
Om infecties te bestrijden moet je zo vlug 
mogelijk weten welke bacterie de schuldige is

Ziekmaker 
sneller gepakt

Wie een bloedvergiftiging oploopt, moet zo snel mogelijk gericht  
worden behandeld met antibiotica. Helaas duurt het tachtig uur om vast 
te stellen welke bacterie de boosdoener is. Daardoor komt die gerichte 

behandeling vaak te laat. Leidse onderzoekers hebben een manier  
ontwikkeld om de exacte diagnose binnen enkele uren te kunnen stellen. 

Tekst: Jop de Vrieze

MRSA-bacteriën 
(geel) die door een 
witte bloedcel (rood) 
zijn aangevallen.  
MRSA veroorzaakt 
regelmatig bloed- 
vergiftiging.
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Er komen te veel bacteriën in het  
bloed, maar het zijn er te weinig om 
snel te achterhalen welke soort het is 

 I
neens was de zwager van moleculair 
microbioloog Willem van Leeuwen er 
niet meer. Een paar dagen eerder was 
hij met hoge koorts opgenomen in het 
ziekenhuis. Hij kreeg over heel zijn 
lichaam blauwe vlekjes, volgens de 

artsen omdat zijn bloedvaten verstopt 
raakten. Endocarditis, was het vermoeden 
van de artsen, een ontsteking van de  
binnenbekleding van het hart en de hart-
kleppen die zo uit de hand was gelopen 
dat hij een sepsis, een bloedvergiftiging 
had opgelopen. Dat is levensgevaarlijk, 
want bloed hoort vrijwel steriel te zijn. 
Een derde van de patiënten overlijdt aan 
een bloedvergiftiging. De artsen gaven 
hem een breed spectrum antibioticum, 
wat slechts in de helft van de gevallen 
aanslaat. Ondertussen namen ze bloed af 
om te bepalen welke bacterie door zijn 
bloedvaten woekerde om die gerichter te 
kunnen bestrijden. Maar voordat de uit-
slag binnen was, was het al te laat. Een 
aantal organen van de zwager van Van 
Leeuwens was al zodanig aangetast door 
de bacterie, dat zijn lichaam bezweek.

Analyse duurt lang
Dit voorval, inmiddels 35 jaar geleden, 
drukte een stempel op de carrière van 
Van Leeuwen, toen nog werkzaam in  
het Erasmus MC te Rotterdam. Het was 

voor hem onverteerbaar en onbegrijpelijk 
dat het zo lang moest duren voordat kon 
worden vastgesteld welke bacterie de 
bloedvergiftiging veroorzaakte. Dat kostte 
niet alleen het leven van zijn zwager, 
maar ook van zo’n duizend anderen per 
jaar in Nederland, en miljoenen in de  
wereld. In de ontwikkelde wereld neemt 
het aantal gevallen van sepsis jaarlijks met 
zo’n tien procent toe, vooral bij ouderen 
en zeer vroeg geboren kinderen. De  
diagnostiek kost zoveel tijd, omdat er bij 
een bloedvergiftiging weliswaar te veel 
bacteriën in de bloedbaan terechtkomen, 
maar toch te weinig om direct te kunnen 
vaststellen welke soort het is. Het zijn er 
hooguit een paar per milliliter bloed. De 
bacterie moet dus eerst in het medisch 
microbiologisch lab worden vermeerderd 
en er moet worden getest tegen welke  
antibiotica de ziekteverwekker resistent 
is. Dat kost alles bij elkaar in totaal zo’n 
tachtig uur. ‘Dus bijna vier dagen subop-
timale behandeling,’ zegt Van Leeuwen, 
‘alsof je schiet met hagel op een levens-
gevaarlijk roofdier dat op je afstormt.’

MRSA was schuldig
Niet lang na de dood van de zwager van 
Van Leeuwen bleek dat hij was besmet 
door Staphylococcus aureus, een beruchte 
bacterie die vaak resistent blijkt tegen de  

gangbare antibiotica. MRSA heet hij dan: 
meticilline resistente Staphylococcus au-
reus. Die bacterie liet Van Leeuwen niet 
meer los. Vijftien jaar lang onderzocht hij 
het organisme in het microbiologisch  
lab van het Erasmus MC. Ondertussen 
bleef de vraag knagen die opkwam na 
het overlijden van zijn zwager: kun je de  
diagnostiek versnellen? Met de opkomst 
van allerlei nieuwe technieken ontstonden 
er mogelijkheden om dat voor elkaar  
te krijgen. In 2007 werd Van Leeuwen  
lector aan de Hogeschool Leiden. Daar 
wordt meer dan aan een academisch lab 
praktijkgericht onderzoek gedaan. Dat 
kwam goed uit, bedacht Van Leeuwen, 
want hij had de toepassing al voor ogen: 
een snellere methode voor het identifi-
ceren van de boosdoener bij infecties, en 
in het bijzonder bloedvergiftiging.

