
van Rijnstate was zo vriendelijk nog een extra alcoholspiegel op de 
spoedeisende hulp af te nemen.

De volgende vraag is nu: hoe moet Willem worden behandeld? 
Als eerste met een koolhydraatarm dieet. Welke antibiotica gaan 
we geven? Gaan we over tot een fecestransplantatie volgens het 
NASH-protocol van het LUMC? Hij past eventueel in het compassio-
nate use FMT-protocol.
Daarnaast doemen er veel juridisch consequenties op. Welke bewijs-
vorming accepteert het Openbaar Ministerie, de rechterlijke macht? 
Krijgt Willem zijn rijbewijs terug? Hoeveel Willems zijn er eigenlijk 
in Nederland? Gaat elke man of vrouw die van de weg wordt gehaald, 
nu zeggen dat er geen alcohol in het spel is? De jurisprudentie moet 
nog worden opgebouwd.

Oproep
Willem is in Nederland onze pilot, zowel medisch als juridisch voor 
zover we weten, met meer dan respect en dank aan de SOH. We 
vragen jullie om het probleem mede op de kaart te zetten. Maarten 
Tushuizen is bereid meer mogelijke auto-brouwerijpatiënten diag-
nostisch en therapeutisch te evalueren (m.e.tushuizen@lumc.nl). 
Prospectief onderzoek lonkt. 

Samenvattend
De productie van endogene ethanol vindt plaats in minieme hoeveel-
heden als onderdeel van de normale spijsvertering, maar wanneer 
fermenterende gist of bacteriën pathogenen worden, kunnen extreme 
alcoholniveaus in het bloed ontstaan. Het auto-brouwerijsyndroom 
komt vaker voor bij patiënten met diabetes en/of obesitas, maar ook 
bij de ziekte van Crohn. Het kan verder optreden bij gezonde indivi-
duen met een hoog suiker/koolhydraatrijk dieet. Mogelijk speelt het 
een relevante rol bij NASH. Laagdrempeliger een glucosebelastings-
proef doen, zou al helpen.

Chris Mulder
MDL-arts, Arnhem

I n juni jongstleden werd ik benaderd door Slachtofferhulp Neder-
land (SOH), bureau Arnhem. Willem, veroorzaker van een onge-
val met – naar later bleek – een alcoholpromillage van 2.34 in 

zijn bloed, ontkende alcohol tot zich genomen te hebben. Hij had álle 
schijn tegen, zijn rijbewijs werd ingenomen en hij raakte zijn baan 
kwijt. Omdat – toevalligerwijs – de bloeduitslagen laat binnenkwa-
men, werd deze zaak abusievelijk doorgezet naar SOH. Verdachten 
van een verkeersmisdrijf zijn normaal gesproken geen doelgroep 
van de SOH. Willem werd bezocht door een SOH-medewerker. Na 
haar aanvankelijke scepsis nam zij de tijd om naar zijn verhaal te 
luisteren en gaandeweg, groeide bij haar de overtuiging dat Willem 
mogelijk de waarheid sprak. Uitgaande van haar anamnese ‘er moet 
iets mis zijn in zijn lichaam’ sloeg zij aan het googelen, met als resul-
taat het AutoBrewery syndrome. En Willem bleek zich hierin te her-
kennen. 

Het auto-brouwerijsyndroom wordt vrijwel nooit herkend en is 
waarschijnlijk ondergediagnosticeerd. Recent had ik met Maarten 
Tushuizen (LUMC) gebrainstormd hoeveel van dit soort endogene 
alcoholslachtoffers er in Nederland zouden kunnen rondlopen. Hoe 
zouden we ze gaan behandelen, met fecestransplantaties? En toen 
werd ik benaderd via een collega. Hij had Willem gesproken en vond 
zijn verhaal geloofwaardig. Zou nu net die ene patiënt op ons pad 
komen? Dat zou wel erg toevallig zijn… 

Omdat Willem een rijverbod heeft en mogelijk bij herhaling geïn-
toxiceerd rondloopt, willen wij de diagnostiek op bacteriën en gisten, 
die dit kunnen veroorzaken, graag lokaal en snel doen. Informeel 
overleg met ziekenhuizen in Arnhem en Nijmegen stuit echter op 
ongeloof en de vraag ‘hoe ik alle diagnostiek dan wel wil betalen’. 
Kortom, ik bel weer met Maarten Tushuizen, die immers ook gelooft 
in de mogelijke rol van endogene alcohol bij NASH en NAFLD.
Inmiddels is Willem in Leiden geweest, is er een alcohol-produce-
rende Klebsiella pneumoniae geïsoleerd en reageerde Willem op een 
glucosebelastingsproef met een alcoholpromillage tot 1,2 promille. 
Op de terugweg in de trein was hij redelijk onder invloed, de MDL 

Auto-brouwerijsyndroom: 
hoeveel Willems zijn er in Nederland? 
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Het auto-brouwerijsyndroom of darmfermentatiesyndroom is een aandoening waarbij ethanol 
wordt geproduceerd door endogene fermentatie door schimmels of bacteriën in het maagdarm-
kanaal. Patiënten met het auto-brouwerijsyndroom hebben klachten en symptomen van alcohol-

intoxicatie, terwijl ze inname van alcohol ontkennen.
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