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Professor Werend Boesmans krijgt een beurs van liefst 800.000 euro voor zijn baanbrekend onderzoek 

naar het zenuwstelsel van onze darmen.© Luc Daelemans 
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De Hasseltse professor Werend Boesmans (UHasselt/Universiteit Maastricht) en zijn 

team hebben 800.000 euro gekregen voor baanbrekend onderzoek naar het zenuwstelsel van onze 

darmen. “Onze buik bevat in feite ons tweede brein.” 

 

Dat onze darmen meer doen dan enkel voedsel verteren, daar is de wetenschap het al langer over 

eens. “Zo zijn problemen met de zenuwen in ons spijsverteringsstelsel onder meer gelinkt aan 



neurologische afwijkingen en ontwikkelingsstoornissen”, legt Boesmans uit. “Dat zien we 

bijvoorbeeld bij patiënten met het prikkelbare darmsyndroom, die vaak ook met depressieve 

klachten worstelen. Hetzelfde verhaal bij kinderen met autisme, die in veel gevallen al van kleins af 

aan last hebben van de darmen. Er bestaat dus een link tussen het zenuwstelsel in onze darmen en 

het menselijk brein, maar niemand weet precies hoe onze buik ons denken beïnvloedt. Dat 

mechanisme willen we met dit onderzoek ontrafelen.” 

Raadsel 

Boesmans en zijn team hebben een beurs van liefst 800.000 euro gekregen van De Nederlandse 

Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). “Daarmee gaan we vijf jaar lang het 

zenuwstelsel in onze darmen bestuderen. Zo willen we onder meer microscopisch onderzoek doen 

op muizendarmen om te zien hoe de netwerken precies functioneren.” 

Meer specifiek gaat de Hasseltse onderzoeker kijken naar de werking van zogenaamde enterische 

gliacellen, een ondersteunende cel in de darm die je ook in het brein terugvindt. “Er is lange tijd 

gedacht dat gliacellen enkel die ondersteunende functie hadden, maar mijn hypothese is dat net 

deze cellen een cruciale rol spelen in de opbouw van het zenuwstelsel van de darmen. Ze zijn als het 

ware de architecten van het tweede brein. Als we die werking kunnen achterhalen, krijgen we 

hopelijk ook meer inzicht in hoe onze darmen ons denken beïnvloeden.” 

Kinderschoenen 

Boesmans’ onderzoek staat los van het bekende Vlaams Darmflora Project van professor Jeroen Raes 

aan de VIB-KULeuven. Die vond recent als eerste bewijs voor een verband tussen depressies en de 

aanwezigheid van bepaalde bacteriën in onze darmflora. “Maar waar Raes onderzoek doet naar de 

bacteriën in ons darmstelsel, bestuderen wij de zenuwen zelf”, zegt Boesmans. “Beide studies zijn 

perfect complementair. Het wetenschappelijk onderzoek rond het zenuwstelsel van onze darmen 

staat nog maar in zijn kinderschoenen. Vandaag focust 95% van het neurowetenschappelijk 

onderzoek op de hersenen, terwijl onze darmen net zo goed ons denken beïnvloeden. Daarom zijn 

we ook zo blij dat er de laatste jaren meer aandacht naar gaat. Want wat we vandaag al weten, is 

nog maar het topje van de ijsberg.” 


