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Antibiotica-
resistentie kostte 
in 2019 al meer dan 
miljoen levens

Resistente bacteriën waren in 2019 wereldwijd direct 
verantwoordelijk voor tenminste 1,27 miljoen doden en 
speelden een rol in nog eens 4,95 miljoen sterfgevallen. Dit 
concluderen wetenschappers in een ‘systematische analyse’, 
die het gezaghebbende Britse tijdschrift The Lancet afgelo-
pen januari publiceerde. Daarmee eist AMR (antimicrobial 
resistance) nu meer mensenlevens dan malaria of HIV/AIDS. 
Wel zijn er grote verschillen tussen rijke en arme landen.

Zes varianten veroorzaken meeste sterfte
De onderzoekers baseren hun schattingen op gegevens betref-
fende 23 pathogenen en 88 pathogeen-antibioticum combina-
ties uit 204 landen en regio’s. De gebruikte data waren onder 
meer afkomstig uit systematisch literatuuronderzoek, publica-
ties, ziekenhuis- en andere administratiesystemen en (expert)
verslagen. Deze besloegen in totaal 471 miljoen individuele 
gevallen, waaruit met behulp van statistische modellen de 
AMR-cijfers werden berekend. Bijna 75% van de sterfte komt op 
het conto van slechts zes bacteriesoorten, namelijk varianten 
van Escherichia coli, Staphylococcus aureus en pneumokokken 
(algemeen verspreid in de mens) en de Klebsiella pneumoniae, 
Pseudomonas aeruginosa en Acinobacter baumannii (voorko-
mend in de omgeving, inclusief ziekenhuizen). Het niet langer 
werkzaam zijn van de gebruikelijke antibiotica veroorzaakte 
de meeste sterfte door lage luchtweginfecties, gevolgd door 
sepsis en infecties in de buikholte.

Actie tegen AMR
Het artikel in The Lancet maakt duidelijk dat de ziektelast en 
sterfte door AMR hoger zijn in arme landen, met name sub-Sa-
hara Afrika en zuidelijk Azië. Jan Jacobs, expert op het gebied 
van antibioticaresistentie aan het Instituut Tropische Genees-
kunde (Antwerpen) en medewerker aan de studie noemt de 
resultaten ‘pakkend’. Maar voegt hij daaraan toe: “[Deze] zullen 
gebruikt worden om focus en prioriteit te leggen op maatrege-
len die AMR kunnen inperken, zoals infectiepreventie en 
controle, vaccinatie, verstandig en gericht gebruik van anti-
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Onderzoekers aan Imperial College en de Queen Mary 
University (Londen) hebben voor het eerst in beeld weten te 
brengen wat er ‘op atoomniveau’ gebeurt bij conjugatie, het 
proces waarbij de overdracht van DNA plaatsvindt van cel 
tot cel. Daarbij kunnen bacteriën genen uitwisselen waar-
door ze ongevoelig(er) worden voor antibiotica. Meer inzicht 
in conjugatie kan helpen deze resistentie terug te dringen.

T4SS
Bij conjugatie vormen twee bacteriecellen tijdelijk een verbin-
ding, waardoor plasmiden van de ene naar de andere bacterie 
gaan. Conjugatie is naast transductie en transformatie een van de 
manieren van genetische uitwisseling bij bacteriën. Het verschijn-
sel is al meer dan tachtig jaar onderwerp van studie, maar het 
onderliggende mechanisme bleef onduidelijk. De Londense onder-
zoekers zijn er nu voor het eerst in geslaagd om met behulp van 
cryo-elektronenmicroscopie een belangrijk deel van het proces te 
visualiseren (‘imaging’) bij Escherichia coli. Bij conjugatie gebruikt 
deze bacterie een type IV secretiesysteem (T4SS), een soort draad 
(‘pilus’) die de doelbacterie beetgrijpt en binnendringt. T4SS 
bestaat uit drie delen. Eén daarvan is het kerncomplex van het 
buitenmembraan, het onderdeel dat het T4SS verankert aan de 
te bewerken bacterie. Dit is het deel dat nu in beeld is gebracht.

