
Chemische 
Feitelijkheden

Van doucheputje tot rioolbuis en van rivierbodem tot 
containerschip: op elk oppervlak in de natuur of indu-
strie dat in contact staat met water vormen zich slij-

merige laagjes vol microben. Dus ook in en op de mens. Voor 
microben vormen deze biofilms een ideale verblijfplaats om 
te overleven. Het slijm beschermt ze tegen externe bedreigin-
gen als uitdroging en uitspoeling, virussen en antimicrobiële 
stoffen maar ook tegen het menselijke afweersysteem. In de 
kliniek blijken ze de belangrijkste oorzaak van infecties en 
hardnekkig te bestrijden. Aan de andere kant doen biofilms 
veel goed werk als ze worden ingezet voor het zuiveren van 
huishoudelijk of industrieel afvalwater. 
Bij het maken van een biofilm heeft een bacterie te maken 
met allerlei fysisch-chemische interacties en biologische 
mechanismen. Voor de eerste succesvolle aanhechting zijn 
lading en hydrofobiciteit van het oppervlak belangrijk, voor 
verdere groei de ruwheid en de aanwezigheid van voedings-

stoffen. Deze kennis gebruiken wetenschappers weer bij 
het ontwerpen van nieuwe antibacteriële coatings die voor-
komen dat bacteriën hechten en infecties veroorzaken. Of 
voor de ontwikkeling van technieken om reeds gevormde 
biofilms weer af te breken en te bestrijden. 

In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: Overal zitten plakkerige laagjes met microben. 

Maar waarom vormen bacteriën eigenlijk een biofilm? En 
hebben wij daar nog wat aan?

• De Basis: Hoe kunnen bacteriën hechten aan allerlei gladde 
oppervlakken? En hoe vormen ze vervolgens gezamenlijk 
een plakkerige laag? Waarom zijn biofilms extra resistent 
tegen antibiotica?

• De Diepte: Hoe kunnen we voorkomen dat biofilms zich 
vormen? En als ze er eenmaal zitten hoe krijgen we ze dan 
weer weg? |

Microben in slijmlaagjes

BiofilmsBiofilms
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De Context ingekapseld leven

De Basis aanleggen en vastplakken

De Diepte afstoten of hard trekken
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Bacteriën hechten op bijna alle natuurlijke en synthetische oppervlakken en 
vormen een slijmlaag. voor hen een noodzakelijke overlevingsstrategie, voor 

ons soms heel vervelend.

Van de glibberige rotsen en stenen 
in een beek of rivier tot het plak-
kerige laagje op tanden en kie-

zen. Overal zijn biofilms. In principe 
vormt elke grensvlak tussen vloeistof en 
vaste fase een potentiele plek voor micro-
organismen om te hechten. Anthonie 
van Leeuwenhoek was eind 17de eeuw 
de eerste die een biofilm beschreef. De 
Nederlandse lakenhandelaar uit Delft zag 
met zijn eenvoudige zelfgemaakte lens-
jes, die men later microsoop noemde, dat 
het witgeel plakkerige laagje op zijn tan-
den vol zat met bacteriën, of, zoals hij zei, 
‘dierkens’. Ook beschreef hij dat het azijn 
waarmee hij zijn tanden trachtte schoon 
te maken alleen de organismen aan de 
buitenkant van de slijmerige substantie 
doodde. Een vergelijkbaar verhaal vertel-
len wetenschappers nog steeds, alleen 
gebruiken ze daar nu dure confocale 
scanning lasermicroscopen voor. Pas twee 
eeuwen na Van Leeuwenhoek werden de 
bacteriële biofilms herontdekt door de 
Franse scheikundige en bioloog Louis 

Pasteur. Op de beukenkrullen die gebruikt 
werden voor de traditionele bereiding van 
azijnzuur, ontwaarde hij slijmerig mate-
riaal dat de azijnzuurbacterie Mycoderma 
aceti bevatte. 

LevensstijL

In natuurlijke ecosystemen geven bac-
teriën bijna altijd de voorkeur aan het 

leven op een oppervlak. Door slijmerige 
polymeren uit te scheiden plakken ze 
stevig vast aan het oppervlak en vormen 
met elkaar een driedimensionaal net-
werk. Een volgroeide biofilm bestaat vaak 
voor maar 20 tot 40 % uit bacteriën. De 
rest is het zelf geproduceerde slijmkapsel 
dat bestaat uit water, polysacchariden, 
eiwitten, nucleïnezuren, lipiden en extra-
cellulair DNA. 

Met deze levensstijl verkleinen bacte-
riën de kans dat ze wegspoelen of een 
prooi worden van bacteriofagen of andere 
grazende eencelligen en organismen. 
Naast het verschaffen van bescherming 
tegen invloeden van buitenaf, vormt de 
slijmmatrix ook een voedingsbron door 
recycling van dode cellen, en maakt het 
de interactie en communicatie tussen 
cellen onderling een stuk eenvoudiger. 
De vorming van een biofilm is vaak een 
reactie op externe stressfactoren, zoals 
nutriëntentekort, uitdroging, blootstelling 

aan zuurstof, temperatuurverandering, 
antimicrobiële middelen en het afweer-
systeem. 

