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Samenvatting 

Parasiet-gastheerinteracties vinden niet plaats in een ecologisch vacuüm, maar zijn in 

feite een belangrijk en complex element van ecosystemen. Recentelijk wordt steeds 

meer erkend dat parasiet-gastheerinteracties zwaar worden beïnvloed door biotische 

en abiotische  factoren vanuit hun omgeving. In het bijzonder het idee dat een toename 

in de omgevende biodiversiteit het ziekterisico voor volgende gastheren verlaagd, een 

fenomeen dat het 'dilution effect' genoemd is, heeft veel aandacht gekregen en aan 

populariteit gewonnen. Desondanks is het onderzoek naar het verwateringseffect 

grotendeels gefocust op door vectoren overgedragen ziekten en op gastheren binnen 

dezelfde ecologische klasse, maar met verschillende ontvankelijkheid als representatie 

van biodiversiteit. Onze kennis betreffende een derde mechanisme waarin 

biodiversiteit ziekterisico kan beïnvloeden middels de verwijdering van vrijlevende 

parasieten door non-gastheerorganismen, is nog altijd zeer gelimiteerd. 

Het doel van dit proefschrift was het verkrijgen van meer inzicht in de interacties die 

voorkomen tussen infectieve stadia en non-gastheerorganismen gedurende 

transmissie, door verschillende sleutelmechanismen welke de effecten van 

parasietverwijdering beïnvloeden te identificeren en analyseren. Het tweede doel van 

dit onderzoek was het onderzoeken of in macroparasietsystemen geobserveerde 

verwijdering ook van toepassing is op een microparasietsysteem om in inzicht te 

krijgen in de alomtegenwoordigheid van dit fenomeen. Gebruikmakend van twee 

mariene parasiet-gastheersystemen, heb ik meerdere laboratoriumexperimenten 

uitgevoerd. Het macroparasietsysteem bestond uit mariene trematoden, welke 

complexe levenscycli met verscheidene sequentiele gastheren en vrijlevende stadia 

van levenscycli toont. Voor dit onderzoek heb ik gefocusd op het stadium tussen de 

eerste en tweede intermediaire gastheren (cercariae). Het microparasietsysteem 

maakte gebruik van een marien algenvirus, wat een simpele enkele gastheer en een 

vrijlevend levenscyclus-stadium vertoont.  

Het experimentele onderzoek in Hoofdstuk 2 kijkt naar de relatie tussen het aantal 

infectieve stadia waaraan een gastheer blootgesteld wordt en het resulterende niveau 

van infectie. Door middel van zorgvuldig gecontroleerde experimenten laat ik zien dat 

verandering in de veelheid van vrijlevende stadia kan leiden tot verandering in het 

aantal infectieve stadia dat wordt aangetroffen in gastheren. Derhalve benadrukt dit 

hoofdstuk dat iedere vermindering in vrijlevende stadia, zoals veroorzaakt door 

parasietverwijdering door non-gastheerorganismen, leidt tot lagere infectieniveaus in 

gastheren. 



 

In Hoofdstuk 3 introduceer ik niet-gastheerorganismen welke samenvallen met de 

vrijlevende parasietstadia en hun veelheid significant kunnen verminderen. 

Hoofdstuk 3 toont dat parasietverwijdering door niet-gastheren in mariene systemen 

zowel veelvoorkomend als wijdverbreid is: verschillende soorten verminderen de 

totale veelheid van vrijlevende parasietstadia middels een verscheidenheid aan 

mechanismen. Door middel van laboratoriumexperimenten en een grote variëteit aan 

niet-gastheerorganismen, laat ik zien dat de veelheid aan vrijlevende infectieve stadia 

is gereduceerd door mechanismen als fysieke barrieres (zeewier, lege schelpen), 

filtrering  (oesters, zeepokken) en predatie (krabben, garnalen, vlokreeften). Dit 

hoofdstuk benadrukt de veelvoorkomendheid van parasietverwijdering door niet-

gastheerorganismen. 