Doel: doorgeven van resistentie tegengaan
Bacteriën bedienen zich van T4SS voor meerdere doeleinden, 
bijvoorbeeld voor het overbrengen van toxische stoffen (infectie). 

biotica bij mensen en de landbouw, en investering in onderzoek 
naar nieuwe antibiotica. Voor lage- en middeninkomenslanden 
is het daarnaast bijzonder belangrijk dat er microbiologische 
laboratoria in de ziekenhuizen ingericht en bemand worden. 
Daar kunnen monsters onderzocht worden van patiënten met 
ernstige infecties om de ziekmakende bacteriën en hun antibi-
oticagevoeligheid te bepalen. Die data kunnen vervolgens weer 
teruggekoppeld worden aan de wereldgezondheidsorganisatie.” 

Bronnen: eoswetenschap.eu, healthdata.org, thelancetcom. 
Artikel: Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 
2019: a systematic analysis. The Lancet, 2022.

Meer inzicht in 
hoe bacteriën 
resistent worden
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Vervolg: Meer inzicht in...

Bij conjugatie gaat het echter om DNA-segmenten die gunstig 
zijn voor het functioneren of voortbestaan van de bacterie, 
waaronder resistentie tegen antibiotica. Deze eigenschappen 
kunnen zelfs worden doorgegeven aan andere bacteriesoorten, 
waardoor er nieuwe pathogenen resistent worden. Dat laat 
zien hoe potentieel belangrijk deze studie is. Eén van de onder-
zoekers drukt het zo uit: “Onze bevindingen openen de deur 
naar sneller inzicht in het proces van genoverdracht, waarbij 
bacteriën antibioticaresistentie onderling doorgeven. Dat is van 
groot belang, want door de details van het mechanisme voor 
genoverdracht te ontcijferen weten we beter waar we ons op 
moeten richten om die resistentie tegen te gaan.” Als volgende 
stap wil het team de volledige T4SS conjugatie van E. coli in 
beeld brengen. Hoe meer er bekend is over de werking hiervan, 
hoe groter de kans op nieuwe preventieve therapieën, gericht 
op het verstoren van het overbrengingsproces.

Bronnen: imperial.ac.uk, phys.org, wikipedia.org. Artikel: 
Amin H et al, Architecture of the outer-membrane core-complex 
from a conjugative type IV secretion system, Nature 
Communications, 2021. 

Chimpansees 
behandelen 
wonden met 
insecten
Voor het eerst is in het wild waargenomen dat chimpansees 
wonden van zichzelf en van andere chimpansees verzorgen. 
Tijdens veldonderzoek in 2019 in een natuurreservaat in 
Gabon zag Alessandra Mascaro, als bioloog verbonden aan 
het Max Planck instituut voor evolutionaire antropologie 
(Leipzig), hoe een vrouwelijke aap een insect in de wond 
van haar zoon wreef. Zij en haar collega’s documenteerden 
dit opmerkelijke gedrag in totaal 76 keer in 15 maanden, 
ook bij andere apen binnen dezelfde populatie.

Na-aapgedrag?
De ‘behandeling’ verloopt meestal als volgt. De chimpansees 
vangen een insect, stoppen dit in de mond en bevochtigen het 
of kauwen er even op. Vervolgens plaatsen ze het mengsel op 
de open wond, en wrijven het enige tijd heen en weer met hun 
vingers of lippen. In de meeste gevallen ging het om zelfmedica-
tie, dus verzorging van een eigen wond. Maar diverse malen ob-
serveerde het team van Mascaro ook dat de ene aap de andere 

hielp, een duidelijk voorbeeld van ‘prosociaal’ gedrag. Primaten 
behoren tot de meest bestudeerde diersoorten ter wereld. 
Eén vraag die zich daarom opdringt is waarom dit gedrag nooit 
eerder is waargenomen. Jaap de Roode van de Emory universi-
teit (VS) is expert op het gebied van zelfmedicatie bij dieren. 
Zijn antwoord: “Ten eerste kan het een relatief nieuw ver-
schijnsel zijn. Eén aap heeft het uitgevonden, andere deden dat 
vervolgens na. Ten tweede lijden wetenschappers weleens aan 
tunnelvisie. Dan bestuderen ze dieren met een bepaald doel en 
zien ze andere dingen niet.” Overigens noemt hij als sterk punt 
van deze studie dat de onderzoekers het gedrag in korte tijd 
bij veel verschillende chimpansees hebben gezien. 

