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Nederlandse samenvatting 
Vroeggeboorte, gedefinieerd als geboorte vóór een zwangerschapsduur van 37 weken, is 
wereldwijd een groot gezondheidsprobleem. Het is een belangrijke oorzaak van zowel 
neonatale mortaliteit als morbiditeit en veroorzaakt een aanzienlijke economische belasting 
voor de samenleving. Vroeggeboorte is vaak het gevolg van een ontsteking van de foetale 
vruchtvliezen (chorioamnionitis), die meestal ontstaat door microbiële invasie van de 
baarmoederholte vanuit het geboortekanaal. Ureaplasma Parvum (UP) is hierbij het meest 
geïsoleerde micro-organisme. Een chorioamnionitis kan leiden tot een systemisch 
inflammatoir responssyndroom bij de foetus (FIRS). Chorioamnionitis en FIRS zijn, 
onafhankelijk van vroeggeboorte, risicofactoren voor nadelige uitkomsten voor de neonaat, 
zoals de neonatale gastro-intestinale aandoening necrotiserende enterocolitis (NEC). NEC 
geeft een ernstige darmontsteking die vaak overgaat in necrose. Het is eveneens 
geassocieerd met aanzienlijke mortaliteit en morbiditeit op de lange termijn, waaronder 
vertragingen in de neurologische ontwikkeling. Hoewel verschillende factoren, zoals een 
onrijpe darmmotiliteit, microbiële dysbiose in de darm en een verminderde intestinale 
(mucus)barrièrefunctie duidelijk een rol spelen, is de pathofysiologie van NEC nog steeds 
niet volledig opgehelderd. De behandeling van NEC is tot op heden dan ook grotendeels 
gericht op symptoombestrijding. Het voeden van baby’s met moedermelk is een belangrijke 
factor in het verminderen van het NEC-risico, vooral omdat moedermelk veel bioactieve 
componenten bevat die ziektemechanismen moduleren die betrokken zijn bij de NEC-
pathogenese, zoals darmontsteking en verlies van darmbarrièrefunctie. Helaas is (eigen) 
moedermelk niet voor alle premature pasgeborenen beschikbaar en is donormelk geen 
volwaardig alternatief. Daarom is de ontwikkeling van voedingsinterventies die (combinaties 
van) bioactieve moedermelkcomponenten bevatten veelbelovend als nieuwe 
preventiestrategie om de incidentie en ernst van NEC te verminderen. 

In dit proefschrift heb ik me gericht op verschillende elementen die bijdragen aan een 
nieuw raamwerk voor de verbetering van dergelijke preventieve voedingsinterventies. De 
focus ligt in het bijzonder op de multifactoriële pathofysiologie van NEC en het 
veronderstelde prenatale begin hiervan. Dit werd bereikt door: 
1. het in kaart brengen van de huidige kennis over de effectiviteit en ziektemechanisme-

specifieke effecten van enterale voedingsinterventies bij de preventie van NEC en het 
identificeren van manieren om het onderzoek naar dit onderwerp te verbeteren 
(hoofdstuk 2). 

2. het vergroten van ons begrip van NEC-pathofysiologie door onderzoek te doen naar de 
effecten van chorioamnionitis en NEC op het enterisch zenuwstelsel en de intestinale 
mucusbarrière (hoofdstuk 3-7). 

3. het onderzoeken van de effecten van een enterale voedingsinterventie (plant sterolen) 
in utero op de foetale darm die wordt aangetast door chorioamnionitis (hoofdstuk 8). 

