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tentie bij 25% tot 30% gevonden. Omdat bij het 
begin van de behandeling meestal niet bekend is of 
de schimmel resistent is, wordt vaak meteen met 
een antischimmelmiddel van een andere klasse 
begonnen of met twee middelen tegelijk. Dit om 
de kans te vergroten dat de patiënt de infectie met 
de resistente schimmel overleeft.

Beter nog is om de resistentievorming te voor-
kómen. Daarvoor is het belangrijk om te begrijpen 
hoe de resistentie in het milieu ontstaat zodat het 
probleem gericht kan worden aangepakt. Omdat 
resistentie wereldwijd wordt gevonden, is het 
belangrijk om dit probleem samen met andere 
landen aan te pakken. Want als we niets doen zul-
len er steeds nieuwe resistente varianten ontstaan 
en kunnen we straks azolen helemaal niet meer 
gebruiken bij de behandeling van aspergillusinfec-
ties. 

Hoewel er in Nederland veel onderzoek ver-
richt wordt naar antimicrobiële resistentie ligt de 
nadruk van dit onderzoek vrijwel uitsluitend op 
resistentieproblemen bij bacteriën. Meer aandacht 
voor resistentie bij schimmels is gewenst, met 
name omdat er sowieso maar weinig antischim-
melmiddelen zijn. Gelukkig zijn er wel enkele 
nieuwe middelen in ontwikkeling die een ander 
aangrijpingspunt hebben dan de azolen. Er is 
echter nog vele jaren onderzoek nodig voordat we 
deze middelen kunnen gebruiken om patiënten 
(met een resistente infectie) te behandelen.

Waterschimmels treffen algen
ó   ir. thijs frenken en dr. alena gsell

Eczeem, een allergische ontstekings-
reactie van de huid, kan een vervelende 
irriterende jeuk en een schilferige huid 
veroorzaken, zoals bijvoorbeeld bij zwem-

merseczeem het geval is. Vreemd genoeg is zwem-
merseczeem helemaal geen eczeem. Het is een 
schimmel die zich met dode huidcellen voedt. En 
het is in tegenstelling tot eczeem wel besmettelijk. 
Afvallende huidschilfers bevatten namelijk schim-
meldeeltjes die op andere plekken op je lichaam, 
of bij een ander persoon, nieuwe infecties kun-
nen veroorzaken. Vaak vindt besmetting plaats in 
zwembaden of op andere plaatsen waar mensen op 
blote voeten lopen.

Er zijn ook veel schimmels die zich voeden 
met levend materiaal en als parasiet op dieren of 
planten leven. Een van de minder bekende, maar 
wel invloedrijke groep schimmels wordt gevormd 
door de parasitaire chytriden. Dit zijn de meest 
simpele en primitieve vormen van schimmels die 
aanwezig zijn op onze planeet. Ze zijn meer dan 
500 miljoen jaar oud en houden van natte milieus. 
Meestal komen deze schimmels dan ook voor in 
zoet en zout water of in de bodem. Ze komen bijna 
overal voor en kunnen zich voortplanten op zowel 
planten als dieren. Er bestaan overigens wel chytri-
den die op dood materiaal leven, bijvoorbeeld in de 
maag van herkauwers zoals koeien en schapen.

Oneetbare algen …
Een van de levende slachtoffers van chytriden 
zijn algen. Algen zijn microscopische plantjes die 
rondzweven in het water en verantwoordelijk 
zijn voor meer dan de helft van de wereldwijde 
zuurstofproductie. Ze komen bijna overal voor, 
van het aquarium thuis tot onder het poolijs van 
de Arctische oceaan. Algen zorgen, net als planten 
op het land, voor de basis van de voedselketen in 

Resistentie 
tegen genees-
middelen is 
ook bij  
schimmel-
behandeling 
een groot  
probleem



kwartaal 4 2017 schimmels42

het water. Doordat het tijdens het vroege voorjaar 
warmer wordt en er veel voedingstoffen beschik-
baar zijn kunnen algen hard groeien, met vaak 
hoge concentraties tot gevolg. Deze zogenaamde 
voorjaarsbloei vormt een belangrijk moment voor 
dierlijk plankton (zoöplankton), omdat tijdens 
deze periode opeens veel algen als voedsel beschik-
baar zijn. Zoöplankton wordt op zijn beurt weer 
gegeten door vissen. Niet alle algen zijn even goed 
eetbaar voor zoöplankton. Sommigen zijn te groot 
of vormen kolonies, zoals bijvoorbeeld kiezelalgen. 
Anderen vormen een hard skelet of zijn zelfs giftig. 
Hierdoor zijn ze slecht te eten en te verteren door 
zoöplankton. 