Een biofilm biedt bescherming maar 
vormt ook een hindernis. Want hoe ste-
viger die structuur is, hoe lastiger het 
voor voedingsstoffen is om van de vloei-
stof naar het organisme te diffunderen. 
Wanneer ze de kans krijgen, groeien 
bacteriën het liefst in suspensie, denken 
sommige onderzoekers. Daarna in vlok-
vorm en tot slot pas in een biofilm of kor-
rel. In het laboratorium hebben ze maar 
een luxe leventje: onderzoekers bestude-
ren bacteriën meestal in suspensie, waar 
ze vrij rondzwemmend optimaal kunnen 
groeien. Zo zijn ze makkelijker en onder 
gecontroleerde condities te kweken. 

sLechte FiLms

Geen enkel vast oppervlak in water 
(zoet of zout) ontkomt aan het kleef-

gedrag. Pijlers van boorinstallaties en 
olieplatforms zitten onder, en ook de 
scheepvaart kampt steevast met aangroei 
op de scheepswand. Dit veroorzaakt extra 
wrijving, waardoor het brandstofverbruik 
stijgt en het schip voor onderhoud uit de 
vaart moet. Antifoulingverf helpt, maar 
voorkomt onderhoud niet. Zodra een 
voorwerp in het (zee)water komt, hechten 
aanwezige macromoleculen zoals eiwit-
ten en suikers aan het oppervlak. Deze 
organische film trekt bacteriën en kiezel-
wieren aan die polysachariden afscheiden 
en biofilm maken. Deze laag is weer een 

ingekapseld
leven

Microbiële matten in Yellowstone park.

Het hoofdbestanddeel van alginaat uit zeewier  is 
alginezuur, net als zetmeel een polysaccharide.

in een slibkorrel kunnen verschillende bacterie-
soorten in lagen samenleven. Aan de buitenkant 

is veel zuurstof beschikbaar, binnenin nauwelijks. 
Zo heeft ieder zijn niche en kunnen verschillende 
zuiveringsprocessen in één keer plaatsvinden. |

P-verwijdering/
anoxische groei

nitrificatie
heterotrofe groei

Zuurstof gradiënt in korrel geeft
simultane CVZ-, P- en N-verwijdering

Aëroob korrelslib
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aanhechtingsplaats en voedingsbodem 
voor andere (micro)organismen, larven 
van zeepokken en mosselen. 

Biofilms hebben ook de neiging om 
waterleidingen te vernauwen en de mem-
branen van de drinkwaterzuiveringssyste-
men te verstoppen. Ook warmwatersyste-
men zoals in douches en luchtkoelers zijn 
de klos. Hierin overleeft bijvoorbeeld de 
beruchte ziekteverwekker Legionella pneu-
mophila in slijmlaagjes. Ook aan de bin-
nenkant van ongewassen douchegordijnen 
en in de zwanenhals onder de gootsteen 
zijn fraaie biofilms aan te treffen. 

Voor de gezondheid vormen bacteriële 
biofilms een serieuze bedreiging. Ze zijn 
de belangrijkste reden dat infecties, zoals 
chronische oor- en wondontstekingen, zo 
hardnekkig kunnen zijn. Maar ook door 
het simpelweg slecht schoonmaken van 
contactlenzen kunnen biofilms vormen 
en oogontsteking veroorzaken. Bij maar 
liefst 65 tot 80 % van alle infecties bij 
de mens speelt de aanwezigheid van bio-
films een belangrijke rol. 

De vorming van bacteriële kolonies op 
weefsel of implantaten of andere medi-
sche instrumenten kan zelfs tot ernstige 
en levensbedreigende infecties leiden, 
zoals Pseudomonas aeruginosa, die long-
ontsteking bij patiënten met taaislijm-
ziekte veroorzaakt. Helemaal lastig aan te 
pakken zijn biofilms die zich op implan-
taten en protheses in het lichaam vor-
men, zoals hartkleppen, stemprothesen, 
kunstknieën en -heupen, en medische 
instrumenten als urinekatheters en son-
des. Daarbij is een reeks van bacteri-
ele ziekteverwekkers betrokken, zoals de 

huidbacteriën Staphylococcus aureus en 
Staphylococcus epidermidis, darmbacterie 
Escherichia coli, en schimmels zoals de 
gist Candida albicans. 

Goede FiLms

Soms pakt al die bacteriële activiteit 
wat gunstiger uit. Bacterielaagjes in 

de darmen en vagina bijvoorbeeld bieden 
bescherming tegen ziekteverwekkers, bij-
voorbeeld doordat ze de slijmlaag bezet 
houden zodat er geen plek is voor patho-
genen, of doordat ze een zuur uitschei-
den zodat andere bacteriën niet kunnen 
groeien.