4. het ontwikkelen van een nieuw humaan darmorganoïde model voor het screenen van 
(combinaties van) voedingsinterventies in de context van door hypoxie geïnduceerde 
darmontsteking en het bestuderen van de effecten van voedingsinterventies in dit 
model. Hierbij zijn we gestart met (gehydrolyseerde) wei-eiwitten (hoofdstuk 9). 
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Enterale voedingsinterventies voor NEC-preventie: wat is er al bekend? 
In hoofdstuk 2 hebben we op systematische wijze de huidige wetenschappelijke kennis over 
enterale voedingsinterventies voor de preventie van NEC beoordeeld. We hebben laten zien 
dat experimentele dierstudies een grote hoeveelheid bewijs leveren over de gunstige 
effecten van specifieke enterale voedingsinterventies op de incidentie van NEC, op 
mortaliteit en op een breed scala van pathofysiologische mechanismen van NEC. In 
tegenstelling tot het uitgebreide bewijs uit dierstudies, zijn weinig enterale 
voedingsinterventies (probiotica en arginine) effectief gebleken in (meta-analyses van) 
klinische onderzoeken. Verschillende factoren kunnen ten grondslag liggen aan de 
moeizame translatie van diermodellen naar de klinische praktijk. Deze omvatten 
methodologische factoren gerelateerd aan dierexperimenten, zoals suboptimale 
beoordeling van bias, onduidelijke zekerheid van bewijs, suboptimale modellering van NEC 
en het starten van (preventieve) interventies gelijktijdig met experimentele NEC inductie. 
Ook factoren die verband houden met klinische studies spelen een rol; veel van deze studies 
hebben niet genoeg statistische power en NEC als klinische entiteit is niet altijd duidelijk 
gedefinieerd. Verschillende doseringen en toedieningsschema’s worden zelden bestudeerd 
en het is onduidelijk hoe deze variabelen in dierstudies kunnen worden vertaald naar de 
neonaat. Ten slotte worden combinaties van verschillende voedingscomponenten slechts 
sporadisch bestudeerd, terwijl dit waarschijnlijk wél van cruciaal belang is in het licht van de 
complexe samenstelling van moedermelk en de multifactoriële aard van NEC-
pathofysiologie. 

Strategieën om de huidige tekortkomingen in NEC onderzoek te overbruggen zijn 
opgenomen in dit proefschrift en omvatten het verbeteren van ons begrip van NEC-
pathofysiologie (hoofdstuk 3-7), het bestuderen van preventieve enterale 
voedingsinterventies op een vroeger moment (d.w.z. in utero) (hoofdstuk 8) en het 
ontwikkelen van een op menselijk weefsel gebaseerd experimenteel darmorganoïdenmodel 
dat medium- tot high-throughput screening van (combinaties) van voedingsinterventies 
mogelijk maakt (hoofdstuk 9). 

Effecten van perinatale pro-inflammatoire hits op het enterische zenuwstelsel 
In hoofdstuk 3 hebben we in een schapen chorioamnionitismodel de effecten van intra-
uteriene LPS-blootstelling op het foetale enterisch zenuwstelsel in de loop van de tijd 
bestudeerd. In deze studie zagen we dat de immunoreactiviteit van mature neuronen 
(PGP9.5) afnam in de myenterische plexus vier dagen na intra-uteriene blootstelling aan 
LPS, met een gelijktijdige afname van de immunoreactiviteit van enterische gliacellen 
(S100β). Foetale darmontsteking en systemische ontsteking ging aan deze veranderingen 
vooraf en overlapte er mee. De structurele veranderingen van het enterisch zenuwstelsel 
waren 15 dagen na intra-uteriene blootstelling aan LPS genormaliseerd. In hoofdstuk 4 
vergeleken we de effecten van een acute blootstelling aan LPS in het vruchtwater (twee 
dagen of zeven dagen) met chronische blootstelling aan UP in het vruchtwater (42 dagen) of 
gecombineerde blootstelling (twee dagen of zeven dagen LPS en 42 dagen UP) op het 
foetale enterisch zenuwstelsel (ENS). Er werd voor deze studie opzet gekozen omdat 
chorioamnionitis vaak polymicrobieel is. Vergelijkbaar met de ENS-veranderingen die 
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werden waargenomen na vier dagen blootstelling aan LPS in het vruchtwater (hoofdstuk 3), 
veroorzaakte chronische blootstelling aan UP een vermindering van mature neuronen 
(PGP9.5) in de myenterische plexus en, in mindere mate, in de submucosale plexus. Ook 
werden de immunoreactiviteit van enterische gliacellen (S100β)  verlaagd in de 
myenterische plexus door chronische UP-blootstelling, terwijl acute (zeven dagen) LPS-
blootstelling reactieve enterische gliosis veroorzaakte (verhoogde GFAP-immuno-
reactiviteit). Zowel acute LPS-blootstelling als chronische UP-blootstelling veroorzaakten 
zowel darmbeschadiging als mucosale en submucosale ontsteking, hoewel het patroon van 
darmontsteking verschilde tussen de groepen. In hoofdstuk 5 hebben we postnatale 
veranderingen in het ENS longitudinaal bestudeerd in een muizen NEC-model. In 
tegenstelling tot onze bevindingen in utero, werd in deze studie een toename van mature 
neuronen (NeuN) waargenomen in zowel de submucosale als de myenterische plexus na 72 
uur blootstelling aan het experimentele NEC-protocol, die gelijktijdig optrad met en 
voorafgegaan werd door een verhoogd aantal enterische gliacellen (S100β). Daarnaast 
werden functionele veranderingen in het ENS bestudeerd; terwijl 24 uur blootstelling aan 
het NEC-protocol de darmpassage verhoogde, nam de passage af na 48 uur blootstelling aan 
het NEC-protocol. 

