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Microbioom en psychiatrie: autisme als voorbeeld
G.M. MARIJNISSEN, R.D. ZWITTINK, E.J. KUIJPER, E.F. VAN FURTH

Het Tijdschrift voor Psychiatrie biedt zijn lezers de mogelijkheid om online toetsen te maken gebaseerd op artikelen in
het blad. Elke toets duurt 1 uur en levert 1 accreditatiepunt
op.
De 21e accreditatietoets staat nu online. Deze hoort bij het
artikel ‘Microbioom en psychiatrie: autisme als voorbeeld’
van G.M. Marijnissen, R.D. Zwittink, E.J. Kuijper & E.F. Van

Furth. Dit artikel stond in het februarinummer 2020 van
het Tijdschrift voor Psychiatrie.
U vindt het artikel op https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/issues/549/articles/12134,
klik op ‘Accreditatietoetsen’ in de linker kolom: meld u
eerst aan en log vervolgens in.

SAMENVATTING

ACHTERGROND

Het microbioom speelt een belangrijke rol in de geneeskunde. Ook voor de psychiatrie is het zinvol na
te gaan wat op dit moment de betekenis van het microbioom is voor pathogenese en behandelpraktijk
bij psychiatrische stoornissen. In de spreekkamer worden vandaag de dag steeds vaker door patiënten,
ouders en kinderen vragen gesteld naar de invloed van en de mogelijkheden tot beïnvloeding van de
microbiota.

DOEL

Het in kaart brengen van de kennis uit de beschikbare literatuur met betrekking tot de relatie tussen
het microbioom, gedrag en psychiatrische stoornissen in het algemeen, en autisme in het bijzonder.

METHODE

Narratief literatuuroverzicht op grond van zoekopdrachten in de databases PubMed en Psycinfo met
de zoekwoorden microbiota, microbiome, microorganisms, mental disorders en psychiatric disorder;
autism spectrum disorder, autistic disorder, autistic en autism.

RESULTATEN

Het aantal publicaties over de wederzijdse beïnvloeding van de samenstelling van het microbioom en
menselijk gedrag is groot. De samenstelling van het microbioom in de darmen heeft effect op mense-

teel beperkt.
CONCLUSIE

Het is te vroeg om definitieve uitspraken te kunnen doen over de mogelijkheden van diagnostiek en
therapie gericht op het microbioom bij psychiatrische stoornissen. Verder wetenschappelijk onderzoek
is noodzakelijk. Hoe de microbiota een cruciale rol spelen in onze biochemische homeostase wordt
steeds duidelijker.
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lijk gedrag. Er is sprake van subtiele, fijn gereguleerde, systeembiologische over-enweerbeïnvloeding.
Placebogecontroleerd onderzoek naar effecten van interventies gericht op het microbioom is momen-