… worden eetbaar
Kiezelalgen mogen dan goed beschermd zijn tegen 
dierlijk plankton, zoals watervlooien, ze kunnen 
wel worden geïnfecteerd door de parasitaire chytri-
den. De schimmels hechten zich aan de alg, waarna 

ze binnendringen met kleine wortelachtige 
draden. Deze schimmeldraden scheiden enzymen 
uit die de alg van binnenuit verteren. Daarna zuigt 
de schimmel de alg dus als het ware leeg. Nadat ze 
alle voedingstoffen uit de alg hebben opgenomen, 
maakt de schimmel nieuwe sporen aan die op zoek 
gaan naar gezonde algen om te infecteren. Op deze 
manier kan een epidemie ontstaan die zelfs een 
algenbloei totaal kan wegvagen. 

Appels of peren
Net als andere schimmels gebruiken de chytriden 
sporen voor hun voortplanting. Maar, in tegenstel-
ling tot andere schimmels, produceren chytriden 
zoösporen met een zwemstaartje. Hiermee kun-
nen ze zich door het water verplaatsen. Zoösporen 
zijn te vergelijken met appels of peren. Bomen 
investeren veel energie in het maken van fruit. 
Hiermee geven ze hun zaden extra energie mee, 
maar maken het daarmee ook aantrekkelijk als 
voedsel voor dieren. Dit is bij zoösporen eveneens 
het geval. Deze sporen dienen als een hoge-kwa-
liteit voedselbron voor dierlijk plankton, bijvoor-
beeld voor de watervlo Daphnia of het raderdiertje 
Keratella, die deze sporen kunnen verteren. Op die 
manier dragen deze parasieten positief bij aan de 
voedselketen door de voedingsstoffen uit de oneet-
bare algen via hun sporen toch nog aan het dierlijk 
plankton te voeden.

Eigen ondergang
Klimaatverandering heeft een sterke invloed op 
het aantal infecties door parasitaire schimmels. De 
schimmels houden erg van warm water en kunnen 
zich bij hogere temperaturen sneller voortplan-
ten. Dit zou kunnen betekenen dat als het warmer 
wordt de algen zieker worden. 

In de Maarsseveense plassen vormt de stervor-
mige kiezelalg Asterionella vaak een voorjaarsbloei. 
Hier heeft lange-termijn onderzoek dat 30 jaar 
duurde, aangetoond dat klimaatverandering, in het 

De stervormige kiezelalgen 
hebben last van infectie 
veroorzaakt door de bol
vormige chytride schimmels.
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bijzonder het verdwijnen van winterijs, een sterke 
invloed heeft op infecties door parasitaire schim-
mels. Tijdens koude winters is de schimmel name-
lijk niet actief, hierdoor kan Asterionella ongeremd 
groeien en een voorjaarsbloei vormen. 

Door klimaatverandering komen minder win-
terdagen met vorst voor. Tijdens zachte winters 
blijft de watertemperatuur de hele winter boven 
3°C, waardoor de waterschimmel actief blijft. 
Hierdoor wordt de groei van de kiezelalg onder-
drukt en kan deze niet tot bloei komen. Als er geen 
algen zijn, lopen de schimmels op hun beurt hun 
voedingsstoffen mis. Kortom, het warmere klimaat 
is geen goed nieuws voor zowel de parasitaire 
schimmel als de kiezelalg. 

Wereldhervormers
ó  prof. dr. wiel hoekstra

De microbioloog Bernard Dixon 
schreef in 1994 het boek Power 
Unseen met als veelzeggende onder-
titel How microbes rule the World. 
Hij beschrijft aan de hand van circa 
tachtig voorbeelden dat micro-orga-
nismen het reilen en zeilen van onze 
wereld in hoge mate hebben bepaald. 

Een negental voorbeelden voor zijn 
stellige boodschap is ontleend aan 
vertegenwoordigers uit het schim-
melrijk. Zo beschrijft hij uitgebreid 
hoe in Ierland rond 1845 infecties 
veroorzaakt door de schimmelachtige 
oömyceet Phytophthora infestans, 
aardappelen op het land deden weg-
rotten. Aardappelen waren de enige 
bron van inkomsten van de toch al 
arme en uitgebuite boeren. Om aan 
de hongerdood en de uitzichtloze 
toekomst te ontsnappen verlieten 
miljoenen Ieren hun land. Velen 
gingen naar Amerika om daar een 
nieuw leven te beginnen. Tot de Ierse 
emigranten, behoorden de families 
Fitzgerald en Kennedy. En zó, stelt 
Dixon, heeft Phytophtera infestans 
naast alle ellende er indirect voor 
gezorgd dat John Fitzgerald Ken-
nedy in de jaren zestig van de vorige 
eeuw een politiek leider werd in onze 
wereld. Microbes rule the World, direct 
dan wel indirect.