Ondertussen zorgt ons lichaam ervoor 
dat we niet overgroeid raken door al 
die goed of slecht willende bacteriën en 

schimmels. Huid, darm en slijmvliezen 
vernieuwen zich continu door aan de 
onderkant nieuwe cellen aan te maken en 
de bovenkant de oude cellen lost te laten. 
Zo slijt er elke dag weer een laagje cellen 
af en met die cellen ook de aangehechte 
bacteriën. En daar waar dat niet gebeurt, 
zoals op tanden en kiezen, is het een 
kwestie van goed poetsen. 

Een andere plek waar biofilms onmis-
baar zijn geworden, is de afvalwater-
zuivering. Biotechnologen van de TU 
Delft hebben methoden ontwikkeld om 
compacte biofilms op korrels of in gra-
nules te kweken. Door het aanleggen van 
de juiste ecologische condities voor de 
gewenste bacteriën volgt de aanhechting 
en groei bijna vanzelf. Zo zijn er slibkor-
rels gecreëerd die bestaan uit laagjes met 
verschillende bacteriepopulaties waarin 
achtereenvolgens verwijdering van kool-
stof, stikstof en fosfaat kan plaatsvinden. 
Omdat alles in één korrel plaatsvindt, 
is er maar één tank nodig. Dat scheelt 
behalve reactoren ook veel energie omdat 
het water niet meer van de een naar de 
andere reactor hoeft te worden gepompt. 
Bovendien bezinkt het korrelslib snel 
en is het makkelijk uit het water te ver-
wijderen. Deze technologie staat bekend 
onder de naam Nereda, en is door Royal 
HaskoningDHV, de Waterschappen en 
TUDelft vervolgens uitontwikkeld.

Het onderzoek aan biofilms is tegen-
woordig zo veelzijdig dat zowel materiaal-
kundigen, fysisch-chemici, microbiolo-
gen, biologen, medici, informatici en ook 
(proces)technologen zich ermee bezig-
houden. Ieder alleen nog wel vaak vanuit 
zijn eigen vakgebied. |

schimmelonderzoekers van het Centraal Bureau 
voor schimmelcultures (CBs) in utrecht, en 

houtexperts van de hogeschool saxion werken 
samen aan een nieuwe manier om hout met 
behulp van biofilms te verduurzamen, een soort 
van ‘biofinish’. het aantrekkelijke van een der-
gelijke levende coating is dat eventuele bescha-
digingen en lege plekken op het houtoppervlak 
‘vanzelf’ weer worden opgevuld. 
De zwarte, gistachtige schimmel Aureobasidium 
pullulans mag het karwei opknappen. het zwarte 
pigment melanine van de schimmel geeft het 
hout een bijzondere kleur en beschermt tegen 
aantasting door uv-straling. ook beschermt de 
biofilm het hout tegen houtrot, wat niets anders 
is dan afbraak door andere schimmels en micro-
organismen. 

het hout wordt daarvoor eerst voorbehandeld met 
lijnzaadolie zodat de schimmel goed hecht, groeit 
en een homogeen beschermende film vormt. 
schimmels beschikken namelijk over extracellu-
laire oxidatieve systemen en knoopt via radicaal-
reacties de (hout)polymeren aan elkaar en vormt 
een beschermende laag. het principe is getest op 
dennenhout en werkte voor de testperiode van 
drie jaar. |

levende verf

Alginaat is een waardevolle grondstof voor 
allerlei toepassingen van wondverband tot 

kunstkaviaar. Dit biopolymeer wordt gewonnen 
uit zeewier, maar is vanwege het beperkte aanbod 
relatief duur. Biofilms kunnen daar verandering in 
brengen. Deze alginaat-achtige polymeren zitten 
ook in het korrelslib van bepaalde afvalwater-
zuiveringsinstallaties. maar liefst 20 % van de 
slibkorrel bestaat uit alginaat. De verwachting is 
dat deze nereda-zuiveringstechnologie breed in 
nederland wordt ingevoerd en er veel alginaat 
beschikbaar komt. 
Delftse technologen werken daarom al aan een 
nieuwe toepassingen voor het bacteriële alginaat. 
een daarvan is het gebruik in de bouw om beton 
tegen betonrot te beschermen. Wanneer cement 

tijdens het uitharden te snel uitdroogt, wordt 
het poreus en kunnen zouten makkelijk binnen-
dringen en het ijzer corroderen. Door cement nu 
met alginaat te mengen, vertraagt dit niet alleen 
de verdamping van water, maar alginaat vormt 
met het tweewaardige calcium een netwerk rond 
de kleiplaatjes waardoor een harde waterdichte 
buitenlaag ontstaat. naar schatting kan beton dan 
twintig jaar langer mee. |

betoncoAting of kunstkAviAAr
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De vorming van een biofilm staat of valt bij een succesvolle landing op een oppervlak. Daarna 
komt een heel mechanisme in werking om vooral goed vast te plakken.