Hoofdstuk 4 focust op de onderliggende mechanismen die het vermogen van niet-

gastheerorganismen om de veelheid van vrijlevende parasietstadia te reduceren 

beïnvloeden, door het modificerende effect van de grootte van niet-

gastheerorganismen te onderzoeken. In dit hoofdstuk laat ik zien dat de 

lichaamsgrootte van niet-gastheren een grotere rol speelt voor sommige niet-

gastheerorganismen dan voor andere. Bij sommige soorten niet-gastheren reduceren 

grotere individuen vrijlevende parasieten op hoger tempo dan kleinere indivicuen van 

dezelfde soort, terwijl grootte in andere niet-gastheersoorten weinig invloed had.  

In Hoofdstuk 5 blijf ik kijken naar mechanismen welke parasietverwijdering door niet-

gastheren beïnvloeden en concentreer me op de aanwezigheid van alternatieve 

prooien om vast te stellen of niet-gastheerorganismen voortgaan met het reduceren 

van vrijlevende parasieten wanneer andere bronnen beschikbaar zijn. De 

experimenten worden voortgezet door toevoeging van een secundaire factor, 

parasitaire veelheid, om vast te stellen of de predators parasitaire veelheid kunnen 

verminderen in een scala aan parasietdichtheden. De resultaten laten zien dat alle 

predators in toenemende mate parasieten met toenemende parasietdichtheden hebben 

geconsumeerd, wat bevestigd dat parasietverwijdering door niet-gastheerorganismen 

effectief is in scale aan natuurlijke parasietdichtheden. Niettemin was 

parasietverwijdering in de aanwezigheid van alternatieve prooien complex: de 

aanwezigheid van alternatieve prooien beïnvloedde sommige niet-gastheersoorten 

wel, terwijl ze andere met rust laten. Dit hoofdstuk concludeert dat geobserveerde 

vermindering van parasieten waarschijnlijk geen resultaat is van biodiversiteit, maar 

een resultaat van de aanwezigheid van niet-gastheerorganismen met specifieke 

soortkenmerken. 

 



 

De effecten van temparatuursstijging in de loop van klimaatsverandering op 

'transmission interference' worden onderzocht in Hoofdstuk 6, dat focust op de 

effecten van temperatuur op het vermogen van niet-gastheerorganismen om infectieve 

stadia van parasieten te verwijderen. De voorspelde toename in zeetemperaturen zal 

naar verwachting leiden tot een toename in de hoeveelheid door gastheren afgegeven 

parasieten, maar zal ook de metabolismen van organismen beïnvloeden, inclusief niet-

gastheren, resulterend in het een hogere voedselinname. Voor een bepaald soort niet-

gastheer nam infectiviteit in de volgende gastheer bij temperatuurstoename significant 

af. In andere soorten werden geen effecten op parasietverwijdering geobserveerd, wat 

suggereert dat soorteigenschappen, wederom, een belangrijke rol spelen in 

transmission interference. Desondanks leidt dit tot de conclusie dat bepaalde soorten 

een toekomstige temperatuursveroorzaakte verhoogde productie van infectieve stadia 

tegengaan door middel van verhoogde parasietverwijdering. 

In Hoofdstuk 7 bekijk ik het onderzoek vanuit een ecologisch perspectief door het 

effect van niet-gastheer diversiteit op parasietsverwijdering en ziekterisico te 

onderzoeken. Volledig 'factorial response surface' experimenten zijn gebruikt om de 

effecten van verschillende niet-gastheerorganismen in verschillende concentraties te 

onderzoeken op de verwijdering van vrij levende parasietstadia. Het bovengenoemd 

experimenteel ontwerp was essentieel in het onderscheiden van de effecten van 

diversiteit en concentratie. Zulke experimenten werden reeds uitgevoerd in het kader 

van biodiversiteit en het functioneren van ecosystemen, maar heb ik hier, voor het 

eerst, toegepast op diversiteitseffecten op parasietverwijdering door niet-gastheren. 

Gedragsveranderingen bij individuele niet-gastheren speelden een sleutelrol bij het 

bepalen van de effecten van toenemende een concentratie van en diversiteit in niet-

gastheren op het ziekterisico. Bij sommige niet-gastheercombinaties bijvoorbeeld 

antagoniseerde de aanwezigheid van de ene soort de andere soort, wat de consumptie 

van parasieten beïnvloedt en daarmee ziekterisico verhoogd. Effecten volgden niet 

alleen uit interacties tussen soorten, maar ook uit interacties binnen soorten. De 

complexe interacties resulteerden in neutralisering, toename of afname van parasitaire 

veelheid, oftewel: een toename in diversiteit resulteerde in een geneutraliseerd, 

verhoogd of verlaagd ziekterisico, afhankelijk van de niet-gastheercombinatie. 

