
 
 
  

Microben vormen complexe systemen op Aarde. Ze zijn cruciaal voor 
de recyclage van nutriënten in de bodem en in de oceanen. In ons 
lichaam beschermen microbiële complexen zoals het intestinale 
microbioom ons tegen ziektes. De dynamica van deze systemen en 
de reactie op veranderingen in de omgeving hangen af van de 
interacties, zowel in als tussen de verschillende soorten. 
Computationele modellen kunnen gebruikt worden om het gedrag van 
deze systemen te simuleren en de reactie op prebiotica of antibiotica 
te voorspellen. Door de vele nutriënt-afhankelijke interacties blijft het 
voorspellen van dit gedrag een echte uitdaging. 
Door middel van wiskundige modellen kunnen we algemene principes 
die de dynamica bepalen begrijpen. De interactiemechanismen 
worden meestal niet in rekening gebracht in populatiemodellen. Deze 
kunnen bepaald zijn door het metabolisme van microben. Op die 
manier is het expliciet modelleren van nutriënten noodzakelijk voor 
een mechanistisch begrip van het dynamisch gedrag van microbiële 
systemen. 
 
In deze thesis analyseren en construeren we modellen voor nutriënt-
expliciete interacties, waarbij we ons focussen op competitie en 
mutualisme. 
In het eerste deel van de thesis construeren we een nutriënt-expliciet 
model dat experimentele metingen in de tijd van een klein synthetisch 
microbiële gemeenschap modelleert, bestaande uit die populaties die 
elkaar voeden, maar die ook in competitie staan. De vergelijking 
tussen mono-culturen en co-culturen toont emergent gedrag aan in 
co-culturen en toont de invloed van belangrijke factoren op de 
dynamica aan. In het tweede deel van de thesis tonen we hoe 
nutriënt-expliciete modellen voor mutualisme gerelateerd zijn aan 
algemene populatiemodellen zoals de Lotka-Volterra vergelijkingen. 
Dit laat toe om het voorkomen van bistabiliteit en het bestaan van een 
kritische overlevingsgrens te voorspellen. Uiteindelijk veralgemenen 
we deze resultaten naar een ruimtelijke omgeving en bestuderen we 
hoe diffusie en advectie het overleven van een gemeenschap 
beïnvloeden. 
 
Deze resultaten tonen aan hoe nutriënt-expliciete modellen toestaan 
om experimentele metingen in de tijd van microbiële systemen te 
reproduceren en te voorspellen welke factoren de overleving of het 
uitsterven bepalen. Door het verstrekken van een mechanistisch 
begrip van niet-lineair gedrag door microbiële interacties zetten we 
een stap voorwaarts naar het ontwikkelen van voorspellende 
modellen van microbiële systemen. 
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