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Europa-studie Nieuwsbrief

De rol van bacteriën bij
de ontwikkeling van astma
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Voortgang

We hopen dat iedereen van de
zomer heeft genoten. We zijn
erg blij om in deze nieuwsbrief
veel nieuwe resultaten van de
EUROPA-studie te kunnen delen.
Deze veelbelovende resultaten
hadden we zonder de hulp van
jullie en jullie kinderen nooit
kunnen bereiken. Juist daarom
willen we graag ouders en
verzorgers vragen om actief
mee te denken hoe we dit
onderzoek voorzetten. Verder
zijn we erg blij om te kunnen
melden dat kinderlongarts
Rutjes vanaf nu deel uitmaakt
van het EUROPA-studieteam.
Hij is kinderlongarts en zal bij
de kinderen die eerder thuis
bezocht zijn beoordelen of er
sprake is van astma en zo nodig
de behandeling bespreken.

In een eerdere nieuwsbrief
hebben we u uitgelegd waarom
we in de EUROPA-studie met
de elektronische neus de adem
van kinderen analyseren. In de
adem zitten namelijk honderden
stoffen die ons iets vertellen over
hoe het lichaam functioneert.
Er is al eerder aangetoond dat
zo’n elektronische neus bij
volwassennen kan ‘ruiken’ of
iemand astma heeft. We hebben
nu het eerste bewijs gepubliceerd
dat dit bij kinderen ook kan. In
the European Respiratory Journal
(het Europees longziekten blad)
staat binnenkort het eerste artikel
van de EUROPA-studie.

De bacteriën op ons
lichaam
beïnvloeden hoe
onze afweer zich
ontwikkelt

In dit artikel laten we zien dat
die kinderen die een hoge kans
hebben om astma te krijgen
andere stoffen uitademen. Nog
belangrijker is dat dit verschil

zowel aanwezig is tijdens
luchtwegklachten als wanneer
een kind weer beter is. Dat is in
de praktijk belangrijk omdat een
arts dan mogelijk ook als uw kind
niet meer benauwd is wel kan
zien of een kind een hoge kans
heeft om astma te krijgen. Wij
willen daarom alle deelnemende
kinderen bedanken voor het
bijdragen aan dit geweldige
resultaat! Dit geeft ons goede
hoop dat we op deze manier de
aanwezigheid van astma kunnen
opsporen, iets wat wij na de
volgende fase van de studie
zullen weten. Het blad waar dit
artikel in wordt gepubliceerd
wordt door artsen over de hele
wereld gelezen die hiermee
allemaal hun voordeel kunnen
doen. Voor geïntresseerden
wordt het artikel (geschreven in
het Engels) zodra het beschikbaar
is ook op de EUROPA-studie
website geplaatst.
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Ons lijf heeft 10 keer
meer bacteriën dan
cellen

dat vooral op jonge leeftijd dit
mogelijk de kans op allergie en
astma vergroot.

ontwikkelen. We willen dit in de
EUROPA-studie in twee stappen
gaan onderzoeken.

In de EUROPA-studie hebben
we daarom gekeken naar het
microbioom in de neus van
alle kinderen die zijn bezocht.
Daaruit kwamen opvallende
resultaten. Ten eerste zagen
we dat die kinderen die een
hoge kans hebben om astma
te krijgen minder verschillende
bacteriën in hun neus hebben.
Ook zagen we dat die bacteriën
die wel aanwezig waren daar
in veel grotere hoeveelheden
zaten. Tot slot zagen we dat een
groep bacteriën die eigenlijk niet
in de neus maar in de darmen
thuishoort veel voorkomt bij
kinderen met een hoge kans om
In onze darmen, neus en longen astma te krijgen. Deze resultaten
bevinden zich wel 10 keer zoveel ondersteunen de theorie dat het
bacteriën als we cellen hebben. microbioom de kans om astma
Dit klinkt op het eerste gezicht te krijgen beïnvloed. Doordat het
niet erg aantrekkelijk, maar het afweersyteem bij deze kinderen
grootste deel van deze bacteriën anders functioneert kunnen de
is goedaardig. Ze blijken op jonge bacteriën mogelijk uit de darm
leeftijd een heel belangrijke rol te in de neus terecht komen.
spelen in het stimuleren van een
gezond afweersysteem. Doordat In de EUROPA-studie willen we
we steeds meer in steden wonen, daarom kijken of we op jonge
meer antibiotica gebruiken, leeftijd dit tekort aan goede
hygïenischer leven en anders bacteriën kunnen herstellen op
eten worden we minder vaak zo’n manier dat kinderen een
ziek van kwaadaardige bacteriën, gezonde afweer ontwikkelen.
maar komen we ook te weinig De hoop is dat op deze
goedaardige micro-organismen manier eenvoudig kan worden
tegen. Er is steeds meer bewijs voorkomen dat kinderen astma

Eerst willen we kijken welke
bacteriën wel in het microbioom
van gezonde kinderen zitten
maar niet voorkomen bij kinderen
die astma krijgen. Deze bacteriën
beschermen dan mogelijk tegen
de ontwikkeling van astma.

