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Voorwoord 

 

Geachte lezer, 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2016-2017 van de afdeling Medische Microbiologie. Het vernieuwde 
ontwerp van het verslag reflecteert de weg die de afdeling MMB is ingeslagen. Automatisering van de 
diagnostiek; procesveranderingen; organisatie herstructurering en verbouwing zijn grote uitdagingen 
waar we ons momenteel middenin bevinden en die de komende jaren nog zullen doorlopen. Deze 
ontwikkelingen vergen veel tijd en energie, waardoor het jaarverslag een aanzienlijke vertraging heeft 
opgelopen. Deze tijd is echter geïnvesteerd om het proces naar de toekomst toe beter en sneller te 
maken. Bij dit alles staat de kwaliteit van de patiëntenzorg altijd voorop, ook blijkend uit onze ISO 
certificering. Wij hebben er alle vertrouwen in dat we met al deze inspanningen als afdeling MMB 
toekomstbestendig(e) patiëntenzorg, diagnostiek, onderwijs en onderzoek kunnen blijven leveren.  
 
Ik ben, vanuit mijn functie als afdelingshoofd, trots op de prestaties van de afgelopen jaren van alle 
medewerkers. Het jaarverslag bevat een samenvatting van alles wat we bereikt hebben onder soms 
lastige omstandigheden. Ik wil daarom ook van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen te 
bedanken voor de inzet. Daarnaast ben ik me ervan bewust dat de lopende projecten ook nog veel 
van ons blijven vergen de komende tijd. Wij zullen ons daarbij blijven inzetten voor kwalitatief 
hoogwaardig(e) zorg, diagnostiek, onderzoek en onderwijs.  
 
Wij wensen u veel leesplezier en evt. horen wij graag uw ervaringen met ons jaarverslag nieuwe stijl.  
 
Prof. dr. Paul Savelkoul, 
Afdelingshoofd Medische Microbiologie MUMC+ 
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Personeel en Organisatie 

 

Formatie (staf en fte's) 

 

    

Bezettingsstatus 2017                        n         fte 

 

Wetenschappelijke staf 18 16,30 

Secr. / managementondersteuning 5 3,78 

AIOS 9 8,53 

MMMer i.o. 1 1,00 

Diagnostiek 38 33,29 

Diagnostiekondersteuning 7 5,58 

Onderzoekers en promovendi 17 15,33 

Ziekenhuishygiëne/infectiepreventie 7 6,41 

Stagiaire 7 7,00 
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7,00 

Eindtotaal 109 97,22 

 

Personeelsmutaties 

 

2016: 

Uitstroom van 3 AIOS, instroom van 3 AIOS 

Een arts-microbioloog in vast dienstverband 

Twee artsen-microbioloog in en uit tijdelijk dienstverband na afloop van de opleiding 

Een Medisch Moleculair Microbioloog in tijdelijk dienstverband 

Een deskundige infectiepreventie in en uit tijdelijke detachering op Bonaire 

Een deskundige infectiepreventie uit dienst 

Een analist in dienst 

Een analist in proeftijd uit dienst 

Twee analisten tijdelijk in dienst als vakantiekracht 

Een secretaresse in dienst 

Een laboratorium assistent in dienst 

 

Bezettingsstatus 2016                          n        fte 

 

Wetenschappelijke staf 18 16,30 

Secr. / managementondersteuning 5 3,78 

AIOS 9 8,53 

MMMer i.o. 1 1,00 

Diagnostiek 38 33,29 

Diagnostiekondersteuning 7 5,58 

Onderzoekers en promovendi 17 15,33 

Ziekenhuishygiëne/infectiepreventie 7 6,41 

Stagiaire 7 7,00 
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4,67 

15,70 

8,40 

4,00 

 Eindtotaal 101 89,89 
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2017: 

Instroom van 2 AIOS 

Een arts-microbioloog in vast dienstverband 

Een internist infectioloog in vast dienstverband 

Een arts-microbioloog in en uit tijdelijk dienstverband 

Een Medisch Moleculair Microbioloog uit tijdelijk dienstverband 

Een deskundige infectiepreventie uit dienst 

Vier analisten in dienst 

Twee analisten tijdelijk in dienst als vakantiekracht 

Een senior onderzoeker in dienst 

Twee onderzoekers uit tijdelijk dienstverband 

Een promovendus in dienst 

  

