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De westerse samenleving kent een progressieve toename in immuungerelateerde, darm-
gerelateerde problemen, zoals allergieën, ontstekingsziekten, en auto-immuunziekten 
[1,22,23]. Eén van deze ziekten is reumatoïde artritis (RA). Alleen al voor deze ziekte bedroe-
gen de kosten van de gezondheidszorg in het jaar 2000 negen miljard euro. Er wordt steeds 
meer inzicht verkregen in de werkelijke achtergronden achter het begrip auto-immuniteit. 
Voornamelijk de darm als grootste onderdeel van het CMIS (common mucosal immune 
system) heeft op het immuunsysteem een grote invloed. Onderzocht wordt of er in de be-
staande recente literatuur aangrijpingspunten te vinden zijn om RA te beïnvloeden door het 
toedienen van probiotica.

Wat is reumatoïde artritis?
Wanneer het immuunsysteem per abuis de ‘eigen’componenten aanvalt, spreekt men van auto-immuniteit. 

Dit gaat gepaard met de productie van auto-antistoffen die het eigen systeem aanvallen. Deze auto-antistof-

fen zijn bijna uitsluitend gericht tegen eiwitten en eiwitcomplexen die een sleutelrol vervullen bij belangrijke 

chemische processen in de cel. Vooral het exosoom (PM/SCL-complex) staat steeds meer in de belangstelling. 

Het humane exosoom is een ingewikkeld eiwitcomplex dat bestaat uit tenminste negen eiwitten. Het blijkt 

betrokken te zijn bij de afbraak van RNA-moleculen, die essentieel zijn voor de expressie van onze genen en 

voor de eiwitsynthese. 

De oorspronkelijk gevonden reumafactor (voornamelijk gericht tegen het lichaamseigen IgG) bleek niet erg 

specifi ek voor RA en werd ook gevonden bij andere ontstekingsziekten. In 1984 ontdekte men een antistof 

met een goede specifi citeit voor RA: de zogenaamde anti-perinucleaire factor (PF). In 1997 vond men dat 

deze factor in het bijzonder gericht was tegen een modifi catie van het aminozuur arginine (lezing prof. dr. 

van Venrooij). Wanneer er een ontsteking of intoxicatie plaatsvindt, gaat er plotseling een groot aantal cel-

len stuk. Hierbij wordt apoptose (celdood) in gang gezet, wat een ingewikkeld samenspel is van een aantal 

chemische reacties. Hierbij treden opmerkelijke veranderingen van de cel op, waardoor de opruimcellen van 

het immuunsysteem worden geactiveerd. Deze veranderingen vinden plaats in het exosoom. Als het exosoom 

wordt gemodifi ceerd, kan het gehele complex niet meer functioneren. (Als het ware een stakende machinist. 

De trein rijdt niet, ook al zijn alle onderdelen van het spoor intact).
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PNI
Katern
Binnen de Psycho-Neuro-Immunologie 

(PNI) bestaat er een aantal stromingen, 

die ieder op zich een meerwaarde 

bieden. De PNI binnen dit katern kan 

worden beschouwd als PNI in ruimere 

zin, waarbij alle processen in het mense-

lijk lichaam uiteindelijk invloed hebben 

op het (epi)genetisch metabolisme. 

Zo ook, voeding in al zijn vormen. Dit 

magazine beschouwt PNI als een deel 

van de wetenschap van regeneratieve 

geneeskunde. Een wetenschap die ook 

voeding, beweging en andere natuur-

lijke en niet-natuurlijke interventies als 

klinisch waardevol beschouwt; interven-

ties die via regulatie van communicatie-

mechanismen (PNI) het (epi)genetisch 

proces positief kunnen beïnvloeden. 

Bram van Dam en Leo Pruimboom 

dragen de PNI-kennis uit in o.a. hun 

werk als docent aan diverse internation-

ale opleidingsinstituten en universiteiten. 

In samenwerking met Van Nature zijn 

in 1999 de opleidingen ‘Orthomo-

leculair therapeut volgens klinische 

Psycho-Neuro-Immunologie’ opgericht. 

Zo wordt hun waardevolle kennis aan 

medici en paramedici overgedragen. 

Binnen het PNI-Katern treft u uitsluitend 

PNI-artikelen aan, onder wetenschap-

pelijke verantwoordelijkheid van Bram 

van Dam en Leo Pruimboom.

