
Bacteriofagen

• Een bacteriofaag (faag) is een klein virus dat 
alleen een specifieke bacterie infecteert. 

• Eiwitmantel met daarin genetisch materiaal 
(DNA).

• De meeste fagen hebben een "staart" die hen 
toelaat genetisch materiaal in hun gastheer te 
injecteren.





Bacteriofagen als alternatief voor antibiotica

• Faagtherapie kan een alternatief zijn voor  antibiotica bij bestrijding van 
bacteriële infecties.

• Bacteriofaag is specifiek: bijv. E. coli bacteriofaag. Geen "breed spectrum" 
bacteriofaag. 

• Er worden geen andere organismen beschadigd en er wordt geen resistentie 
opgewekt. 

• Bacteriofagen hebben het vermogen tot snelle mutatie, daardoor bestaat er 
voor bacteriofagen geen superbacterie die hen "te slim af" is. 

• Bepaling welke bacteriofaag geschikt is voor een bepaalde bacterie wordt 
bepaald door kweek in een laboratorium. 



Behandeling

• In de Verenigde Staten, Rusland, Georgië en Polen vindt behandeling al lange tijd plaats. 

• In Nederland en België is het geen geregistreerd geneesmiddel, dus mag het niet zonder 
meer worden toegepast; pas in uiterste noodzaak. 

• Experimentele behandeling met goed resultaat vond in maart 2017 plaats in Belgie op een 
Nederlandse patiënt, bij wie geen enkel resultaat op genezing kon worden geboekt met 
antibiotica. 



Ontwikkelingen

• In Nederland loopt de ontwikkeling van de fagen achter doordat de farmaceutische 
industrie  huiverig is voor investering in de ontwikkeling ervan. 

• In het laboratorium van de TU Delft worden nieuwe fagen ontwikkeld.

• In februari 2018 zijn door het RadboudUMCU onderzoeksvoorstellen ingediend om met 
wetenschappelijke bewijzen aan te tonen dat de bacteriofaag een geneesmiddel is. 

• Ook in België vindt ontwikkeling en kweek plaats in het Militair Hospitaal Koningin Astrid in 
Brussel in samenwerking met de Eliava kliniek in Georgië ten behoeve van patiënten, die zijn 
uitbehandeld voor therapie met antibiotica, en voor gecontroleerde studies. 

• In 2017 heeft de Belgische minister van Volksgezondheid toestemming gegeven om 
apotheken in België ook fagen te laten verstrekken. 
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