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Darm en darminhoud: een ingewikkelde samenwerking



Bij Crohn of colitis gaat deze samenwerking mis: er is 
ontsteking en er ontstaan zweren

normaal

zweer



UMCG model om IBD te voorspellen, te voorkomen en met betere kansen te 
behandelen

80 % tgv blootstelling (Exposoom) aan: 

Darminhoud 

(bacteriën,etc)
Voeding

Leefstijl en psychosociale 

factoren (roken, stress, etc)
Omgeving

(stad, etc)

Erfelijke aanleg 

(rond 20 % erfelijk, rond de 240 genen betrokken) 

Gezonde darm (in UMCG LifeLines cohort)

of 

Zweren in je darm (in UMCG :1000IBD cohort)

Wel of geen ontsteking in de darm: zichtbaar in bloed of ontlasting, 

hier kun je met scopie bij voor biopt (analyse van de ontstekingsreactie)

Nieuwe persoonlijke kansenkaart

voor als je ziekte hebt

(Secundaire Preventie)

Nieuwe persoonlijke kansenkaart 

voor als je ziekte nog niet hebt

(Primaire Preventie)



Voorbeeld: genpaspoort om bijwerkingen te 
voorspellen

Met eenmalige DNA 
test van 50 euro

Kun je bij 1 op de 24 patiënten
een bijwerking van medicijn voorkomen

Erfelijke aanleg 

(rond 20 % erfelijk, rond 240 genen betrokken) 



Voorbeeld: je kunt aan je poep zien of je IBD of 
prikkelbare darm hebt

Voorspel (ROC)-curve

Zwart : leeftijd en geslacht

Blauw: Calprotectine in poep

Rood:  Calprotectine in poep 
en soorten bacteriën in je darm

AUC= 0.94

Darminhoud 

(bacteriën, etc)



Voorbeeld: met westerse voeding meer kans 
op het krijgen van darmontsteking

Voeding

ongunstig gunstig



Voorbeeld: door invullen van vragenlijst kom je 
veel  op het spoor 

Leefstijl en psychosociale 

factoren (roken, stress, etc)



Voorbeeld: voorspellen of antilichaam gaat 
werken 

3 dagen voor 
scopie
kleine dosis 
lichtgevende 
antistof : 
Werkt 
normale dosis 
als je met 
kleine dosis 
vooraf bij 
scopie licht 
ziet?

Antistoffen (Remicade, Humira etc) genezen zweren maar bij:
• 50 % van de Crohn patiënten
• 30 % van de Colitis patiënten



De nabije toekomst wordt data gedreven persoonlijke 
zorg: we willen alles van je weten om je beter te kunnen 

helpen
Google  en Facebook willen alles van u weten om 
geld aan u te verdienen

Wij willen:
• u alles vragen over uw 

voeding, levensstijl en 
leefomgeving

• Buisje bloed voor DNA
• Beetje poep
• Biopten van uw darm 

Om u op de persoon 
toegesneden adviezen te 
kunnen geven met de grootste  
kans op verbetering !



Dank voor uw aandacht