Uiteindelijk winnen de vanderwaalskrach-
ten in het merendeel van de gevallen en is 
de landing een succes. 

De afstand tussen de bacterie en het 
oppervlak is dan klein genoeg (< 1,5 
nanometer) voor zeer specifieke stereo-
chemische interacties waardoor de hech-
ting tussen bacterie en oppervlak onom-
keerbaar wordt. Dit proces gaat rede-
lijk snel, vaak een kwestie van minuten. 
Hechtingseiwitten op de bacteriecelwand 
herkennen de speekseleiwitten in de pel-
licle en vormen de basis voor een sterke 
aanhechting. Die hechtingseiwitten of 
bacteriële adhesins bevinden zich meestal 
aan het uiteinde van de pili, de haarach-
tige structuren op de celwand, waarmee 
bacteriën zich ook verder over het opper-
vlak kunnen verspreiden.

netwerk bouwen

Eenmaal gehecht gaan de pioniers 
delen, vormen microkolonies en ver-

spreiden zich over het oppervlak. Aan 
deze eerste kolonisten, in de mond vaak 
streptokokken, hechten zich weer ande-
re micro-organismen uit de omgeving. 
De pioniers kunnen de kolonisatie door 
andere soorten ook bevorderen doordat 
ze de chemische structuur van de speek-
seleiwitten veranderen, door stoffen te 
produceren die andere bacteriën kunnen 
gebruiken of door biopolymeren te maken 
waaraan bacteriën kunnen hechten. 

Zodra een bacterie is gehecht, worden 
genen voor het bewegen, het herkennen 
en het hechten aan substraten onder-
drukt. Andere genen worden actief, zoals 
genen voor de productie van extracellulai-
re polysacchariden uit suikers, waardoor 
een complex slijmerig netwerk ontstaat 
dat de micro-organismen beschermt. 
Bij verdere ontwikkeling van de biofilm 
speelt cel-celcommunicatie vaak een rol; 
dit fenomeen wordt quorum sensing 
genoemd. Hierdoor kan de populatie 
de groei en deling, de uitwisseling van 

In het leven van een bacterie draait het 
maar om een paar dingen: eten, over-
leven en vermenigvuldigen. En omdat 

voedingsstoffen vaak aan grensvlakken 
verzamelen, is aanhechten een belangrij-
ke overlevingsstrategie. Bacteriën hechten 
het makkelijkst aan ruwe en hydrofobe 
oppervlakken, en wanneer er veel voe-
dingsstoffen aanwezig zijn om te groeien 
en slijmerig plakmiddel te produceren.

De ontwikkeling van een biofilm verloopt 
in een aantal stappen. Dit mechanisme is 
voor alle biofilms ongeveer hetzelfde en 
begint met de initiële hechting aan een 
oppervlak. Een mooi voorbeeld daarvoor 
is de vorming van tandplak, dat uitgebreid 
door orale microbiologen is onderzocht. 
Op niet goed gepoetste tanden en kiezen 
ontwikkeld zich een rijk ecosysteem van 
honderden bacteriesoorten. 

Het tandoppervlak is bedekt met speek-
seleiwitten, -lipiden en -enzymen, die 
een dun beschermend laagje vormen, de 
pellicle. Afhankelijk van de plaats in de 
mond is deze pellicle zo’n 100 tot 1.000 
nanometer dik. Daar bovenop vindt zich 

een dunne speekselfilm van 10 tot 100 
micrometer. Deze laag vormt zich binnen 
enkele seconden na het poetsen en geeft 
bacteriën extra houvast om te hechten. 
Het langsstromend speeksel brengt de 
mondbacteriën vervolgens in de buurt 
van het oppervlak. 

de LandinG

Daarna leidt een samenspel van aan-
trekkende vanderwaalskrachten en 

elektrostatische afstoting tussen de bac-
teriën en het oppervlak tot een omkeer-
bare hechting. Vanderwaalskrachten zijn 
zwakke elektromagnetische krachten die 
op lange afstand werken (> 50 nanome-
ter) waardoor de bacterie naar het opper-
vlak wordt getrokken. Vervolgens vindt 
afstoting plaats omdat zowel het tandop-
pervlak met eiwitten als de bacterie nega-
tief geladen zijn (tussen 10 en 20 nano-
meter). De DVLO-theorie, vernoemd naar 
Derjaguin, Landau, Verwey en Overbeek 
en afkomstig uit de colloïdchemie, wordt 
vaak gebruikt om deze interactie tussen 
een bacterie en oppervlak te beschrijven. 