Dixon beschrijft ook dat Italië tot 
het midden van de 20-ste eeuw met 
de productie van citroenzuur uit 
citrusvruchten een monopolie had. 
Gaandeweg de twintigste eeuw werd 
citroenzuur echter op commerciële 
basis geproduceerd door de schimmel 
Aspergillus niger en was de rol van 
de Italianen volledig uitgespeeld. We 
mogen verwachten dat de bioindus-
trie met micro-organismen, waaron-
der heel prominent schimmels, als 
werknemers steeds vaker de markt 
zal hervormen. 
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Video’s
•	 Waarom	zijn	schimmels	eigenlijk	heel	

tof?	https://www.npo.nl/de-buitend-
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•	 Cordyceps:	attack	of	the	killer	fungi	(bbc)	www.
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•	 Schimmel:	Het	Plastic	van	de	Toekomst	(2015)	
https://motherboard.vice.com/nl/article/
schimmel-het-plastic-van-de-toekomst

•	 Schimmels,	een	wereldwijde	uitdaging	http://
knaw.nl/nl/actueel/nieuws/nu-online-schim-
mels-een-wereldwijde-uitdaging

•	 KennisCafé	-	Bier:	van	gist	tot	glas:	https://
vimeo.com/album/2425325/video/222257141

•	 Tomatenplanten	met	schimmelinfectie:	https://
vimeo.com/222178738	Time-lapse	video	van	een	
gezonde	tomatenplant	(links)	en	een	toma-
tenplant	besmet	met	de	schimmel	Verticillium 
dahliae	(rechts).

•	 Fungal	Futures:	https://vimeo.com/160718811	
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futures.com/Projects
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Het afwegen van veiligheid en 

werkzaamheid van geneesmiddelen 

kent geen eenvoudig recept en 

geschiedt in geleerde colleges. 

Sommige patiënten accepteren geen 

enkele bijwerking, dat is anders voor 

wie met de rug tegen de muur staat.
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voor maar 
2 Veilig of  

werkzaam?

Geneesmiddelen hebben zowel	een	

positieve	werking	als	een	negatief	effect	

–	de	bijwerking.	Commissies	die	

medicijnen	beoordelen	zoeken	het	

meest	ideale	evenwicht	tussen	die	twee	aspecten.	

Dat	is	een	lastige	afweging,	die	zich	moeilijk	in	

strakke	regels	laat	vangen.	Het	hangt	bijvoorbeeld	

van	de	toepassing	van	een	geneesmiddel	af.	Is	dat	

een	medicijn	voor	hoofdpijn	of	teenschimmel	of	

een	middel	tegen	kanker	of	hemofilie?	Ernstig	

zieke	patiënten	accepteren	vaak	meer	risico	op	

bijwerkingen	omdat	de	dood	dikwijls	hun	enige	

alternatief	is.	Hoewel	geneesmiddelen	veilig	zijn,	

realiseren	mensen	zich	vaak	onvoldoende	wat	de	

risico’s	zijn	en	artsen	informeren	daarover	onvol-

doende.	Wie	een	bijsluiter	leest,	slaat	soms	de	

schrik	om	het	hart.	Maar	wie	leest	nou	de	bijslui-

ter?	Dat	kunt	u	beter	wel	doen,	is	het	advies.	

Op zoek naar het ideale 

evenwicht
Een	medicijn	moet	niet	alleen	werken	tegen	de	

aandoening	waarvoor	het	is	bedoeld,	het	moet	ook	

veilig	zijn.	Omdat	er	praktisch	geen	geneesmidde-

len	bestaan	die	niet	ook	bijwerkingen	hebben,	gaat	

het	dus	meestal	om	een	balans	van	die	twee	zaken.	

Het	maken	van	een	juiste	afweging	tussen	de	

nadelen	en	de	voordelen	van	een	geneesmiddel	(de	

risk-benefit assessment)	valt	niet	mee,	want	de	

verschillende	grootheden	op	de	balans	zijn	niet	

altijd	gemakkelijk	met	elkaar	te	vergelijken.	Er	zijn	

harde	gegevens	bij,	die	afkomstig	zijn	van	gedegen	

wetenschappelijk	onderzoek,	dikwijls	zijn	er	ook	

veel	gegevens	waarvan	de	onzekerheid	over	hun	

juistheid	groot	is.	Veel	landen	hebben	speciale	

commissies	voor	het	beoordelen	van	de	voor-	en	

nadelen	van	een	geneesmiddel,	op	basis	waarvan	

een	geneesmiddel	wordt	vrijgegeven	voor	gebruik	

door	patiënten.	In	Nederland	doet	het	College	ter	

Beoordeling	van	Geneesmiddelen	(CBG)	dat.	In	

Europees	verband	is	dat	de	geneesmiddelenbeoor-

delingscommissie	van	het	EMA	(European	Medici-

nes	Agency)	en	in	de	Verenigde	Staten	beoordeelt	

de	FDA	(Food	and	Drug	Administration)	of	een	

geneesmiddel	werkzaam	en	veilig	genoeg	is	voor	

de	Amerikaanse	markt.