Een gemeenschappelijke bevinding van de drie studies in hoofdstuk 3, 4 en 5 is het feit 
dat de veranderingen van enterische gliacellen parallel liepen met die van mature 
enterische neuronen. Enterische gliacellen bieden niet alleen structurele ondersteuning aan 
enterische neuronen, maar zijn ook betrokken bij neuroprotectie en neuronaal onderhoud 
via mechanismen zoals afgifte van glutathion en afgifte van neurotrofe factoren. Naast hun 
goed gedocumenteerde beschermende rol, kunnen enterische gliacellen lokale 
ontstekingen versterken en neuronaal verlies veroorzaken. Of de enterische gliacellen een 
beschermende of nadelige rol spelen in de studies die in dit proefschrift zijn opgenomen en 
in de humane setting moet nog worden opgehelderd.  

Belangrijk is dat zowel de acute als langetermijn functionele gevolgen van perinatale  
veranderingen van het enterisch zenuwstelsel op dit moment onbekend zijn. Aangezien een 
heel breed scala aan neuronale subtypes en neurotransmitters betrokken is bij de diverse 
functies van het enterisch zenuwstelsel, zijn functionele metingen zoals darm-
motiliteitstesten onmisbaar om de functionele uitkomsten nauwkeurig te schatten. Deze 
zouden dan ook moeten worden opgenomen in toekomstige studies die ENS veranderingen 
bestuderen in de perinatale context. De langetermijngevolgen van perinatale veranderingen 
van het enterisch zenuwstelsel hangen niet alleen af van functionele veranderingen in het 
acute moment, maar ook van de mogelijkheden van het ENS om te herstellen van initiële 
schade. Het foetale en neonatale enterisch zenuwstelsel zijn nog in ontwikkeling en zijn 
daarmee potentieel plastischer dan dat in de volwassen setting. Er zijn dus aanvullende 
studies nodig om longitudinale en postnatale veranderingen van het enterisch zenuwstelsel 
na intra-uteriene ontsteking te beoordelen en om de invloed van microbiële trigger(s) en 
het moment van aanvang en duur van de ontsteking te bepalen. 
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Effecten van perinatale pro-inflammatoire hits op slijmbekercellen en de 
darmslijmbarrière 
In hoofdstuk 6 werden longitudinale veranderingen in slijmbekercellen in het terminale 
ileum bestudeerd in een schapen chorioamnionitismodel na blootstelling aan LPS in het 
vruchtwater. In deze studie hebben we een bifasische vermindering van het aantal 
slijmbekercellen waargenomen op 24 uur tot twee dagen en op 15 dagen na intra-uteriene 
LPS-blootstelling. De eerste reductie is zeer waarschijnlijk toe te schrijven aan  
slijmuitscheiding, terwijl de tweede reductie voorafgegaan werd door darmontsteking, 
verhoogde intestinale epitheliale endoplasmatisch reticulum (ER) stress (verhoogde BiP- en 
CHOP-immunoreactiviteit) in de crypten en apoptose in het lagere villusgebied, hetgeen 
impliceert dat deze afname het gevolg is van ER-stressgedreven apoptose van maturerende 
slijmbekercellen. In hoofdstuk 7 hebben we de veranderingen in de slijmbarrière 
bestudeerd, inclusief slijmdikte als functionele maat, in het terminale ileum zeven dagen na 
intra-uteriene toediening van UP. Intra-uteriene blootstelling aan UP verhoogde de dikte 
van de slijmlaag, waarschijnlijk door mucushypersecretie. Deze veranderingen waren 
geassocieerd met verhoogde pro-apoptotische intestinale epitheliale ER-stress (verhoogd 
CHOP-positieve celtellingen) en secretoire celorganelverstoringen, hetgeen aangeeft dat de 
veranderingen van de slijmbarrière plaatsvinden ten koste van de veerkracht van de 
slijmbekercellen. Dit concept wordt versterkt door de opmerkelijke overlap van onze 
gegevens met bevindingen van organelverstoring in het terminale ileum van zuigelingen 
met NEC.  