De mogelijke rol van probio 
Abstract 
Western civilization is facing a progressive increase in immune-mediated, gut-related health problems, 
like allergy, auto-immune diseases and infl ammatory diseases.
One of these diseases is rheumatoid arthritis. Health service in the Netherlands spend 9 billion Euro’s 
in the year 2000 only for this disease. More and more is revealed about the real backgrounds behind 
auto-immunity. Several studies address arthritogenic peptides, molecular mimicry, aberrant forms 
of HLA-B27, antibodies against citrullinated peptides, and an improper development or damaged 
immune system, leading to pathogenic invasion en infl ammatory responses. The gut as most biggest 
part of the CMIS (common mucosal immune system) has a big infl uence in pathogenic invasion. 
Recent publications have highlighted strong new support for the role of probiotics in immune 
exclusion, immune elimination, and immune regulation. Several data show that probiotics promote 
endogenous host defence mechanisms. Thus, modifi cation of gut microfl ora by probiotic treatment 
may offer a therapeutic potential in the infl ammatory response at rheumatoid arthritis. Probiotic 
bacteria differ in their immunomodulatory activity and infl uence of immune responses. Multi-strain 
intervention seems to be the fi rst choise.
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Normaliter wordt de stervende cel dusdanig gefagocyteerd dat het immuunsysteem hier geen hinder van 

ondervindt. Er zijn aanwijzingen dat de anti-perinucleaire factor identiek is aan het eiwit fi laggrine. Tijdens 

de eiwitsynthese wordt arginine spontaan ingebouwd in fi laggrine. Bij apoptose wordt via een enzymatische 

reactie arginine in citrulline omgezet. De positieve NH2-groep van arginine wordt hierbij vervangen door een 

neutrale zuurstofgroep. Het eiwit kan dan niet meer in zijn vorm gehouden worden en is veel gevoeliger voor 

afbraak. Citrullinering kan echter niet zomaar plaatsvinden. Dit vindt alleen plaats als de calciumconcentra-

ties in de cel honderd maal hoger zijn dan normaal. Dit kan alleen als het celmembraan lek is. 

Auto-antistoffen van een RA-patiënt zijn gericht tegen het aminozuur citrulline, zoals dat in eiwitten voor-

komt (peptidylcitrulline). Als gecitrullineerde eiwitten buiten de cel komen worden ze gezien door het im-

muunsysteem en opgevat als lichaamsvreemd. Hierdoor vindt antistofvorming tegen citrulline plaats. Er is 

inmiddels een CCP-test (cyclic citrullinated peptide) die zeer specifi ek is voor reumatoïde artritis en positief is 

bij meer dan zeventig procent van de RA-patiënten. Het blijkt dat de meeste patiënten lang voor er gewrichts-

klachten bestaan al CCP-antistoffen in het bloed hebben.

CCP-positieve patiënten hebben na drie jaar in 92% van de gevallen RA ontwikkeld in tegenstelling tot CCP-

negatieve patiënten slechts 25%. Niet iedereen maakt deze antistoffen. Dit is afhankelijk van de HLA-factoren 

die bij iedereen verschillend zijn. 
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HLA-factoren 
HLA staat voor ‘humane lymfocyten antigenen’. Dit is een sy-

steem van erfelijk bepaalde antigenen die zich bevinden op de 

membraan van cellen. Er blijkt een zeer grote polymorfi e van 

de HLA-antigenen te bestaan. T-cel-receptoren herkennen al-

leen antigenen die gebonden aan HLA-moleculen. Antigenen 

gepresenteerd in de context van het eigen HLA leiden tot reactie, terwijl 

het lichaamseigen HLA-molecuul met rust wordt gelaten. Geen mens 

heeft gelijke HLA-factoren en dat is maar goed ook omdat anders de 

hele mensheid uitgeroeid zou kunnen worden door één bepaald virus. 

Van het HLA-A2-antigen zijn al meer dan vijftig varianten bekend en van 

het HLA-B27-antigen al 24 subtypes [25]. De incidentie van een bepaalde 

HLA-factor is meestal signifi cant hoger in een bepaalde patiëntengroep 

dan in een controlepopulatie. Dit houdt meteen in dat er meerdere etio-

logische factoren moeten zijn. Vooral het HLA-Dr4 lijkt verantwoordelijk 

te zijn bij RA. HLA-B27 komt bij reactieve artritis (ReA) vijf tot tien maal 

vaker voor dan in een normale populatie [25]. 

