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INTRODUCTIE

Stijgende incidentie IBD

Stijging gebruik medicatie (en 
gerelateerde bijwerkingen)

Achterblijvende verbetering 
ziektebeloop IBD

Noodzaak tot individuele behandeling

GBD 2017 Inflammatory Bowel Disease Collaborators. Lancet 2020; Hidaka. J Affect Disord 2012; Jeuring et al. 2015 JCC; Jeuring et al. 2017 Am J Gastroenterol



PATHOFYSIOLOGIE
IBD

Ananthakrishnan et al. Nature Rev Gastro 2017



Van der Sloot et al. JCC 2020



PSYCHOSOCIALE PROBLEMATIEK & IBD

Angststoornis 32.1% (28.3%-36.0%)

Depressie 25.2% (22.0%-28.5%)

Vermoeidheid 21% - 83%

Psychosociale stress

Slapeloosheid

Laag zelfbeeld

……

Barberio et al. Lancet Gastro 2021, Borren et al. Gastroenterology 2020; Chavarria et al. JCC 2019, Zhang et al. IBD 2013, Luo et al. Patient Prefer Adherence

2017***

Evidente impact op kwaliteit van leven

Associatie met negatieve uitkomstmaten 



ZIEKTEACTIVITEIT EN DEPRESSIE/ANGST

Barberio et al. Lancet Gastro 2021



HOE BEÏNVLOEDT DE DARM HET BREIN?

Neuro(endocriene) pathways

 Verbinding via ENS en n. vagus

 DSS-induced colitis en angst → Bifidobacterium longum → verbetering alleen in muizen met intact 
n. vagus-functie

 WT muizen → Lactobacillus rhamnosus → verminderde stress-induced angst/depressie. Vagotomy
→ terugkeer gedrag

 Productie van neuroactieve metabolieten (GABA, Ach, SCFA) 

 Metabolisatie tryptofaan

Inflammatie leidt tot psychologische stoornissen

 DSS-induced colitis → angst die afneemt o.g.v. inflammatie 

 Toediening Campylobacter jejuni → activiteit n. vagus en angst

Thomann et al. AP&T 2020, Meyyappan et al. BMC Psychiatry 2020, Settani et al. Progr Neuropsych Biol Psych 2021, Goehler et al. Brain Beh Immun 2005



HOE BEÏNVLOEDT DE DARM HET BREIN?

Psychologische effecten van microbiota modulatie

 Dierstudies: 

 Modulatie van microbioom middels probiotica → positief effect angst/depressie

 Met name toediening van F. prausnitzii kon angst/depressie voorkomen

 Antibiotica → gedragsveranderingen

 Gedrag van muizen overdraagbaar door fecestransplantatie

 Humane studies:

 Probiotica (RCTs) kent wisselende resultaten m.b.t. positieve effecten op gemoedstoestand, 
cognitief/affectief functioneren, angst en stress

 Met name in IBS positieve resultaten

 Verbetering van angst/depressie na fecestransplantatie (met name IBS-studies)

Thomann et al. AP&T 2020, Meyyappan et al. BMC Psychiatry 2020



HOE BEÏNVLOEDT HET BREIN DE DARM?

Neurogeen
 Directe neurologische verbinding via n. vagus en ENS

 (Neurogene) inflammatie via verhoogde sympatische activiteit

 N. vagus stimulatie → minder pro-inflammatoire cytokines

 WT muizen → spinal cord injury → verandering in microbiota samenstelling

Endocrien
 HPA-as

 CRF → oa. verhoogde intestinale permeabiliteit

 (Nor)adrenaline → pro-inflammatoir effect

Indirect
 Depressie geassocieerd met discontinuatie van therapie

 Confounders zoals roken (t.g.v. depressie of angst)

Thomann et al. AP&T 2020, Meyyappan et al. BMC Psychiatry 2020, Settani et al. Progr Neuropsych Biol Psych 2021, Collins et al. IBD 2020, Bonaz et al. 

Gastroenterology 2013



HOE BEÏNVLOEDT HET BREIN DE DARM?

Dierstudies

 Muizen met chronische stress/angst/depressie → inflammatie 
darm

 Effect van probiotica op het optreden van inflammatie!

 Fecestransplantatie van gestresste muizen naar niet gestresste muizen → colitis

 Muizen met colitis in remissie → stress (+ lage dosering DNBS) →
reactivatie

Humane studies

 Aanhoudende (fysiologische) stress → veranderingen in 
microbiota samenstelling → verhoogde intestinale permeabiliteit 
in volwassenen

Thomann et al. AP&T 2020, Collins et al. IBD 2020



HOE BEÏNVLOEDT HET BREIN DE DARM?

Thomann et al. AP&T 2020





MOEILIJKHEDEN IN ANALYSE EN INTERPRETATIE

Veelal kleine studies met cross-sectioneel design

Uitkomstmaten matig gedefinieerd

Ontbreken van effect modifiers zoals genetische 
data/microbioom/sociodemografische
data/coping etc.

Ontbreken van confounders zoals andere 
omgevingsfactoren

ESSENTIEEL: Grote cohorten met een goed studie 
design!



MIJNIBDCOACH DATA
 N=417

 Flare o.b.v. objectieve parameter en/of medicatieaanpassing

 Vermoeidheid, depressie, angst, stress, life events

1 year FU

1 year FU

Angst/Depr/Verm: Geen effect

Stress OR 1.09 (0.62-1.91)

Life events: OR 1.81 (1.04-3.17)

Angst/Depr/Verm: Geen effect

Stress OR 2.92 (1.44-5.90)

Wintjens et al. JCC 2019



PSYCHOSOCIALE 
PROBLEMATIEK…

… komt zeer veel voor bij patiënten 
met IBD, met name bij actieve ziekte

… leidt tot een vermindering van 
kwaliteit van leven

… leidt mogelijk tot het optreden 
van opvlammingen, met name 
psychosociale stress

… dient te worden gemonitord 
gedurende het ziektebeloop

… is een potentieel target voor (non-
farmacologische) interventies die het 
ziektebeloop kunnen verbeteren


