefschrift of door toediening van geïsoleerde bacteriële groepen in de meest 
geschikte vorm en frequentie.

Concluderend heeft fecestransplantatie zich nog niet bewezen als klinisch effectieve 
therapie bij colitis ulcerosa. CU-patiënten respondeerden weliswaar op fecestrans-
plantatie, maar dit gebeurde zowel in de patiënten behandeld met donorfeces als 
in een klein aantal patiënten die werden behandeld met autologe infusie, wat de 
complexiteit van fecestransplantatie samenvat. Fecestransplantatie zoals toegepast 
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in de TURN trial is praktisch uitvoerbaar en wordt goed verdragen door CU-patiënten. 
Een darmfloraprofiel dat niet te sterk afwijkt van het profiel van gezonde donoren 
verhoogt de kans op succes, ook wanneer fecestransplantatie bestaat uit autologe 
infusie. Het darmfloraprofiel dat wordt verkregen na het aanbod van nieuwe bacte-
riën door fecestransplantatie is stabieler wanneer deze nieuwe flora afkomstig is van 
een donorsuspensie dan wanneer eigen feces wordt gebruikt.
Analyse van het microbioom en het modificeren van darmflora heeft zeker potentie 
in de behandeling van IBD.
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