aanleggen en
vastplakken

Bacteriën kunnen met elkaar ‘communiceren’ via 
de productie van extracellulaire signaalmolecu-

len. Wanneer de concentratie van zo’n signaalstof 
boven een bepaalde waarde komt doordat er bij-
voorbeeld veel soortgenoten in de buurt zitten die 
ook die stof maken, is dat een teken om gezamenlijk 
bepaalde genen aan of uit te schakelen. Bijvoorbeeld 
de genen om slijm te produceren en samen een 
beschermende biofilm te vormen. 
Bij ziekteverwekkers regelen deze signaalstoffen 
bijvoorbeeld de productie van virulentiefactoren. 
Zoals bij de beruchte bacterie Pseudomonas 
aeruginosa, die longontsteking kan veroor-
zaken. signaalmoleculen als acylhomoserine 
lacton (Ahl) en quinolon (PQs) zorgen ervoor 
dat de ziekteverwekkers massaal toxines pro-

duceren om het immuunsysteem van de gastheer te 
blokkeren, of proteases produceren die het longweef-
sel aantasten. ook zetten ze aan tot het bouwen van 
een biofilm die het immuunsysteem van de gastheer 
kan omzeilen. Deze quorum sensing speelt ook een 
rol bij losmaken van bacteriën uit een biofilm en bij 
de productie van licht (bioluminiscentie). |

bActerieel geklets

relatief lage Ahl
concentratie

uitgescheiden 
Ahl

uitgescheiden 
Ahl

lokaal 
lage Ahl

concentratie
gemodificeerd
metabolisme

Ahl
receptoren

biofilm
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nismen dragen bij aan verhoogde antibio-
ticaresistentie. Zo verhindert de structuur 
van de biofilm het binnendringen van 
antibiotica, waardoor alleen bacteriën aan 
de buitenkant worden aangepakt. Positief 
geladen antibiotica zoals aminoglycosi-
des binden direct aan negatief geladen 
polymeren van de extracellulaire matrix. 
Verder zijn biofilms een ideale omge-
ving om antibioticaresistentie-genen te 
verwerven via overdracht van plasmiden. 
Maar ook om te profiteren van de anti-
bioticaresistente van de buren wanneer 
die enzymen uitscheiden die bijvoorbeeld 
antibiotica afbreken, zoals het enzym 
beta-lactamase dat penicilline en afgelei-
den inactiveert. Bovendien groeien bacte-
riën in biofilms zeer langzaam waardoor 
antibiotica sowieso al veel minder effect 
hebben. Er zijn zelfs aanwijzingen dat het 
gebruik van antibiotica biofilmvorming 
juist bevordert. |

genetisch materiaal en de uitscheiding 
van slijmpolymeren en toxische stoffen 
onderling regelen. 

Wanneer de biofilm een week de kans 
krijgt om flink door te groeien, zal de 
structuur en samenstelling langzaam ver-
anderen door opeenvolging van microben 
en groei. De pionierende streptokokken 
op het tandoppervlak worden geleidelijk 
opgevolgd door actinomyceten die meer 
aangepast zijn aan de nieuwe omgeving. 
Door groei en verdikking van de bacteri-
ele laag ontstaat een gebrek aan voedings-
stoffen en daalt de zuurstofconcentratie. 

Uiteindelijk zullen stukjes biofilm weer 
loslaten wanneer de afschuifkrachten op 
de lobbige of rafelige structuur aan boven-
kant te groot worden. Of omdat ze zelf 

loslaten om zich elders te vestigen omdat 
het te druk wordt. Daarvoor scheiden ze 
proteases uit die de hechtingseiwitten 
doorknippen. 

Het is goed te beseffen dat deze stappen 
niet altijd zo netjes verlopen. De vorming 
van microbiële biofilms is een dynamisch 
proces waarbij aanhechting, groei en los-
laten en opnieuw hechten van bacteriën 
continu doorgaat. Elke soort heeft zijn 
zo’n zijn eigen voorkeur en niche in de 
biofilm. 

De heersende pH, zuurstofconcentratie 
en de beschikbaarheid van voedingsstof-
fen en afbraakproducten bepalen zo de 
biodiversiteit en de structuur. Studies 
met confocal laser scanning-microscopen 
laten zien dat een volgroeide biofilm een 
heel ruimtelijke driedimensionale struc-
tuur heeft en niet slechts een opeenho-
ping van laagjes cellen is. Afhankelijk 
van de beschikbaarheid van nutriënten 
en afschuifkrachten in de omgeving is 
een biofilm heel compact of heel losjes 
en open met kanaaltjes om voedingstof-
fen aan te voeren. Ook zijn er tijdens 
studies met micro-electroden aanzienlijk 
gradiënten over de biofilm waargenomen 
als het gaat om belangrijke groeifactoren 
als pH, redoxpotentiaal en zuurstof. Zo 
kunnen zuurstofgevoelige bacteriën over-
leven in voor hun vijandige zuurstofrijke 
omgeving.

Pantser

Biofilms geven bacteriën bescherming 
tegen indringers, uitdroging en anti-

bacteriële stoffen. En zelfs tegen ons 
afweersysteem. Witte bloedcellen (leuko-
cyten en macrofagen) slagen er niet in om 
door de slijmlaag heen te dringen. 