Druppels hameren
Voor de methode die hij ontwikkelde, 
heeft hij ongeveer tien milli liter bloed 
van de patiënt nodig. Dat wordt aan een 

Nisine zou een ideaal antibioticum zijn. Onschuldige 
bacteriën maken dit molecuul aan om te voorkomen 
dat andere bacteriën hun celwanden kunnen op- 
bouwen. Het vangt namelijk een bouwsteen weg  
die daarvoor nodig is. Bacteriën kunnen heel moeilijk 
resistent worden tegen nisine. Helaas wordt het mole- 
cuul in het menselijk lichaam razendsnel afgebroken 
en is daarom als antibioticum waardeloos. Het onder- 
zoeksteam van Vidi-laureaat Nathaniel Martin en 
Timo Koopmans aan de Universiteit Utrecht heeft 
het voor elkaar gekregen om nisine wél klaar te 
stomen voor toepassing in het lichaam. Met het 
enzym trypsine, dat normaal eiwitten afbreekt in  
de maag en dunne darm, knipten ze het molecuul in 
tweeën. Vervolgens plakten ze er vetzuurstaarten 
aan. Dat reactiveert het molecuul én voorkomt dat 
het in het lichaam kan worden afgebroken. De nieuwe 
moleculen blijken opvallend goed werkzaam tegen 
de twee belangrijkste resistente bacteriesoorten: 
MRSA en VRE. De komende maanden testen de 
onderzoekers of de nieuwe antibiotica stabiel en 
actief genoeg zijn, en later testen ze de werking  
en bijwerkingen bij de mens. 

Omgebouwd conserveermiddel

Leids antibioticum
Lugdunomycine. Zo heet de veel - 
belovende bacteriedodende stof  
die in een laboratorium van de 
Universiteit Leiden werd ontdekt. 
Lugdunum batavorum is Latijn voor 
‘Leiden’. De stof is zeer dodelijk voor 
allerlei schadelijke bacteriën en lijkt 
op geen enkel ander antibioticum. 
Maar er is wel een probleem: de 
bacterie die het aanmaakt is wat je 
zou kunnen noemen ‘vrij lui van aard’. 
Hij produceert extreem weinig van de 
stof: niet meer dan een duizendste 
gram per duizend voedingsbodems 
vol bacteriën. De onderzoekers, een 
team onder leiding van hoogleraar 
moleculaire biotechnologie Gilles van 
Wezel, probeert met man en macht 
de bacteriën ertoe te bewegen meer 
te gaan produceren, door ze bloot te 
stellen aan verschillende stoffen en 
omstandigheden. Ook testen ze of  
het antibioticum geen ongewenste 
neveneffecten heeft op menselijke 
cellen, zoals helaas bij veel andere 
bacteriedodende stoffen wel het 
geval is. De bekendste daarvan is 
chloorhoudend bleekmiddel waar-
mee je het toilet kunt schoonmaken. 
Dat is de ideale bacteriedoder, ware 
het niet dat het irriterend is voor je 
huid en giftig als je het inslikt.

flesje bouillon met voedingsstoffen toe-
gevoegd waarop bacteriën goed kunnen 
groeien. Het flesje staat in een apparaat 
dat de bacteriegroei detecteert en een 
signaal afgeeft als de bacteriën voldoende 
vermenigvuldigd zijn. Dat gebeurt na  
gemiddeld een uur of tien. Nog geen uur 
daarna kan Van Leeuwen vaststellen om 
welke bacteriesoort het gaat. Dat doet hij 
met een apparaatje dat werd ontwikkeld 
door Biosparq, een ingenieursbedrijf uit 
Leiden waar Van Leeuwen mee samen-
werkt. Het apparaatje maakt druppeltjes 
waarin steeds één bacteriecel zit. Die 
kan het stuk voor stuk analyseren, zoals 
bij de handbagagecontrole op een vlieg-
veld elke tas apart door de scanner wordt 
gehaald.
Dat genereren van die druppeltjes was 
nog niet makkelijk, vertelt Van Leeuwen. 
‘Eerst gebruikten we daarvoor een ver-
nevelaar, maar dat leverde hooguit twee 
tot drie druppels per seconde op. Dat is 
veel te weinig. Het moest dus beter.’ Met 
hulp van een lab in Freiburg ontwikkelden 

Willem van Leeuwen 
(staand) bekijkt met 
Biosparq-CEO Gerold 
de Valk het prototype 
van de biodetector, het 
apparaat dat vaststelt 
welke ziekmakende 
bacteriën een patiënt 
in zijn lichaam heeft.

Kaas is lang houdbaar, 
met dank aan nisine.

Veel bacteriedodende stoffen, chloor 
bijvoorbeeld, hebben niet al te beste 
effecten op menselijke cellen. 
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Misschien kan de techniek in de toekomst ook worden 
toegepast bij infecties aan de urine- en luchtwegen 

de Leidenaren een minuscuul trechtertje 
op een microchip. Aan het puntje daarvan 
vormen zich druppeltjes. Een hamertje 
tikt duizend keer per seconde tegen het 
trechtertje aan, waardoor de druppeltjes 
aan de onderkant loslaten en in het  
instrument vallen waar de analyse plaats-
vindt. De doorstroming werd opgekrikt 
tot duizend druppeltjes per seconde, die 
elk apart worden onderzocht. ‘We hoeven 
de bacteriën dus niet meer helemaal op 
te kweken, wat zo’n 24 uur scheelt’, zegt 
Van Leeuwen. 