Homing 
Gespecialiseerde cellen in de Peijerse plaques van de dunne darm, 
de M-cellen (microfold-cellen) nemen doorlopend ongeveer één 
procent van de passerende antigenen op en presenteren die aan 
de sub-epitheliaal liggende lymfocyten en macrofagen. Na anti-
geen-stimulatie transformeren de B-lymfocyten en lymfoblasten. 
Ze belanden via het in de darmen aanwezige lymfeweefsel in de 
bloedsomloop, waar ze circuleren en dan voor een groot gedeelte 
weer terugkomen in de darm om zich daar verder te ontwikke-
len. Op deze wijze is dit proces in staat om alle slijmvliezen van 
het lichaam te voorzien van de juiste antistoffen.

tica bij reumatoïde artritis

De cascade van een auto-immuunziekte 
Bij auto-immuunziekten is er een cyclus van elkaar versterkende 

gebeurtenissen; apoptose, lekkage van het PAD-enzym (peptidyl  -

ar ginine-deiminase), citrullinatie van extracellulaire eiwitten, vorming 

van antistoffen, immuuncomplexvorming, en verdere ontsteking. Het 

lijkt waarschijnlijk dat het proces van chronische ontsteking gestopt 

kan worden wanneer we deze cyclus kunnen onderbreken. >>

Afbeelding 1: Een auto-immuunziekte verloopt volgens het A + B + C principe waarbij 

vele factoren aan de orde komen.

inefficiënte opruiming
van dode cellen
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Recente onderzoeken wijzen uit dat gecitrullineerde eiwitten in ont-

stoken synoviaal weefsel niet specifi ek zijn voor RA, maar eerder een 

ontstekingsafhankelijk fenomeen zijn [27,39]. Bij zestig procent van 

de mensen met reactieve artritis (ReA) is een voorgaande infectie aan-

getoond. De meest voorkomende triggers zijn Chlamydia, Shigella, 

Salmonella, Yersinia en Campylobacter. Zelfs intacte Chlamydia-achtige 

cellen zijn gevonden in synoviaal weefsel en perifeer bloed. Tevens is er 

bij HLA-B27 positieve ReA een signifi cante reductie in Th1-cytokinen 

aangetroffen, wat leidt tot vertraagde eliminatie van bacteriën en per-

sisterende aanwezigheid van antigenen [25]. 

Ander onderzoek toont ‘homing’ (zie kader pagina 47) van lymfocyten 

uit de darmmucosa naar gewrichtsweefsel aan, gecombineerd met een 

defi ciëntie aan antigenen en cytokinen en een dimer-vorming van HLA-

B27 (een verkeerd ‘gevouwen’ HLA) [41]. Daarnaast kan intestinale in-

fl ammatie met betrokkenheid van de darm-bloedbarrière een grote rol 

spelen [33]. Bij het binnendringen van pathogenen vindt opsonisatie 

(‘het merken van pathogene micro-organismen’) plaats zodat nieuwe 

binnendringers worden herkend en kunnen worden gefagocyteerd. 

Hierbij stuurt een macrofaag een eiwitfragmentje naar het celopper-

vlak om het te presenteren aan de T-cellen. Een cel met een op dat pep-

tide passende receptor zal zich daaraan binden en stimuleert hierdoor 

andere onderdelen van het immuunsysteem om een afweerreactie op 

te starten tegen alle eiwitten die een vergelijkbaar aminozuur bevat-

ten. Als dit stukje eiwit (epitoop) erg lijkt op een stukje lichaamseigen 

eiwit dan zal het geactiveerde immuunsysteem ook dit lichaams-

eigen eiwit aanvallen. Dit proces wordt ook wel moleculaire mimicry 

genoemd.

Het lijkt er inderdaad op dat zogenoemde ‘shared epitopes’ (HLA-DrB1) 

allelen bijdragen tot een toename van CCP-antilichamen [19]. Verder 

verwijst onderzoek naar lineaire correlatie tussen urineweginfecties 

en risk-allelen bij vroege RA [21], en een sterke relatie tussen Proteus-

 infectie, mimicry en RA [10]. Daarnaast blijkt sequentie-homologie van 

verschillende antigenen tegelijk (en dus mimicry) bij artritis mogelijk 

op te treden [40]. 