Ook zijn biofilms berucht om hun ver-
hoogde weerstand tegen antibiotica. Vaak 
is een duizend maal hogere dosis nodig 
dan gebruikelijk. Verschillende mecha-

het tandoppervlak is bedekt met lipiden en eiwitten, 
waaronder het speekseleiwit agglutinine glycopro-

teïne. Deze eiwitten worden herkend door bacteriën die 
hiervoor receptoren op hun celwand hebben zitten, meestal 
streptokokken. Deze vormen een aanhechtingsplaats voor 
tal van andere mondbacteriën. Binnen een dag groeit deze 
laag uit tot een uiterst gevarieerde complexe biofilm waarin 
allerlei soorten micro-organismen een hecht samenlevings-
verband vormen. |

tandoppervlak
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Vorming Van biofilms

Goed poetsen van ‘gewone’ tanden is al las-
tig, maar met een beugel erbij wordt het 

helemaal een uitdaging. helaas bieden beugels 
mondbacteriën veel nieuwe mogelijkheden om 
lekker vast te plakken, buiten bereik van tanden-
borstels te blijven en biofilms te ontwikkelen. 
Beugels vormen zo een broedplaats voor bacteriën 
en kunnen een scala aan problemen veroorzaken: 
van ontsteking van tandvlees tot ontkalking van 
het glazuur (decalcificatie). 
Biofilms vormen zich het snelst rond het cement 
waarmee de brackets of slotjes op het tandglazuur 
zijn geplakt. Cement heeft namelijk een ruw opper-
vlak dat ideale aanhechting en schuilplaatsen 
biedt voor bacteriën tegen langs spoelend speek-
sel en een schurende tong. 
aantasting van het glazuur is te herkennen aan 
de witte vlekken rondom de slotjes, een vroege 
fase van gaatjes. Bij het verwijderen van de beugel 
kan het glazuur inmiddels zo verzwakt zijn dat de 
orthodontist het glazuur meetrekt en er gaatjes 
ontstaan, die de tandarts vervolgens weer mag vul-
len. Circa 15 % van de beugeldragers krijgt hiermee 
te maken. Wetenschappers onderzoeken nu of 
het toevoegen van antimicrobiële stoffen aan het 
cement biofilmvorming kan helpen voorkomen.  |
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Biofilms zijn lastig te verwijderen. Helemaal als ze op protheses of implantaten in het 
lichaam zitten. Daarom ontwikkelen wetenschappers nu speciale coatings om de initiële 

aanhechting te saboteren.

Heup- en knieprotheses en 
implantaten als hartkleppen zijn 
niet meer weg te denken uit de 

gezondheidzorg nu we een gemiddelde 
leeftijd van 80 jaar bereiken. Helaas is een 
infectie een veel voorkomende complica-
tie. Ondanks strenge hygiëneregels, ope-
ratiepakken, haarkapjes en speciale lucht-
behandelinginstallaties bevat de omge-
ving voldoende bacteriën die tijdens het 
plaatsen van de prothese in het lichaam 
kunnen komen. Uit onderzoek naar het 
instrumentarium dat gebruik wordt door 
de orthopedisch chirurg bij het plaatsen 
van een heup of een knie is dit in 30 % 
van de gevallen na afloop besmet met 
micro-organismen uit de omgeving. Vaak 
uit de neus of van de huid. 

Meestal ruimen de witte bloedcellen van 
de patiënt die bacteriën wel weer op, maar 

dat lukt niet altijd. Zeker niet bij mensen 
die verzwakt zijn. De bacteriën hechten 
aan de prothese, vermenigvuldigen zich 
en vormen een biofilm die bijna niet te 
bestrijden is. De slijmlaag beschermt ze 
tegen het afweersysteem en antibiotica. 
Vaak is dan de prothese vervangen de 
enige oplossing. 

Het voorkomen van aanhechting op 
implantaten staat daarom hoog op de 
agenda van medisch georiënteerde 
fysisch-chemici. Aan de Rijksuniversiteit 
Groningen werken ze aan verschillende 
soorten coatings met antibiotica voor 
protheses, waardoor de bacteriën die 
hechten direct gedood worden en geen 
kans krijgen een biofilm te vormen. 
Zo kunnen heel lokaal hoge concentra-
ties antibiotica worden afgeven voor een 
periode van vijf dagen. Dit zou voldoen-

de moeten zijn bacteriën die tijdens de 
operatie binnenvallen te doden. 

