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SAMENVATTING 
 
Moleculaire technieken, zoals sequencing, hebben de verkenning van de fascinerende wereld van niet-gecultiveerde 

bacteriën die onze darmen domineren vergemakkelijkt. Hoewel de rol van die bacteriën in relatie tot gezondheid en 

ziekte uitgebreid op hun klinische potentieel zijn onderzocht, zijn er tot nu toe geen diagnostische testen beschikbaar 

gekomen. Dit komt ten eerste doordat laboratoria voor diagnostische microbiologie zich nog moeten aanpassen om 

sequencing-monsters te verwerken in hun klinische routine, en ten tweede vanwege de standaardiseringsuitdagingen 

en hoge kosten bij de implementatie van sequencing in microbiële diagnostische toepassingen. De IS-pro techniek is 

speciaal ontworpen voor microbiota-analyse, als een universele, goedkope en snelle bacteriële detectietechniek die 

in elk microbiologisch laboratorium kan worden toegepast.  

Dit proefschrift onderzoekt hoe de IS-pro techniek kan worden gebruikt om darmmicrobiota te analyseren, en hoe 

een op microbiota gebaseerde diagnostische test ontwikkeld kan worden. Het omvat beschrijvende studies, waarin 

darmmicrobiota profielen zijn geanalyseerd om de effecten van een dieet- of antibioticabehandeling aan te tonen, en 

voorspellende onderzoeken met als doel om inflammatoire darmziekte patiënten te diagnosticeren op basis van hun 

darmmicrobiota signatuur. Naast van de analyses van in vitro en klinische-onderzoeken, bevat dit proefschrioft ook 

belangrijke methodologische implicaties voor de ontwikkeling van een diagnostische test op basis van 

darmmicrobiota profielen. De reproduceerbaarheid tussen laboratoria en analyse machines werd onderzocht, en er 

werd een robuust voorspellend algoritme gemaakt. Ten slotte gaat het onderhavige proefschrift in op het 'black-box'-

probleem van machine learning algoritmen, waarbij een interpretatieve methode wordt voorgesteld waarmee clinici 

een op microbiota gebaseerde diagnose zelf kunnen interpreteren. 

 

 
 


