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Microbioom: hoe 
 diverser hoe beter 

Het darmmicrobioom is van essentieel belang voor de ruwvoervertering en de darm-

gezondheid. Bij modeldieren blijkt het microbioom via de hersen-darm-as het gedrag 

te kunnen beïnvloeden. Ook bij  paarden zijn de eerste onderzoeken op dit gebied 

begonnen.

komst van nieuwe technieken, zoals PCR 
en 16S rRNA-sequencing, heeft het 
onderzoek naar het microbioom een 
vlucht genomen en het aantal weten-
schappelijke publicaties is in de laatste 
decennia exponentieel toegenomen. 
Microbioom-onderzoek in paarden is nog 
lang niet zo talrijk als in ratten en muizen, 
maar ook hier is een toename te zien.

Een Engels gezegde luidt ‘No foot, no 
horse’, maar de uitspraak ‘Geen 
microbioom, geen paard’ gaat zeker ook 
op. Een microbioom is een ecologische 
gemeenschap van diverse microben. 
Overal in en op het lichaam zijn verschil-
lende microbiomen te vinden, maar het 
overgrote deel van de microben bevindt 
zich in het maagdarmkanaal. Met de 

Toenemend onderzoek in paarden

Divers
Het darmmicrobioom is essentieel voor 
paarden, omdat de microben ruwvoer 
omzetten in vluchtige vetzuren. Deze VFA’s 
zijn een belangrijke energiebron. Daarnaast 
produceert het microbioom B-vitaminen, 
vitamine K, enzymen en neurotransmitters 
en voorkomt vestiging van pathogene 
microben. Micobieel eiwit is, in tegenstel-
ling tot bij herkauwers, niet of nauwelijks 
relevant voor paarden. Hoe diverser het 
microbioom, des te beter dit is. 

De ontwikkeling van het microbioom 
begint al bij de geboorte. Microben uit de 
vagina en van de huid van de merrie 
vinden hun weg naar het maagdarmka-
naal van het veulen. Verder eten jonge 
veulens regelmatig mest van de merrie 
wat ook bijdraagt aan de ontwikkeling 
van de darmflora.  
Een recent onderzoek bij het gezonde 
paard laat zien dat de darmflora verschilt 
in de verschillende delen van het 
maagdarmkanaal. Firmicutes, waar onder 
andere Lactobacilli toe behoren, maar 
ook Streptococcen en Clostridia, worden 
in alle delen van het maagdarmkanaal 
gevonden. Proteobacteriën komen veel 
voor in het lumen van de voor-darm en 
Bacteroidetes in het lumen van de 
achterdarm en op de mucosa van het 
hele maagdarmkanaal. >>30 tot 50 procent van de droge stof in mest bestaat uit microben.
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Uit literatuur blijkt dat de darmflora wordt 
beïnvloed door veel factoren, zoals leeftijd 
(oude dieren hebben een minder divers 
microbioom), gebruik van antibiotica en 
ontwormingsmiddelen, pre- en probiotica, 
maar ook training en rantsoen. Domesti-
catie lijkt de microbiële diversiteit te 
verkleinen. Niet alle paardachtigen 
hebben hetzelfde darmmicrobioom. 
Volgens Joan Edwards van Wageningen 
UR zijn er verschillen tussen de darmflora 
van pony’s en ezels, waarbij ezels de 
betere ruwvoerverteerders zijn. “Mest-
monsters van ezels bevatten meer 
Lachnoclostridium 10 en meer Lachno-
spiraceae probable genus 10 dan 
mestmonsters van pony’s. Wellicht 
kunnen deze bacteriestammen in de 
toekomst als probioticum voor betere 
ruwvoervertering worden gebruikt”, zegt 
Edwards. Op dit moment is in de EU 
echter alleen de gist Saccharomyces 
cerevisiae toegestaan als probioticum 
voor paarden.