aantrekken

Een andere techniek om bacteriën 
direct bij aanhechting te doden is de 

coating elektrisch te laden. Onder fysio-
logische condities zijn bijna alle opper-
vlakken negatief geladen, dus ook de 
buitenwanden van cellen en bacteriën. 
Onderzoekers hebben coatings ontwik-
keld die quaternaire ammoniumgroepen 
bevatten en daardoor zo sterk positief 
geladen zijn, dat bacteriën niet alleen 
heel hard worden aangetrokken door het 
oppervlak, maar dat het zelfs de celmem-
braan van de bacteriën zodanig vervormt 
dat het kapot barst en het cytoplasma 
eruit stroomt. Een vergelijkbare kracht 
die wij zouden voelen als we op een pla-
neet staan die tienmaal groter is dan de 
aarde. Het voordeel is dat deze actieve 
stoffen blijvend verankerd zitten aan de 
coating via een niet-hydrolyseerbare bin-
ding. Deze positieve geladen quaternaire 
ammoniumverbindingen zitten vaak ook 
in lenzenvloeistof, shampoo en schoon-
maakmiddelen. Het werkingsmechanis-
me in oplossing is echter iets anders dan 
de geïmmobiliseerde variant: de lange 
hydrofobe alkylgroepen van de verbinding 
nestelen in de celmembraan en vormen 
een porie waardoor de cel leegloopt. 

Om deze coating voor lichaamsimplanta-
ten toepasbaar te maken, moeten chemici 
nog wel het één en ander finetunen zodat 
wél de bacteriën maar níet de weefsel-
cellen kapotgaan. Het nadeel is dat een 
positief geladen coating, bedoeld om bacte-
riën stuk te trekken, ook eiwitten aantrekt. 
Omdat eiwitten kleinere deeltjes zijn dan 
bacteriën, gaan ze sneller op de prothese 

afstoten
of hard trekken

in het rioolzuiveringsslib zijn bacteriofagen ont-
dekt die zowel de bacterie in de biofilm als 

de extracellulaire matrix kunnen aanvallen. Ze 
beschikken hiervoor over de genetisch informatie 
voor het enzym dispersine B. Dit enzym hydroly-
seert het exopolysaccharide poly-β-1,6-n-acetyl-d-
glucosamine, een essentiële component van de 
slijmmatrix van veel bacteriën. 
synthetisch biologen uit Amerika willen dit enzym 

nu in andere bacteriofagen zetten om zo hard-
nekkige biofilms met bijvoorbeeld pathogene  
staphylokokken te kunnen aanpakken. om te 
laten zien dat het principe werkt, hebben ze t7, 
een Escherichia coli-specifieke faag, verbouwd 
en er het gen voor de aanmaak van dispersine B 
ingezet. De gemodificeerde faag wist meer dan 99 
procent van de bacteriën in een in vitro biofilm te 
elimineren. |

beetje fAAg
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zitten. De coating moet dus in staat zijn 
om zijn werk te doen, terwijl er een eiwit-
laagje op zit. Zo moet een coating voor 
een urinewegkatheter bestand zijn tegen 
urine. De coating voor een spraakprothese 
heeft weer een ander probleem: de prothe-
se is voortdurend omgeven door speeksel, 
en speeksel zit vol enzymen. Daar moet de 
coating wel tegen kunnen.

aFstoten

Het omgekeerde geldt voor coatings 
met ‘polymerenborstels’ op het 

oppervlak. Deze moeten juist voorkomen 
dat bacteriën hechten aan het oppervlak. 
Polymerenborstels zijn meestal gemaakt 
van polyethyleenglycol, zijn heel hydrofiel 
en sterk gehydrateerd, waardoor ze maar 
zeer zwakke adhesiekrachten op bacteri-
en uitoefenen. Wanneer er geen afschuif-
krachten spelen, kunnen bacteriën wel op 
zo’n polymerenborstel neerstrijken. Maar 
omdat de krachten zo zwak zijn, realise-
ren ze zich niet dat ze op een oppervlak 
zitten en ‘denken’ dat ze nog vrij rond-
zwemmen. De kleine vervormingen van 
het membraanoppervlak die ze doorgaans 
ondervinden wanneer ze hechten op 
normale oppervlakken als bot (hydroxy- 
apatiet), kunststoffen en metalen blijven 
uit. Waardoor ook het hele mechanisme 
dat een bacterie gewoonlijk bij hechting 
aanschakelt, uit blijft staan: ze ondergaan 
geen genetische veranderingen en schei-
den geen plakmiddel uit. 

Met de eerste coatings lukte het de 
aanhechting met 90 tot 99 procent te 
verminderen. Maar dat is niet genoeg om 
infectie te voorkomen. Steriel betekent 
immers nul bacteriën. Daarom werken 
onderzoekers aan een combinatie van 
polymerenborstels met daarop antibacte-

riële peptiden en met specifieke eiwitten 
om juist de hechting van weefselcellen te 
bevorderen. Dit zijn speciale aminozuur-
sequenties (zogenaamde RGD-peptiden) 
die herkend worden door weefselcellen. 

