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Samenvatting 
 
Vanaf het allereerste ontstaan van microbiologie als een tak van de wetenschap, is 
de bacteriële kweek de hoeksteen van alle onderzoek geweest. Eind negentiende 
eeuw ontwikkeld door de grondleggers van de moderne microbiologie, heeft deze 
techniek het hele vakgebied ontzettend ver gebracht. Toch heeft de bacteriekweek 
het veld ook enorm beperkt: veel bacteriesoorten laten zich niet zo makkelijk 
kweken en worden systematisch over het hoofd gezien door kweek-gebaseerde 
microbiologie. Recente studies hebben laten zien dat deze lastig kweekbare bacteriën 
geen buitenbeentjes zijn, maar de meerderheid vormen in- en op ons lichaam en in 
de wereld om ons heen. Voor de geneeskunde is het verder belangrijk te beseffen dat 
zeer veel patiënten tegenwoordig antibiotica krijgen voorgeschreven. Deze 
antibiotica kunnen onze normale commensale bacteriepopulaties geweldig verstoren 
en maken het ook lastig om pathogene bacteriën op te sporen, aangezien die na een 
enkele toediening van antibiotica al niet meer goed gekweekt kunnen worden. 
Om deze redenen hebben wij een nieuwe methode ontwikkeld om bacteriën te 
detecteren, waarbij kweek niet meer nodig is. We hebben ons toegespitst op het 
direct aantonen van bacterieel DNA. Hiervoor hebben we een polymerase ketting 
reactie (PCR) gebaseerde techniek ontwikkeld, die een specifiek stukje DNA 
amplificeert dat in alle bacteriën aanwezig is. Dit stuk DNA heet de 16S-23S 
interspace (IS) regio. Dit is een uniek stukje DNA, niet alleen omdat het in alle 
bacteriën aanwezig is, maar ook omdat de lengte ervan specifiek is voor de 
bacteriesoort waar het bij hoort. Verder hebben we nog fluorescente moleculen 
toegevoegd aan de PCR reactie die specifiek binden aan bacterien van bepaalde 
phyla. Op deze manier waren we in staat om van alle bacteriën in een monster 
stukken DNA te amplificeren met een lengte specifiek voor de bacteriële species en 
een kleur specifiek voor het bacteriële phylum waar het bij hoort. We hebben deze 
nieuwe techniek IS-pro genoemd. In dit proefschrift beschrijven wij de basale 
karakteristieken van de IS-pro methode en de applicatie ervan in verschillende 
microbiële niches. Dit proefschrift beoogt te demonstreren hoe IS-pro zou kunnen 
worden ingezet voor kweek-vrije microbiologie. 