Laboratoriumonderzoek

Voor	het	beoordelen	van	de	werkzaamheid	en	

veiligheid	van	een	geneesmiddel	zijn	uitgebreide	

wetenschappelijke	dossiers	nodig.	Die	beginnen	

natuurlijk	met	het	aantonen	van	de	werkzaamheid	
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In dit nummer:
> Medicijnen op de bon
> Actieve placebo
> Toenemend wantrouwen
> Piepende medicijndoosjes
> Prijskaartje van het leven
> Farmacogenetica

Redactie
Jaap van Dissel
Bert Leufkens
Toine Pieters
Maarten Evenblij (eindredactie)
Met een voorwoord van Hugo HurtsDirecteur Geneesmiddelen, ministerie van VWS

Nederland geeft jaarlijks zo’n 4 miljard euro uit aan ruim 13.000 verschillende geneesmiddelen. Die geneesmiddelen hebben ons leven enorm verbeterd en verlengd. Dat komt mede doordat hun veiligheid en werkzaamheid aan strenge regels zijn gebonden. Want medicijnen zijn geen snoepjes en lang niet bij elke patiënt wegen de voordelen van een geneesmiddel op tegen de nadelen. Sommige mensen zijn minder of ongevoelig voor een medicijn, terwijl ze wel last hebben van bijwerkingen. Nieuwe onderzoeks-methoden proberen daar iets aan te doen. Overal waar veel geld omgaat en waar het geregeld gaat om kwesties van leven en dood, lopen de emoties hoog op. Zo ook rond medicij-nen. Veel patiënten zijn blij met een middel tegen hun kwalen, anderen zijn teleurgesteld dat het er voor hun aandoening nog niet is. Dat kan komen doordat farmaceuten het betreffende ziekte-proces niet goed begrijpen, er geen veilige en werkzame stof te maken valt of omdat zo’n medi-cijn onvoldoende winst oplevert. Daarmee is de farmaceutische industrie in een crisis gekomen: het aantal nieuw ontwikkelde middelen neemt af, de prijzen van wel ontwikkelde medicijnen stijgen en het vertrouwen van het publiek daalt. Dit cahier laat zien waarom medicijnen soms echt en soms nep zijn, waarom de ontwikke-ling van nieuwe middelen stagneert, waarom farmaceutische bedrijven zowel weldoeners als zakkenvullers zijn en hoe men de balans zoekt tussen veiligheid en werkzaamheid van een medicijn.
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>  Het verborgen schimmelrijk onthuld

>  Boodschapper van kommer en kwel of weldoener?

>  Waarom termieten schimmels kweken

>  Resistente schimmels op komst

>  Schimmel als alternatief bestrijdingsmiddel

>  Gefermenteerd of bedorven voedsel?

>  Werkpaard voor duurzame toepassingen
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Met een voorwoord van Jet Bussemaker

De schimmel heeft last van een slecht imago. 
Bij schimmel denken we eerder aan beschim-
melde boterhammen, hardnekkige roos of 
voetschimmel en muf ruikende kelders, dan aan 
champignons, wijn en sojasaus of materialen en 
brandstoffen. Toch zijn het schimmels die voor 
antibiotica tegen bacteriële infecties zorgen, 
schimmels die helpen bij het verteerbaar en 
houdbaar maken van voedsel en schimmels die 
organisch afval recyclen tot bruikbare stoffen.  
De natuur en ook wij kunnen niet zonder. We 
kennen nog maar een fractie van de bewoners 
van het schimmelrijk, dat bijzonder groot en 
divers is. Daarom is er nog veel onderzoek nodig 
om de eigenschappen van schimmels te door-
gronden en deze organismen geschikt te maken 
voor de productie van nieuwe medicijnen, grond-
stoffen, materialen en brandstoffen. 

In dit cahier maken we een reis door het rijk der 
schimmels. Mycologen, biologen, fysiologen, 
ecologen, fytopathologen, medische microbio-
logen en biotechnologen belichten zowel de 
donkere als de lichte kant van schimmels en hun 
rol in de natuur, ons dagelijks leven en landbouw 
en hedendaagse biotechnologie. Het rijk der 
schimmels is een schatkist voor een duurzame 
toekomst.
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