Polymorfi smen in MIF (macrofage migration inhibitory factor) zijn niet ge-

associeerd met RA maar wel met de ernst van de gewrichtsklachten [32].

Omgevingsfactoren als kwik, waardoor gluthation afneemt, kunnen 

leiden tot een polarisatie naar Th2-dominantie [24]. Ook roken blijkt 

een belangrijke omgevingsfactor bij RA te kunnen zijn. Verder spelen 

Toll-like receptoren (zie kader) een grote rol in antigenpresentatie en 

latere ontwikkeling van immuunrespons in pro-allergische (Th2), cel-

lulaire (Th1) en regulerende (Tr1) reacties [12]. 

Kort samengevat is RA een Th1-aandoening, gepaard gaande met 

ontsteking en eventuele moleculaire mimicry, waarbij ook omgevings-

factoren meedoen en je niet de erfelijke pech moet hebben om de juiste 

HLA-factoren of CCP-antistoffen te bezitten. Er lijken ook aangrijpings-

punten te zijn om het chronische proces te beïnvloeden. De belangrijk-

ste factor lijkt ontsteking en de oorzakelijkheid daarachter te zijn: het 

binnendringen van antigenen.

De rol van probiotica bij reumatoïde artritis
Door gebrek aan microbiële stimulatie (meer dan 1000 maal minder 

in vergelijking met vroeger), o.a. door vaccinaties en antibiotica (ook 

in onze voeding) en te weinig gefermenteerde voeding, krijgt ons im-

muunsysteem veel minder kans om effi ciënte afweer te ontwikkelen 

tegen pathogenen [22,23]. Dit wordt ook wel de hygiëne-hypothese ge-

noemd.

De darm omvat het grootste deel van het CMIS (Common Mucosal 

Immune System), wat bestaat uit de SALT (Skin Associated Lymphoid 

Tissue), de MALT (Mucoid Associated Lymphoid Tissue) en de GALT 

(Gut Associated Mucoid Tissue. De functionele capaciteit is verdeeld 

in overeenstemming met het oppervlak van deze weefsels. De darm is 

het belangrijkste orgaan als het gaat om de gezondheid van de mens 

(tachtig procent van het totale mucosale oppervlak). Samen met de GALT 

en het neuro-endocriene weefsel zorgt de intestinale barrière met zijn 

intracellulaire tight-junctions voor een evenwicht tussen tolerantie en 

immuniteit tegen antigenen. Als de fi ne-tuning tussen over deze bar-

rière migrerende macromoleculen is verstoord, kunnen intestinale en 

extra-intestinale auto-immuunziekten ontstaan. Deze zijn gebaseerd op 

moleculaire mimicry, waardoor het immuunsysteem wordt geactiveerd 

om alles wat lijkt op het binnengedrongen pathogeen aan te vallen. Het 

auto-immuunproces zou kunnen worden gestopt als het samenspel tus-

sen genen en triggers (omgevingsfactoren, inclusief pathogene invasie) 

wordt genormaliseerd door het herstel van de intestinale barrière [11]. 

Het gebruik van probiotica zou een nieuwe route kunnen openen bij de 

zoektocht naar de pathogenese van auto-immuunziekten.

Toll-like factoren
Fagocyten bezitten op het celoppervlak receptoren voor o.a. koolhydraten en lipo-

polysacchariden, de zogenoemde Toll-like receptoren (TLR’s). Hierdoor kunnen 

de fagocyten rechtstreeks micro-organismen binden en fagocyteren. Tot op heden 

zijn er tien verschillende TLR’s geïdentifi ceerd. Ze spelen een belangrijke rol in de 

ontwikkeling van het immuunsysteem zowel op Th1, Th2 als Tr1-niveau [12].

Afbeelding 2. Functies van het Th1-, Th2- en Tr1-immuunsysteem.

 

Het Th1- ,Th2- en   Tr-systeem  

Th1  
Cellulaire immuunrespons  
Pro-inflammatoir  
IL-2 
IL-1-béta, NFK-béta  

Tr-1/-3  
IL-10  
TGF-béta 
Remming Th-1 respons

 

Th2 
Humorale immuunrespons  
Productie antistoffen

  

Opruimprocessen  
Complex vorming  
IL-4/-5/-6 
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Het begrip ‘de humane intestinale fl ora’ bestaat eigenlijk niet. Zelfs 

bij homozygote tweelingen zijn er verschillen waarneembaar. Dit is 

ondermeer afhankelijk van genetische factoren (bijv. HLA), omgevings-

factoren, dieet, en doorgemaakte ziekten [23].