Werkt ’t?
Ondertussen zijn er nog veel vragen onbeantwoord. Welk 
insect gebruiken de chimpansees? Het enige dat we nu weten 
is dat het ongeveer een halve centimeter lang is, kan vliegen en 
meestal donker van kleur is. Of gebruiken ze meerdere insec-
ten? En natuurlijk de hamvraag: werkt ’t? Worden de wonden 
er beter van, of is het wat biologen noemen ‘een cultureel 
verschijnsel’? Eén van de deelnemers aan de studie wijst erop 
dat mensen allerlei soorten insecten als medicijn gebruiken. 
Uit studies is bekend dat insecten antibiotische, antivirale en 
anthelmintische werking kunnen hebben. Mogelijk ook dat de 
chimpansees het insect gebruiken als pijnstiller of als een soort 
lokale verdoving. In haar promotie-onderzoek gaat Alessandra 
Mascaro proberen op dergelijke vragen antwoorden te vinden. 
Wondzorgprofessionals zijn met name geïnteresseerd in de 
vraag ‘wat zit er in die insecten, wordt de wond er inderdaad 
beter van en hoe werkt dat dan?’

Bronnen: cell.com, independent.co.uk, scientias.nl. Artikel:
Mascaro A et al, Application of insects to wounds of self and 
others by chimpanzees in the wild. Current Biology, 2021. 
Op independent.co.uk is een video te zien waarin chipansee-
moeder Suzee de wond van zoontje Sia behandelt. 
Link: https://www.independent.co.uk/climate-change/news/
chimpanzees-gabon-medicine-treatment-video-b2009310.html

Hoe macro-
fagen de 
wondgenezing 
coördineren
Het was al bekend dat macrofagen wisselende controleren-
de rollen vervullen in het wondhelingsproces, van primair 
defensief tot meer regeneratief. Hoe ze in deze opeenvol-
gende fasen worden aangestuurd was echter onduidelijk. 
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Vervolg: Hoe macrofagen...

Onderzoekers aan de universiteit van Keulen hebben nu een 
causaal verband ontdekt tussen mitochondriaal metabolis-
me, de activatie en specialisatie van macrofagen en weefsel-
herstel. 

Motor
Macrofagen zijn witte bloedcellen, die ook bekend staan als 
fagocyten, omdat ze dode cellen, bacteria en andere schadelijke 
stoffen ‘eten’ (in het Engels worden ze ook wel scavenger cells 
= aasgiercellen genoemd). Zoals vrijwel alle cellen kunnen ze 
functioneren dankzij de energie geleverd door de mitochondria, 
de ‘motoren’ van de cel. Wat de Keulse onderzoekers ontdekten 
is dat de macrofagen hun regulerende rol in verschillende fases 
van de wondgenezing kunnen spelen door veranderingen in hun 
stofwisseling. Er is dus sprake van verschillende metabolistische 
programmeringen, afgestemd op de specifieke taken die de 
macrofagen moeten vervullen. Vlak na het optreden van een 
wond gaat de prioriteit uit naar een defensieve respons, met 
name door bacteriën of virussen onschadelijk te maken. In een 
latere fase van de wondgenezing helpen de macrofagen ontste-
kingsreacties te onderdrukken en zo weefsel de gelegenheid 
te geven te regenereren. Tot nu toe was echter niet duidelijk 
welke signalen de nieuwe functionaliteit inleiden.

