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SAMENWERKENDE BACTERIËN
VRAGEN ANDERE BESTRIJDING

VISIE

Bacteriën die blaasontsteking veroorzaken, vormen ecosystemen waarin ze
elkaar beschermen tegen antibiotica.
Dit ontdekten onderzoeker Marjon de
Vos en collega’s. Het onderzoek opent
de weg naar nieuwe behandelingen en
verminderd antibioticagebruik.

‘Nederlandse
melk is al aardig
duurzaam’

Bij oudere mensen met een blaasontsteking is er vaak sprake van een gemengde
infectie, dus met meerdere soorten bacteriën tegelijk. Deze infecties zijn lastig
te behandelen en reageren minder goed
op antibiotica. ‘Onze resultaten laten
zien dat je gemengde infecties van de
blaas mogelijk niet als een standaard
blaasontsteking zou moeten benaderen’,
zegt De Vos, onderzoeker bij het Laboratorium voor Erfelijkheidsleer.
De Vos onderzocht ruim zeventig bacteriemonsters van ouderen met een gemengde blaasontsteking. Ze volgde de
groei van de verschillende bacteriesoorten in de aan- of afwezigheid van antibiotica. Op basis van deze metingen ontwikkelde ze samen met wetenschappers van
IST Austria en de universiteit van Keulen
een computermodel dat voorspelt hoe de
samenstelling van de bacteriekolonies
verandert onder verschillende omstandigheden. De Vos: ‘Normaal gesproken
zie je dat bacteriën vooral met elkaar

concurreren, maar als er antibiotica aan
toe worden gevoegd, gaan ze ineens meer
samenwerken om te overleven. Omdat de
bacteriën elkaar kunnen beschermen tegen antibiotica, kan dit de behandeling
bemoeilijken.’
Hoewel het onderzoek heel fundamenteel is, laat het zich volgens De Vos
goed vertalen naar praktische toepassingen. Dit begint al bij de diagnostiek. Die
moet zich niet meer richten op één bacteriesoort, maar op bacteriegemeenschappen. De ecosysteembenadering
biedt volgens De Vos bovendien nieuwe
perspectieven voor de behandeling. ‘We
denken bijvoorbeeld aan het toevoegen
van nieuwe, niet-ziekmakende bacteriën,
die het ecosysteem verstoren zodat de
ziekteverwekkende bacteriën makkelijker kunnen worden aangepakt.’
De Vos zou graag willen weten of dit
ook echt in patiënten werkt. ‘We hebben
het nu alleen in het lab en met computermodellen getest. Je weet niet zeker of het
ook hetzelfde werkt in iemands blaas. De
samenstelling van de urine kan bijvoorbeeld ook invloed hebben, en die is op
verschillende momenten en bij verschillende personen anders.’ Verder wil ze
graag verder uitzoeken welke stofjes de
bacteriën precies produceren die een rol
spelen bij de bacteriële interacties. TL

Met een grote campagne
vraagt Milieudefensie aandacht voor de productie van
melk. De organisatie wil dat
supermarkten alleen nog duurzame melk verkopen.
Volgens Maarten Vrolijk van Wageningen Livestock
Research is het te kort door de bocht om te zeggen dat
de melk in de supermarkten nu niet duurzaam is.
Hoe duurzaam is de Nederlandse melk?
‘Er is niet één deﬁnitie van duurzaam. Voor mij betekent
duurzame melkproductie: productie waar het milieu
niet onder lijdt en waar de melkveehouder ook nog een
goed inkomen mee verdient. De duurzame zuivelketen
monitort ieder jaar hoe het staat met de duurzaamheid
van het hele productieproces en met de Kringloopwijzer
berekent en verantwoordt de melkveehouder zich op het
gebied van milieu. Deze wijzer is per 1 januari 2016 verplicht.’
De soja in veevoer, wordt daar geen regenwoud voor
gekapt?
‘Nee. De soja die Nederlandse melkveehouders gebruiken, is 100 procent verantwoord. Een deel daarvan is wel
afkomstig uit Zuid-Amerika, maar wordt geteeld in gebieden waar er geen regenwoud voor is gekapt. Het is
goed om te pleiten voor duurzame productie, maar wel
op basis van feiten.’
Komen koeien steeds minder in de wei?
‘Op dit moment komt 81,2 procent van de koeien buiten
en dat is een lichte stijging: in 2016 was het 78,9 procent.
Dit wordt ook gestimuleerd doordat boeren van de zuivelondernemingen een beloning krijgen als ze weidegang
toepassen.’
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Alleen duurzame melk in de supermarkt, is dat haalbaar?
‘Het is denk ik te kort door de bocht om te zeggen dat de
melk die nu in de supermarkten ligt, niet duurzaam is.
Stel, we zouden nu met zijn allen afspreken: biologisch,
dat vinden we duurzaam. Dan nog is het niet van de ene
op de andere dag te regelen dat er alleen
biologische melk in de schappen ligt. We
werken continu aan het verder verduurzamen van de productie. In Nederland
hebben we in de afgelopen tien jaar al
grote sprongen gemaakt. Je merkt ook
dat de groep consumenten die daarvoor
kan en wil betalen, groeit.’ TL
De onderzoekers namen monsters bij ouderen met een gemengde blaasontsteking en volgden
de ontwikkeling van de bacteriegemeenschappen.
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