In het laatste experimentele onderzoek, in Hoofdstuk 8, wordt het idee van niet-

gastheerorganismen welke transmissie hinderen toegepast op een 

microparasietsysteem. Een aantal niet-gastheerorganismen, in aanraking gekomen 

met een marien virus en diens niet-gastheeralg, werd getest op hun potentieel om 

infectieve stadia te verwijderen. Een grote variëteit van niet-gastheren (anemomen, 



 

zeerupslarven, zakpijpen, krabben, kokkels, oesters en sponzen) verminderende virale 

veelheid significant, wat de bevindingen in Hoofdstuk 3, dat transmission interference 

een veelvoorkomend fenomeen is, versterkt. In dit hoofdstuk laat ik zien dat 

virusverwijdering door de broodspons niet afhankelijk is van dichtheid, en dat de 

spons voortdurend virussen kan verwijderen over langere periodes. Omdat virussen 

hun gastheren doden, kan iedere afname in de hoeveelheid infectieve virale deeltjes 

gevolgen hebben voor algenbloei en toxische algen. 

Hoofdstuk 9 combineert de bevindingen van dit onderzoek met die uit de literatuur, 

om het potentieel van filtrerende dieren als ziekteverminderaars te beoordelen. Dit 

vergelijkingshoofdstuk bespreekt de capaciteit van filtrerende dieren om gebruikt te 

worden in het kader van commercieel en mileumanagement met als doel het 

verminderen van infecties en uitbraak van ziekten. Het hoofdstuk bespreekt de 

ontvankelijkheid van ziekteverwekkers om verwijderd te worden door filtrerende 

dieren, de effecten van klimaatsverandering, het modelleren van de effecten van 

filtrerende dieren op ziekteverwerkers en praktische toepassingen.  

In Hoofdstuk 10 breng ik alle informatie samen om de bijdrage van dit onderzoek aan 

het veld van parasietecologie te definieren. Ik bespreek de belangrijkste bevindingen 

en laat zien dat parasietverwijdering door niet-gastheren in niet-vectorale 

ziektesystemen veelvoorkomend is: dit vindt plaats in zowel micro- als 

macroparasietsystemen. Vervolgens bespreek ik hoe de in dit onderzoek 

geïdentificeerde mechanismen de mate van parasietverwijdering door niet-

gastheerorganismen beïnvloeden, en hoe deze verder verstoord raakt door individueel 

niet-gastheergedrag. Daarop aansluitend worden de resulterende complexe en 

idiosyncratische interacties, welke zowel kunnen corresponderen als in tegenspraak 

zijn met bestaande theoriën over de manier waarop biodiversiteit ziekterisico 

beïnvloedt, bediscussieerd. In dit hoofdstuk benadruk ik ook de beperkingen van dit 

onderzoek, waarmee ik suggesties voor verder onderzoek om deze beperkingen te 

ondervangen aanraad. Het hoofdstuk eindigt met het benadrukken van het belang van 

parasieten in ecologie, en het nog grotere belang van hun opname in het onderzoek 

naar ecosystemen.  

Concluderend spelen omringende fauna en flora een belangrijke rol in de ziekte-

ecologie. Hoewel deze niet kunnen worden geïnfecteerd hebben niet-

gastheerorganismen het vermogen om transmissie te hervormen, wat flinke gevolgen 

kan hebben voor volgende gastheren en gastheerpopulaties. Dit proefschift benadrukt 

niet alleen dat een variëteit aan niet-gastheerorganismen transmissie kan 

verminderen, maar het benadrukt ook het vermogen van niet-gastheren om dit te doen 



 

in een groot aantal omstandigheden. Daarenboven laat dit onderzoek zien dat niet 

biodiversiteit per se, maar eerder individuele soorteigenschappen een essentiele 

onderdeel zijn van het debat over biodiversiteit en ziekterisico. Mijn conclusie luidt 

dat de effecten van omliggende fauna op transmission interference zeer onderschat 

zijn geweest, terwijl ze in feite een extreem belangrijk deel van de ecologie uitmaken: 

ze beïnvloeden niet alleen de ziekteverwekker en diens gastheer, maar zelfs hele 

gemeenschappen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