Miljoenen besparen
De analyse gebeurt met een geavanceerde 
elektronische weegschaal, een massa-
spectrometer. Die analyseert het gewicht 
van de verschillende aanwezige eiwit-
moleculen en maakt zo een signatuur  
op basis waarvan de identiteit van de 
bacterie kan worden vastgesteld. Ook de 
hoeveelheid bacteriën wordt vastgesteld, 
wat vooral van belang is als er meerdere 
bacteriesoorten in het bloed aanwezig 
zijn. Door de bacteriën vervolgens aan 
steeds hogere doses antibiotica bloot te 
stellen, kan Van Leeuwen ook binnen 
vijf uur vaststellen met welk antibioticum 
de infectie bestreden moet worden. 
Daarmee kan de arts dus al binnen een 

dag beginnen. Daarmee stijgt de kans op 
overleving met tientallen procenten. ‘Soms 
kan de patiënt al binnen een dag van de 
intensive care af. De behandeling van 
één sepsispatiënt kost al snel tussen de 
40.000 en 70.000 euro. Een snellere en 
betere diagnostiek scheelt op jaarbasis 
miljoenen, en kan veel mensenlevens 
redden.’

Database moet af
De methode van Van Leeuwen is nog 
niet klaar voor de praktijk. Het apparaat 
neemt nu nog zo’n drie kubieke meter 
ruimte in beslag, ongeveer zo groot dus 
als de cabine van een kleine bestelbus. Om 
het terug te brengen tot een acceptabel 
formaat voor in een ziekenhuis, heeft 
Van Leeuwen een investeerder nodig die 
een paar miljoen euro in het project wil 
steken. Regelmatig krijgt Van Leeuwen 
bezoek van geïnteresseerde bedrijven, 
maar tot nu toe is geen van hen met de 
Leidse onderzoekers in zee gegaan. Ze 
wachten tot de database klaar is met de 
signaturen van alle bacteriën die een 
bloedvergiftiging kunnen veroorzaken. 
Daar werkt het team van Van Leeuwen 
nog hard aan. Een flinke klus: alleen al 
van Staphylococcus aureus zijn honderd 
verschillende stammen nodig voor een 

Slimme evolutie
Hoe trek je vastgelopen evolutie  
weer vlot? Door de omgeving steeds 
te veranderen. Marjon de Vos en 
Sander Tans van FOM-instituut 
AMOLF toonden dat aan samen met 
Franse onderzoekers aan. Evolutie 
vindt plaats door spontane verande-
ringen in het DNA. Maar voor een 
nieuwe eigenschap zijn soms meer-
dere mutaties nodig. Als de eerste 
daarvan ongunstig uitpakt, dan het 
zal het niet tot de volgende komen.  
Lang werd gedacht dat complexe 
nieuwe eigenschappen alleen konden 
ontstaan als twee mutaties precies 
tegelijk optreden. De kans daarop  
is gigantisch klein. De onderzoekers 
lieten zien dat een complexe veran- 
dering in het suikermetabolisme van  
E. coli-bacteriën dankzij voortdurend 
veranderende omstandigheden wel 
kan plaatsvinden. Als de omgeving 
constant werd gehouden, met veel of 
juist weinig suiker, dan liep de evolutie 
al vrij snel vast. Maar als de aan- of 
afwezigheid van suiker veranderde, 
ging de evolutie wel door. Een mutatie 
die onder ‘gewone’ omstandigheden 
nadelig uitpakt, kan onder andere  
omstandigheden juist gunstig zijn. Zo 
kan de productie van een belangrijk 
eiwit door een mutatie omlaag gaan, 
maar als de omstandigheden zo 
veranderen dat dit eiwit juist niet 
nodig is, is dat een voordeel. Zo  
wordt de weg vrijgemaakt voor de 
volgende stap in de evolutie, op naar 
complexe nieuwe eigenschappen.

betrouwbare database. Zodra de data-
base groot genoeg is, zo verwacht Van 
Leeuwen, zal het niet lang meer duren 
voordat een van de bedrijven mee gaat 
doen.
Zijn droom is dat het apparaat over een 
paar jaar niet alleen in het ziekenhuis 
staat om mensen als zijn zwager te redden. 
Ook de huisarts zou de techniek kunnen 
gebruiken, bij het diagnosticeren van  
onschuldiger kwalen, zoals urine- en lucht-
weginfecties. Dat maakt de behandeling 
effectiever, en gerichter behandelen zorgt 
ervoor dat de bacteriën minder snel  
ongevoelig worden voor antibiotica. ‘Ook 
bij een urineweginfectie wordt nu nog 
blind een antibioticum voorgeschreven. 
Dat zou anno 2016 toch niet meer nodig 
moeten zijn.’      

De druppeltjes met maar één bacterie 
worden stuk voor stuk geanalyseerd. 
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