Onze resultaten uit hoofdstuk 6 en 7 laten zien dat slijmbekercellen in het terminale 
ileum intra-uterien reageren op microbiële triggers en al in staat zijn om de dikte van de 
slijmlaag in utero te vergroten. Hoewel dit op korte termijn gunstig kan zijn om te 
voorkomen dat microben het epitheel bereiken, suggereren onze bevindingen dat dit ten 
koste kan gaan van de veerkracht van slijmbekercellen en kan leiden tot verlies van 
slijmbekercellen. Bovendien geven onze bevindingen in hoofdstukken 6 en 7 aan dat 
verhoogde intestinale epitheliale ER-stress, wat uiteindelijk kan leiden tot apoptose, 
waarschijnlijk een belangrijk mechanisme is dat bijdraagt aan grove verstoring van en verlies 
van slijmbekercellen in de in utero setting. Voor de netto barrièrefunctie is niet alleen de 
slijmdikte van belang, maar ook de slijmkwaliteit. Momenteel zijn de effecten van perinatale 
darmontsteking op de slijmkwaliteit onduidelijk; dit is een ander interessant onderwerp 
voor toekomstige studies en wordt momenteel meegenomen in lopend vervolgonderzoek. 

Effecten van perinatale inflammatoire treffers op het foetale en neonatale darm 
De collectieve bevindingen in hoofdstukken 3-7 laten zien dat structurele veranderingen 
van het enterisch zenuwstelsel, verstoring en verlies van slijmbekercellen en 
mucusbarrièreveranderingen al optreden in utero en in het vroege postnatale leven als 
reactie op pro-inflammatoire hits. Dit ondersteunt de hypothese dat schade aan het 
enterisch zenuwstelsel en slijmbekercellen bijdraagt aan NEC-pathofysiologie en deze 
bevindingen versterken het paradigma dat NEC-pathofysiologie al zijn oorsprong vindt in 
utero in ten minste een deel van de neonaten. Bovendien geeft dit aan dat vroege (d.w.z. in 
utero of vroeg-postnataal) preventieve behandelingen gericht op het verbeteren van de 
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uitkomst van het enterisch zenuwstelsel of slijmbekercellen mogelijk gunstig zijn voor NEC-
preventie en een nuttige aanvulling kunnen zijn op, reeds uitgebreid bestudeerde, 
postnatale interventies. 

Hoewel foetussen en pasgeborenen een grote ontwikkelingsplasticiteit hebben en na 
verloop van tijd waarschijnlijk zullen herstellen van initiële schade aan het ENS en 
slijmbekercellen, is er een onvermijdelijke periode van verhoogde kwetsbaarheid waarin 
initiële schade nog niet hersteld is. Gedurende deze tijdsperiode kunnen aanvullende pro-
inflammatoire hits die een te vroeg geboren pasgeborene waarschijnlijk zal tegenkomen, 
zoals mechanische ventilatie en sepsis, en andere ingrijpende postnatale gebeurtenissen, 
zoals microbiële kolonisatie en introductie van enterale voeding, gemakkelijker de balans 
richting NEC-ontwikkeling doen doorslaan.  