De ontwikkeling van deze innovatieve 
coatings bevindt zich nog in de laborato-
riumfase; ze zijn voorlopig niet in het zie-
kenhuis te vinden. Stabiliteit van de coa-
tings moet in de praktijk worden getest, 
en op dieren. Op dit moment wordt 
maar één coating in de kliniek toegepast: 
een eenvoudige polymelkzuurcoating die 
tijdens het degradatieproces het antibioti-
cum gentamicine afgeeft.

onverwachte hoek

Het zijn overigens niet alleen bacte-
riën die inwaaien tijdens de ope-

ratie die oorzaak zijn van veel ellende. 
Ook open wonden, zoals een schram of 
getrokken kies, kan een ingang zijn voor 

een bacterie, die dan via de bloedbaan 
uiteindelijk bij de heupprothese een bio-
film en ontsteking veroorzaakt. Bacteriën 
hechten zich bij voorkeur aan vaste opper-
vlakken in het lichaam omdat ze daar rus-
tig hun gang kunnen gaan en niet worden 
afgestoten door weefselcellen. 

Over deze zogeheten hematogene 
infecties is momenteel veel discussie. 
Bijvoorbeeld of mensen met een kunst-
heup voordat ze naar de tandarts gaan 
preventief een antibioticumkuurtje moe-
ten nemen. Van de eerste laag bac-
teriën die aan de kunstheup hechten 
merkt de patiënt niets. Pas wanneer een 
goede biofilm ontwikkeld is, komen de 
klachten en dan helpen antibiotica niet 
meer. Het lichtpuntje is dat de kans op 
een hematogene infectie gelukkig wel 
afneemt naarmate de prothese langer in 
het lichaam zit. De weefselcellen hebben 
dan die plek gekaapt. |

Britse onderzoekers hebben een nieuw enzym 
geïsoleerd uit de bacterie Bacillus lichenifor-

mus, die op het oppervlak van zeewier leeft. De 
bacterie gebruikt dit enzym om uit zijn eigen bio-
film te kunnen ontsnappen en te verhuizen naar 
voedselrijkere oorden.
het enzym nucB breekt extracellulair DnA af, 
een van de componenten in de slijmmatrix. het 
grote voordeel van een dergelijk DnAse is dat 
de werking redelijk universeel is en je er allerlei 
biofilms met andere bacteriesoorten mee kunt 
afbreken. Bijvoorbeeld biofilms die op scheeps-
rompen groeien, biofilms in chronisch ontstoken 
bijholtes of biofilms met Campylobacter jejuni 
in slachterijen, een van de belangrijkste veroor-

zakers van voedselinfecties met kippenvlees. De 
onderzoekers willen biofilms bestrijden door met 
DnA-afbrekende enzymen als het ware gaten in 
de slijmlaag te gaan schieten zodat de gebruike-
lijke schoonmaakmiddelen als chloor en alcohol 
hun vernietigende werk kunnen doen. |

gAten hAppen

een coating van polymeerketens met covalent gebonden antibacteriële peptiden (AmP) zorgen 
ervoor dat bacteriën niet hechten; integrin-bindende rGD-peptiden  bevorderen de hechting van 

weefselcellen. |

polymerenborstels

Groningse onderzoekers hebben, geïnspi-
reerd op de reclameslogan removal beyond 

the bristles voor de sonische tandenborstel, zich 
verdiept in het verstoren van de taaie visco-elasti-
sche slijmmassa van een volgroeide biofilm door 
deze te laten resoneren met geluidsgolven. De 
trilling en de opgewekte vloeistofstroom blijken 
voldoende om biofilms kapot te laten knappen of 
flink uit elkaar te trekken. Dat laatste is interes-
sant voor lastig te bereiken biofilms in pockets. 
Door de trillingen wordt de slijmlaag opgerekt en 
krijgt het een open structuur. hierdoor kunnen 
antibiotica makkelijker binnendringen en hun 
werk doen. |

slijm opkloppen
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voor op sChool
 1. Uit welke monomeren zijn polysachariden en eiwitten 

opgebouwd?

 2. Uit welke monomeren is DNA opgebouwd?
 3. Waarop is de werking van antifoulingverf op schepen en 

boorplatforms gebaseerd?
 4. Wat is de betekenis van faag/fagen in bacteriofagen, sarco-

faag?
 5. Wat is een suspensie?
 6. Op welke externe stressfactoren is de vorming van een 

biofilm de reactie?
 7. Noem twee plaatsen waar bacteriële biofilms de gezond-

heid van mensen bedreigen en twee waar biofilms de 
mens beschermen.

 8. Wat is de rol van ijzerbewapening bij betonrot?
 9. Noem drie eisen voor een goed oppervlak om biofilms te 

vormen.
 10. Wat betekent quorum sensing?
 11. Wat bepaalt de biodiversiteit en structuur van biofilms?
 12. Wat zijn bronnen van besmetting van implantaten?
 13. Wat zijn hematogene infecties?
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Helpt een dagelijks zuigtablet met goede mondbacteriën tegen bio-
films die slechte adem veroorzaken? Sommige denken van wel…
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