Dieet bepaalt taak
In een dierlijk model bestudeerden de onderzoekers het me-
tabolisme van macrofagen in zowel vroege als latere fases van 
de wondgenezing. Ze ontdekten dat het suikermetabolisme in 
de vroege fase niet voldoende is om hersteltaken uit te voeren. 
Met behulp van single-cell sequencing (‘enkele celsequentie’) 
stelden ze vast dat een subpopulatie van vroegefase-macrofa-
gen reactieve zuurstofradicalen metaboliseren. Deze bleken te 
worden geproduceerd in de mitochondria, als bijproduct van 
de cellulaire ademhaling. In deze studie wordt voor het eerst 
aangetoond dat reactieve zuurstof bevattende moleculen in 
vroege macrofagen essentieel zijn voor de aanmaak van nieuwe 
bloedvaten – en dus voor een voorspoedig verlopende wond-
genezing. De macrofagen in de vervolgfase gebruiken een 
ander type mitochondriale stromale uitwisseling via specifie-
ke receptoren (IL-4Ra) om ontstekingen te onderdrukken en 
weefsel te repareren. Deze nieuwe inzichten kunnen op termijn 
leiden tot mogelijke nieuwe therapieën, gericht op beïnvloe-
ding van de mitochondriale processen.

Bronnen: sciencedaily.com, wikipedia.org. Artikel: Willenborg
S et al, Mitochondrial metabolism coordinates stage-specific 
repair processes in macrophages during wound healing. 
Cell Metabolism, 2021.

Drie miljoen 
voor Topklinische 
brandwonden-
zorg
Afgelopen najaar werd bekend dat ZonMw bijna 3 miljoen 
euro TZO-subsidie heeft toegekend aan de drie Nederland-
se brandwondencentra (Beverwijk, Groningen en Rotter-
dam). TZO staat voor ‘topspecialistische zorg en onder-
zoek’. De al 40 jaar nauw samenwerkende centra verdelen 
het geld over drie onderzoeksprojecten, die er alle drie 
op gericht zijn de individuele brandwondenpatiënt 
verder centraal te zetten.

Wat wil de patiënt?
Moderne brandwondenzorg wil patiënten niet alleen optimale 
medische zorg bieden, maar ook de best mogelijke kwaliteit 
van leven en een zo goed mogelijke re-integratie in de maat-
schappij, uitgaande van wat zij of hij zélf wil en belangrijk 
vindt. Waardegedreven zorg en samen beslissen zijn daarbij 
de sleutel om te komen tot de best mogelijke behandeling 
voor iedere individuele patiënt. Met de subsidie kunnen we-
tenschappers dieper ingaan op drie specifieke vraagstukken 
en daarvoor zorginnovaties ontwikkelen.

De drie projecten
Het eerste researchproject wil een antwoord vinden op de 
vraag ‘Wat is voor welke patiënt het beste moment om een 
brandwond te opereren?’. In de acute fase, wanneer de patiënt 
net in het brandwondencentrum is opgenomen, is de behande-
ling afhankelijk van de diepte, grootte en locatie van de brand-
wond. Bij diepe wonden is direct opereren de enige oplossing, 
terwijl oppervlakkige brandwonden vanzelf genezen. Helaas 
vallen veel brandwonden ergens midden in het spectrum, waar 
het veel minder duidelijk is wat de beste behandeloptie is. Dan 
kan de wens van de patiënt doorslaggevend zijn. Dit onderzoek 
moet leiden tot betere (keuze)hulpmiddelen bij deze beslis-
sing. Het tweede project is gericht op het ontwikkelen van een 
protocol en keuzehulp voor het gebruik van kunsthuid. Het 
derde project heeft als vraagstelling ‘Hoe kunnen we optimale 
nazorg voor iedere individuele patiënt bieden?’ en wil met 
name handvatten ontwikkelen voor meer zelfmanagement.

Bronnen: brandwondenzorg.nl, zonmw.nl
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Congresagenda
In de komende maanden is BiologiQ betrokken bij en/of 
vertegenwoordigd op onderstaande wondzorgevenementen. 
Alles nog onder covidvoorbehoud, al gloort er hoop. 

8 & 11 maart 2022
Carrousel-bijeenkomst studenten opleiding Wondverpleeg-
kundige.
U-Consultancy
BiologiQ product specialisten beantwoorden vragen van 
studenten om hen te helpen beargumenteerde keuzes te 
maken voor een wondproduct, passend bij specifieke situaties.