Bij de geboorte komt er een abrupt einde aan de steriliteit van de darm. 

Bij een normale geboorte komt het kind direct in contact met de vaginale 

fl ora van de moeder. Terwijl bij een sectio keizersnede alleen directe 

omgevingsbacteriën de eerste inwoners van de darm zullen vormen. 

Ook borstvoeding speelt een belangrijke rol. Er is een signifi cante over-

heersing van het Bifi dum-bacterie in de darm bij borstgevoede kinde-

ren, terwijl anders de Bacteroïdes zullen overheersen [22,23].

Gevolgen dysbiose
In Nederland is bij meer dan tachtig procent van de mensen Candida 

albicans de belangrijkste kolonisator van de darm. Dit gaat vaak gepaard 

met:

• een verhoogd aantal granulocyten en neutrofi elen

• een verhoogd aantal macrofagen en monocyten 

• verlaging van de IgA-waarden

•  vaak afwezig zijn van sIgA (het enige immunoglobuline dat in het 

lumen kan komen en de belangrijkste protectie is tegen antigenen)

•  veelal verhoogd IgE (is een poging van het lichaam tot normalisering. 

Waarden van 0,0002 mg/l kunnen wel oplopen tot soms wel 2 g/l)

• vaak positief EBV (Eppstein-Barr virus) en CMV (cytomegalievirus)

•  pathologische verhouding tussen T4- en T8-cellen 

 (normaal is 1,8 : 2,2)

• een laag B-lymfocytengehalte

Er zijn dus nogal wat immunologische gevolgen. Een verlaagd sIgA 

vermindert de mucosale barrière tegen gramnegatieve bacteriën door 

verhoogde translocatie door het epitheel [8]. Adhesie van Candida aan 

epitheelcellen zorgt voor een verlaagd IgA en sIgA en gaat ten koste van 

de ‘fi rst-line defence’ [34].

De residente microfl ora bevat een veelvoud aan componenten die in 

staat zijn om de niet-specifi eke en specifi eke immuniteit te activeren. 

Het mucosale immuunsysteem ontwikkelt speciale regulerende anti-

infl ammatoire mechanismen voor eliminatie en tolerantie voor niet 

gevaarlijke antigenen uit voedsel, lucht, en commensale bacteriën. 

Tegelijkertijd moet dit systeem pathogenen herkennen. Dit is afhanke-

lijk van de ontwikkeling van unieke types lymfocyten, IgA, sIgA en 

homing van cellen uit de mucosa naar de lymfeklieren. De commensale 

fl ora heeft een sterke invloed op immuno-activatie via onder andere 

lipopolysacchariden, peptidoglycanen, superantigenen, bacterieel DNA 

en ‘heat-shock’ proteïnen. Zo is het dus ook betrokken bij veel ont-

stekingsziekten [38].

Het lijkt er dus op dat we voor de maduratie van het immuunsysteem (en 

de fi ne-tuning ervan) in contact moeten komen met bepaalde bacteriën 

die een positieve invloed hebben op de menselijke gezondheid (dus ook 

o.a. probiotica). Een goede kolonisatie is nodig voor de ontwikkeling van 

ons immuunsysteem [36] en zorgt voor de juiste Th1-Th2 en Tr1-balans. 

Herkenning van antigenen vindt plaats door de Toll-like receptoren. 

Lymfatische- en epitheelweefsels die interactie hebben met bacteriële 

patronen helpen om de intestinale immuniteit te reguleren [13]. 

Effect probiotica
De meest bekende en meest onderzochte bacterieculturen behoren 

tot de bifi dobacteriën en verschillende lactobacillus-culturen. Som-

mige van deze stammen laten een duidelijk anti-infl ammatoir poten-

tieel zien [23]. Alleen al het toedienen van prebiotica in de vorm van 

oli gosacchariden leidt tot een toename van deze stammen in de darm, 

gepaard gaande met een verlaging van IL-1-bèta in de darm, minder 

pro-infl ammatoire cytokinen en een toename in modulerende molecu-

len [20]. Overige immuungerelateerde effecten die zijn waargenomen 

na probioticagebruik:

•  Zowel Th1- als Th2-gerelateerde aandoeningen blijken goed te 

reageren op het toedienen van probiotica. Er vindt kennelijk geen 

polarisatie plaats naar Th1 of Th2, maar er is meer invloed op Tr-

regulatie of directe suppressie van de specifi eke immuunrespons. 