Microbioom
In een andere nieuwsbrief
hebben we uitleg gegeven over
het belang van virusinfecties
voor de ontwikkeling van astma.
Naast virussen lijkt het erop dat
bacteriën ook een belangrijke rol
kunnen spelen bij de ontwikkeling
van astma. In het VU Medisch
Centrum (aangesloten bij de
EUROPA-studie) is recent een
techniek ontwikkeld waarmee alle
bacteriën in en op ons lijf kunnen
worden gemeten. Hiermee
worden heel veel bacteriën
zichtbaar die met ouderwetse
kweektechnieken niet zichtbaar
zijn. Al deze bacteriën (Microben)
samen worden het microbioom
genoemd.

Ten tweede willen we bij deze
‘goede’ bacteriën bestuderen of zij
daadwerkelijk het afweersysteem
op een goede manier kunnen
stimuleren. We zullen dat doen
door in een reageerbuis in het
laboratorium het afweersysteem
van kinderen die wel astma
hebben ontwikkeld bloot te
stellen aan goede bacteriën
die deze kinderen missen en
de stoffen die zij maken. Door
gedetailleerd te kijken naar de
activiteit van de afweercellen
kunnen we vervolgens zien of
deze bacterie kan helpen tegen
het ontwikkelen van allergie en
astma.
Eigenlijk simuleren we in het
lab wat er zou gebeuren als
we de bacteriën aan een kind
zouden geven. Zo kunnen we
op een veilige manier de reactie
bestuderen. Uiteindelijk hopen
we op deze manier een nieuwe
therapie te ontwikkelen waarbij
we bij benauwde kinderen
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de goede bacteriën kunnen
stimuleren en de slechte kunnen
afremmen. U kunt op deze link
klikken als u meer wilt weten over
het microbioom (Engelstalig).

heb ik via co-schappen in Deventer
de oversteek naar Amsterdam
gemaakt waar ik in het Emma
kinderziekenhuis ben opgeleid
tot kinderarts. Daarna heb ik mij
hier verder gespecialiseerd in
de kinderlongziekten en maak
Onderzoeks-adviesraad
inmiddels deel uit van het vaste
De veelbelovende resultaten team kinderlongartsen. Binnen de
in dit onderzoek hadden we kinderlongziekten hebben met
zonder u en uw kind niet kunnen name astma en taaislijmziekte
bereiken. Wij vinden het binnen mijn bijzondere interesse. Ik
de EUROPA-studie belangrijk om vind het dan ook heel leuk en
ouders actief te betrekken in het uitdagend om bij te kunnen
onderzoek. Daarom willen we dragen aan de EUROPA-studie
een groep van ouders vormen die en op die manier de behandeling
actief meedenkt met het verdere van kinderen met astma hopelijk
beloop van het onderzoek als op termijn te verbeteren. Ik zie
onderdeel van een onderzoeks- een aantal van u ongetwijfeld
adviesraad. Aangezien u uw terug in de polikliniek met uw
kind het beste kent kunt u een kind. Tot dan!
waardevolle toevoeging zijn
om te helpen bepalen wat er
onderzocht wordt in de EUROPA- Fase 3 EUROPA-studie
studie. Wij willen geïnteresseerde In januari zullen we starten met
ouders vragen om een mail te de laaste fase van de EUROPAstudie. Als u in het begin van het
sturen naar europa@amc.nl.
onderzoek thuis bent bezocht
zal u, afhankelijk van de leeftijd
Introductie Niels Rutjes
van uw kind, in het komend
Dokter Rutjes is als kinderlongarts jaar worden uitgenodigd om
verbonden aan het Emma op de poli van het AMC in
Kinderziekenhuis. Wij zijn erg blij Amsterdam te komen. Dokter
dat hij het EUROPA-team komt Rutjes zal daar alle kinderen zien
versterken. Hij zal zich hier kort om te beoordelen of zij astma
voorstellen zodat u alvast weet hebben. Op het moment dat u
wie u op de poli zal zien als u wordt gebeld ontvangt u nog
wordt uitgenodigd.
uitgebreide informatie over wat
dit voor u en uw kind betekent.
Als u vragen of opmerkingen
heeft naar aanleiding van de
nieuwsbrief horen wij dat graag
via europa@amc.nl.
Tot de volgende nieuwsbrief!
Marc van der Schee
Namens het EUROPA-studieteam
Mijn naam is Niels Rutjes. Na mijn
studie geneeskunde in Groningen