In utero voedingsinterventies als veelbelovende nieuwe preventiestrategie 
Omdat de intestinale veranderingen die waarschijnlijk predisponeren voor postnatale NEC-
ontwikkeling al plaatsvinden in utero na chorioamnionitis, zouden enterale voedings-
interventies idealiter zo vroeg mogelijk gestart moeten worden (d.w.z. in utero). Omdat de 
foetus tijdens de zwangerschap vruchtwater inslikt, hebben we in een proof-of-concept 
studie (hoofdstuk 8) onderzocht of (preventieve) verrijking van het vruchtwater met 
plantensterolen, door middel van toediening van plantensterolen in het vruchtwater, 
systemische ontsteking zou kunnen verminderen en de uitkomst van de darm zou kunnen 
verbeteren op dag zes na blootstelling aan UP in het vruchtwater. Er werd gekozen voor 
plantensterolen omdat deze eerder ontstekingsremmende effecten hebben laten zien in de 
darm en omdat deze voedingsstoffen de placenta passeren, waardoor verrijking van het 
vruchtwater via orale toediening aan de moeder mogelijk is. In de studie in hoofdstuk 8 
hebben we geobserveerd dat toediening van plantensterolen in het vruchtwater de 
plantensterolconcentraties in het vruchtwater verhoogde, zonder de foetale plasma-
plantensterol- of cholesterolspiegels te veranderen. Dit suggereert dat de interventie veilig 
kan worden gebruikt. Bovendien ging deze therapie gepaard met vermindering van foetale 
systemische ontsteking, darmontsteking en slijmvliesbeschadiging. Daarmee hebben we 
laten zien dat in utero enterale voedingsinterventies de foetale gezondheid (van de darm) 
kunnen verbeteren. Bovendien hebben we plantensterolen geïdentificeerd als 
voedingsbestanddelen die klinisch relevant kunnen zijn voor de preventie of behandeling 
van FIRS. 

Verrijking van het vruchtwater kan potentieel worden bereikt door aanpassing van het 
maternale dieet, aangezien veel voedingscomponenten de placenta passeren. Wel zijn 
preklinische veiligheidsonderzoeken noodzakelijk voordat naar klinische studies wordt 
overgegaan. Daarnaast zijn farmacokinetische studies nodig om te bepalen in welke dosis 
voedingscomponenten moeten worden toegediend om therapeutische concentraties in het 
vruchtwater te bereiken, rekening houdend met factoren zoals zwangerschapsduur en 
placentaire gezondheid. Inzicht in de dynamiek van darmontsteking en de gevolgen ervan 
na intra-uteriene ontsteking kan helpen bij het kiezen van het optimale moment van 
ingrijpen. Hoewel de bevindingen in hoofdstukken 3, 4, 6 en 7 al  zinvolle informatie 
opleveren, is aanvullend onderzoek nodig. Niet-invasieve markers voor het monitoren van 
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darmgezondheid kunnen helpen bij het bestuderen van het verloop van chorioamnionitis 
zonder gebruik te maken van grote hoeveelheden proefdieren en uitgebreide onderzoeks-
fondsen. 