•  T-cel-activatie is in het algemeen een consequentie van antigenpre-

sentatie door dendrietcellen (DC’s) in combinatie met expressie van 

mede-stimulatoire moleculen en cytokineproductie [5]. De antigen-

presenterende dendrietcellen zijn beslissend in de regulatie van 

de immuunrespons. Lactobacillus-stammen zijn in staat om Th-2-

overactiviteit meer te ‘tunen’ naar Th1, door toename van bioactief 

IL-12 en IL-18. Hierdoor wordt met name op memory-T-cellen door 

upregulatie van de TLR-2-receptoren een robuuste immuniteit ver-

kregen voor bacteriële componenten [28].

•  Verder is er een duidelijke inhibitie van IL-4 en IL-5 waarneembaar 

(zowel antistofproductie als Th-2 functie) [28].

•  Steeds meer wordt gevonden dat probiotica in staat zijn om de 

TLR-receptoren te reguleren in hun (niet specifi eke) respons op 

bacteriën. Ook wordt de verworven immuniteit duidelijk beïnvloed 

[12,14,36]. 

•  IL-10 heeft een regulerende effect op Tr1-cellen [26], wordt vaak 

opgewaardeerd door het toedienen van probiotica en zorgt voor pre-

ventie van een te heftige infl ammatoire cascade van Th1-cytokinen 

[7,9,17,29,35].

•  Daarnaast wordt door het toedienen van probiotica een downregula-

tie aangetroffen in het aantal lamina propria mononucleaire cellen 

(LPMC’s), die Nuclear Factor Kappa-bèta (NFK-bèta) sturen en dus 

ontsteking induceren [2,9,37].

•  Probiotica bevorderen ook een toename in het aantal CD-4 cellen 

(CD-4-cellen zijn T-helper lymfocyten die antigenen herkennen en 

vooral regulerend zijn. CD staat voor clusters of differentiation. Ze 

werken daarbij samen met Transforming Growth Factor-bèta (TGF-

bèta), in de vorm van latency-associated protein (LAP+T-cellen). Deze 

cellen zijn essentieel voor onze protectie. Tevens neemt ook het CD-

206 toe. Dit type T-cel helpt ook bij het herkennen van antigenen 

maar via een andere route (de lectine-route). CD-206 vergemakkelijkt 

op die manier de opname van microben door dendrietcellen en heeft 

invloed op de klonale expansie van de IgA-B-cel populatie [14]. >>

R E V I E W
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•  Verder verhoogt het toedienen van probiotica de IgA-productie 

[14,36] en voorkomt het translocatie van pathogenen naar lymfe-

weefsels. De kans op het ontstaan van moleculaire mimicry wordt 

dus verminderd [42].

Er bestaan wel verschillen in immunoregulatoire effecten tussen ver-

schillende bacteriestammen. Het wordt dan ook aanbevolen om bij het 

inzetten van probiotica meerdere stammen tegelijk (multi-strain probio-

ticum) in te zetten [14,17].

Conclusie
Er is helaas nog weinig onderzoek gedaan naar lange termijneffecten 

van het inzetten van multi-strain probiotica bij reumatoïde artritis. 

Gezien de voorgaande bevindingen lijken probiotica een belangrijk wa-

pen te kunnen zijn om invasie van pathogenen, mogelijke mimicry en 

ontsteking in positieve zin te beïnvloeden. Probiotica zijn in staat om de 

immuunexclusie, immuuneliminatie en immuunregulatie te stimule-

ren en kunnen helpen in onze weerstand tegen pathogene invasie. Met 

name de modulatie van het immuunsysteem, de stimulatie van de Toll-

like receptoren, en de invloed op de reactiviteit van de dendrietcellen 

lijken van belang om de cyclus van chroniciteit te kunnen onderbreken. 

Het blijft een vraag welke specifi eke bacteriestammen moeten worden 

ingezet, zeker gezien het feit dat er geen enkele residente fl ora indivi-

dueel identiek is. Multi-strain interventie lijkt daarom de eerste keus. <<
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