Darmproblemen
Zoals gezegd heeft het rantsoen een 
impact op de darmflora. Plotselinge 
rantsoenwisselingen kunnen een 
verstoring van het evenwicht, een 
microbiële dysbiose, veroorzaken. Dit kan 
onder andere koliek tot gevolg hebben. 
“Bij een plotselinge overgang van hooi 
naar weide of andersom, vinden de 
meeste veranderingen in de darmflora 
plaats in de eerstvolgende drie dagen”, 
stelt Anna Garber van de University of 
Glasgow. In het algemeen wordt daarom 
aangeraden om rantsoenwijzigingen over 
de loop van minimaal een week te 
verdelen. 
Er zijn paarden waarbij de werking van de 
darmen verstoord is zonder dat er een 
direct aanwijsbare oorzaak is. Deze 
paarden hebben chronisch last van 
diarree en/of vrij mestwater. Volgens 
Louise Laustsen van de University of 
Liverpool kan een transfaunatie-protocol, 
waarbij de patiënten microben krijgen van 
gezonde paarden, de ernst van de 
symptomen significant verbeteren. De 
paarden krijgen daarbij gedurende een 
aantal dagen omeprazol, opgeloste mest 
van gezonde paarden en psyllium 
toegediend via een neussonde. “Het 
effect is zelfs zes maanden na behande-
ling nog te zien”, aldus Laustsen.

Hersen-darm-as
De nieuwste onderzoeken kijken veel 
verder dan darmniveau en richten zich op 
de hersen-darm-as. Veel van deze 

onderzoeken zijn gedaan met modeldie-
ren. Lina Tingö van Linköping University, 
vertelt dat microbiële dysbiose verband 
houdt met welvaartsziektes, zoals 
metabole ziektes (onder andere diabetes), 
neurologische stoornissen (onder andere 
depressies), en auto-immuunziektes. 
Soms is de vraag wat de kip is en wat het 
ei, maar er zijn ook duidelijke aanwijzin-
gen dat het microbioom de oorzaak is en 
niet (alleen) het gevolg. 
“Een beroemd voorbeeld is de test met 
Bercik’s muizen”, aldus Tingö. “Angstige 
muizen bleken minder gespannen te 
raken wanneer ze werden ‘besmet’ met 
bacteriën van rustige muizen. Andersom 
was het effect tegenovergesteld. In een 
andere studie werden muizen depressief 
als ze microben van depressieve mensen 
kregen.” Als dit bij paarden ook zo werkt, 
is het karakter van het donordier bij de 
eerdergenoemde transfaunatie een 
belangrijk selectiecriterium.
Volgens Tingö zijn er twee routes 
waarlangs hersenen en darmflora elkaar 
beïnvloeden. De eerste weg is via de 
nervus vagus, de tiende hersenzenuw. 
Deze staat in direct contact met het 
zenuwstelsel van de darmen, dat op zijn 
beurt weer beïnvloed wordt door de 
darmflora. “Doorsnijden van de nervus 
vagus leidde ertoe dat probiotica muizen 
niet minder angstig maakten, terwijl dat 
bij een intacte nervus vagus wel het geval 

was.” De tweede route is via de circulatie. 
“Enerzijds blijkt de darmflora de bloed-
hersen-barrière gunstig te beïnvloeden”, 
vervolgt Tingö. “Anderzijds kan een 
microbiële dysbiose in de darm de 
beschermende mucuslaag en de tight 
junctions in het darmepitheel aantasten, 
waardoor een ‘lekkende darm’ ontstaat.” 

Bij paarden zijn er recent twee onderzoe-
ken gedaan naar de relatie tussen 
microbioom en gedrag. Uit onderzoek 
van Pauline Grimm van Lab to Field in 
Dijon, bleek de overgang van een 
ruwvoerrantsoen naar een graanrantsoen 
zowel het gedrag van de paarden als de 
darmflora te beïnvloeden. “Snuiven, een 
symptoom van stress, bleek positief 
gecorreleerd aan de relatieve hoeveelheid 
amylolytische (lactaat producerende) 
bacteriën en Succinivibronaceae in de 
dikke darm.” Soortgelijke effecten werden 
gevonden door Louise Bulmer van de 
University of Glasgow, waarbij een 
toename van zetmeel in het rantsoen 
samenging met een verhoogde reactiviteit 
van de pony’s en een vermindering van 
de diversiteit van het microbioom. Tevens 
traden verschuivingen op tussen soorten 
microben. Een correlatie is niet hetzelfde 
als een oorzakelijk verband en de 
verandering in het gedrag kan een 
rechtstreeks gevolg zijn van de rantsoen-
wijziging. 

Ezels hebben een iets ander darmmicrobioom dan pony’s en kunnen beter ruwvoer verteren.
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