Menselijke darmorganoïden als in vitro screeningsmodel voor enterale 
voedingsinterventies 
Om het screenen van de effecten van (combinaties van) voedingscomponenten op de darm 
in gezonde of zieke toestand te faciliteren, hebben we een nieuw humaan darm-
organoïdenmodel ontwikkeld (hoofdstuk 9). In dit model hebben we hypoxie gebruikt als 
trigger voor darmontsteking, epitheliale apoptose en verlies van darmbarrière, aangezien 
hypoxie een belangrijke factor is die bijdraagt aan de pathofysiologie van verschillende 
darmziekten zoals NEC, inflammatoire darmziekten en ischemie-reperfusie schade van de 
darm. Om apicale toediening van voedingscomponenten mogelijk te maken, werden 
menselijke darmorganoïden in monolagen gekweekt. Bovendien werd het kweekmedium 
van de organoïden aangepast om crypt en villus structuren na te bootsen, waardoor het 
onderzoek naar het effect van voedingscomponenten langs de volledige crypte-villus-as 
mogelijk werd. Naast modelontwikkeling hebben we het effect van niet-gehydrolyseerd, 
matig gehydrolyseerd en uitgebreid gehydrolyseerd wei-eiwit getest als potentieel gunstige 
voedingsinterventies, zowel in het organoïdenmodel als bij vier relevante microbiële 
stammen en perifere immuuncellen. We vonden hierbij dat de hydrolysatiestatus van de 
wei-eiwitmix belangrijk was voor de biologische functie. Matig gehydrolyseerde wei 
verbeterde de paracellulaire barrièrefunctie van de organoïden en verminderde gelijktijdig 
de mRNA-expressie van HIF1α, terwijl niet-gehydrolyseerd wei-eiwit de CD4+-T-
celproliferatie verminderde en op mRNA niveau de Th1-Th2-balans verschoof naar een Th1-
fenotype. Gezamenlijk laten deze resultaten zien dat het nieuwe organoïdenmodel een 
snelle screening van (combinaties van) voedingscomponenten mogelijk maakt. Bovendien 
geven deze bevindingen aan dat wei-eiwitten biologisch relevante eigenschappen hebben 
om de darmgezondheid te bevorderen en dat de mate van hydrolysatie een factor is 
waarmee rekening gehouden moet worden gehouden tijdens de ontwikkeling van een 
voedingsinterventie. 

Het huidige humane darmorganoïdenmodel biedt een goede basis voor screenings-
doeleinden met een medium- tot high-throughput. Toch kunnen een aantal aspecten van 
het model nog worden verbeterd. Zo zouden toekomstige experimenten met organoïden 
gekweekt uit neonatale of foetale darmweefsel de translationele waarde van onze huidige 
bevindingen naar de perinatale context kunnen vergroten. Belangrijk is hierbij dat de 
complexiteit van het in vitro-model goed in evenwicht moet zijn met de beheersbaarheid en 
kosten, om de toepassing ervan als screeningsmodel met medium- tot high-throughput te 
garanderen. 
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Conclusie 
In dit proefschrift hebben we laten zien dat enterale voedingsinterventies veelbelovend zijn 
voor de preventie van NEC en dat nieuwe strategieën die zich richten op het gepostuleerde 
prenatale begin en de multifactoriële pathogenese ervan essentieel zijn voor het verbeteren 
van de ontwikkeling van dergelijke voedingsinterventies. We hebben aangetoond—in een 
schaapmodel—dat door chorioamnionitis geïnduceerde veranderingen van het ENS en 
grove slijmbekercelverstoringen, waarvan wordt aangenomen dat ze predisponeren voor 
postnatale NEC-ontwikkeling, al in utero voorkomen. Deze veranderingen waren 
ingrijpender dan onderzoekers tot nu toe hebben aangetoond, en onderstrepen dat de 
effecten van intra-uteriene ontsteking op de foetale darm verder gaan dan alleen 
darmontsteking. Bovendien hebben we in een preklinische proof-of-concept-studie 
vastgesteld dat een intra-uteriene enterale voedingsinterventie met plantensterolen de 
foetale systemische- en darmuitkomst kan verbeteren. Dit geeft aan dat de schadelijke 
effecten van chorioamnionitis zo vroeg mogelijk (d.w.z. in utero) kunnen worden aangepakt. 
Ten slotte hebben we een humaan darmorganoïdenmodel ontwikkeld dat screening van 
(combinaties van) voedingscomponenten in zowel gezonde als in zieke toestand mogelijk 
maakt. Hoewel er meer onderzoek nodig is naar de synergetische effecten van 
voedingscomponenten, farmacodynamiek, farmacokinetiek en klinische veiligheid voordat 
nieuwe interventies in de klinische praktijk kunnen worden geïmplementeerd, zijn we ervan 
overtuigd dat de onderzoeken in dit proefschrift bijdragen aan een nieuw raamwerk voor de 
ontwikkeling van klinisch effectieve preventieve enterale voedingsinterventies voor NEC in 
de toekomst, door ons of door andere onderzoekers 

 