17 maart 2022
V&VN Symposium wondexpertise. 
Locatie: Van der Valk Hotel, Vianen.

10 mei 2022
Nursing Wondcongres.
BiologiQ productspecialist Willem Masker verzorgt de introduc-
tie van een workshop door Karina Halff, wondverpleegkundige 
bij het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam.
Het thema is Oncologische wond of oncologische ulcus… 
wat zijn de verschillen en mogelijke behandelingen.
Locatie: De Reehorst, Ede.

Het Kenniscentrum op de website van BiologiQ bevat 
productinformatie, wetenschappelijke studies, 

onderzoeksresultaten en andere relevante informatie over 
alle producten in het BiologiQ leveringsprogramma.

Het BiologiQ Kenniscentrum

Zorgverzekering: ongeveer evenveel overstappers als 2020
Eind vorig jaar stapten rond de 1,1 miljoen mensen 
over op een andere zorgverzekeraar, blijkt uit voor-
lopige cijfers van Vektis. Dat is ongeveer 6,5%, in 
lijn met voorafgaande jaren. De definitieve cijfers 
komen nog. Bron: zn.nl

Kort & Krachtig nieuws

Pijnbeheersing is een integraal onderdeel van vrijwel elke 
chirurgische behandeling. Sinds de zorgen rondom oxycodon 
en vergelijkbare verslavende opioïden staan medici meer 
open voor alternatieve methoden van pijnpreventie. Eén 
daarvan is cryotherapie. Het Nederlands Tijdschrift voor Ge-
neeskunde besteedde er begin deze maand aandacht aan.

Wondkoeling
Het artikel bespreekt de uitkomsten van een Canadese systemati-
sche review, die in december 2021 verscheen in Annals of Surgery. 
De auteurs vonden 51 trials waarin het effect van een vorm van 
koudetherapie op het gesloten wondgebied werd vergeleken met 
reguliere wondzorg, inclusief gangbare pijnstilling op basis van 
opioïden. In totaal ging het om 3.425 patiënten. Verreweg de 
meeste operaties betroffen orthopedische ingrepen (33), gevolgd 
door gynaecologische operaties (8). Zowel in de 22 studies waarin 
op dag 1 na de operatie een pijnmeting werd verricht als in 
16 studies waarbij dit op dag 2 gebeurde, werd melding gemaakt 
van een significante afname in pijnscores door patiënten die 
voor wondkoeling hadden geloot. Dat lijkt globaal overeen te 
komen met een licht lager postoperatief gebruik van opioïden. 
De postoperatieve cryotherapie lijkt geen invloed te hebben op 
wondinfecties of de opnameduur. De Canadese onderzoekers 
concluderen voorzichtig dat wondkoeling onschadelijk lijkt en 
mogelijk pijn beperkt. Wel zetten ze vraagtekens bij de kwaliteit 
van de trials, met name het biasrisico door het niet of onvol-
doende blinderen van patiënten en onderzoekers. 

Bronnen: ntvg.nl, journals.lww.com. Artikel: Muaddi H et al, 
The Effect of Cryotherapy Application on Post-operative Pain. 
A Systematic Review and Meta-analysis. Annals of Surgery, 2021.

Cryotherapie 
als alternatief 
voor opioïden 
na operatie?

Podcast diabetische voet op website EWMA
In het Engels, maar door internationaal be-
kende expert David Armstrong (VS) en volgens 
WCS een ‘sterk educatief verhaal’. Link naar 
podcast: https://ewma.org/what-we-do/
ewma-podcasts/all-episodes/ep01-under-
standing-diabetic-foot Bronnen: ewma.org,wcs.nl

CBS: nog geen oversterfte in 2022
Het CBS meldt dat er in de eerste zes weken van dit 
jaar geen oversterfte was in Nederland, zoals wél 
het geval was van augustus tot eind 2021. Het aan-
tal Covid-19 sterfgevallen in de periode maart 2020 
t/m september 2021 bedraagt 32.408.