Ziekteverzuim  

 

 

2016 
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Opleidingsplan voor de medewerkers  

 

In 2016 is er door 38 individuele medewerkers (o.a. AIOS, deskundigen infectiepreventie, medisch 

moleculair microbiologen en analisten, maar exclusief de medisch specialisten) 73 keer deelgenomen 

aan opleidingen. Het betreft hier 34 verschillende activiteiten. 

In 2017 is er door 28 individuele medewerkers 78 keer deelgenomen aan opleidingen. Het betreft hier 

35 verschillende activiteiten. 

 

Voor een uitgebreid overzicht verwijzen wij graag naar het secretariaat van onze afdeling (bereikbaar 

via telefoonnummer (+31(0)43-38)76644, waar u het complete overzicht kunt opvragen. 

 

Deelname aan commissies 

Door alle stafleden verbonden aan de afdeling wordt deelgenomen aan een breed palet aan 

vakinhoudelijke dan wel organisatorische commissies op afdelings-, RVE- en ziekenhuisniveau. 

 

Tevens neemt men deel aan landelijke en Europese commissies op het gebied van 

infectieziekten(preventie/ bestrijding), opleiding, onderzoek en kwaliteit. 

 

Voor een uitgebreid en actueel overzicht verwijzen wij graag naar het secretariaat van onze afdeling 

(bereikbaar via telefoonnummer (+31(0)43-38)76644, waar u het meest recente overzicht kunt 

opvragen. 
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Exploitatie 

 

Productiecijfers (aantal verrichtingen) 

 

2016 

 

Laboratorium bacteriologie:   167093 

Laboratorium moleculaire diagnostiek:  70868 

Laboratorium infectieserologie:   58745  

Totaal:      296706  +2,7% t.o.v. 2015 

 

2017 

 

Laboratorium bacteriologie:   160412 

Laboratorium moleculaire diagnostiek:  76808 

Laboratorium infectieserologie:   62913 

Totaal:      300133  +1,2% t.o.v. 2016 

 

Productiekosten en opbrengsten 

 

 

2016 

 

 
Realisatie Budget Afwijking  

Personele kosten  4.876.481   4.875.073      1.408   

Materiële kosten  1.981.420   1.646.756   334.664   

Subtotaal kosten  6.857.901   6.521.829   336.072   

    

 

PRIMA 
 
4.200.607- 

 
3.842.808- 

 
357.799- 

 

Overige opbrengsten 
    
528.286- 

    
401.064- 

 
127.222- 

 

Subtotaal 
opbrengsten 

 
4.728.893- 

 
4.243.872- 

 
485.021- 

 

    

 

Totaal  2.129.008   2.277.957  
 
148.949- 

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

Personele kosten  4.876.481   4.875.073      1.408   

PRIMA 
 
4.200.607- 

 
3.842.808- 

 
357.799- 

 

Materiële kosten 
 
2.219.187- 

 
2.196.052- 

   
23.135- 

Budget 
vs. 
kosten 

Overige opbrengsten 
    
528.286- 

    
401.064- 

 
127.222- 
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2017 

 

 

      Realisatie Budget Afwijking   

 Personele kosten        5.115.107         4.896.181            218.926    

 Materiële kosten        1.938.602         1.646.724            291.878    

 Subtotaal kosten        7.053.709         6.542.905            510.804    

 

       PRIMA        4.146.712-       3.842.808-           303.904-   

 Overige opbrengsten           592.263-          401.064-           191.199-   

 Subtotaal 

opbrengsten        4.738.975-       4.243.872-           495.103-   

 

       Totaal        2.314.734         2.299.033              15.701    

 

       

       

       

        

 

       

 

 

      Personele kosten        5.115.107         4.896.181            218.926    

 PRIMA        4.146.712-       3.842.808-           303.904-   

 

Materiële kosten        2.208.110-       2.196.084-             12.026- 

Budget vs. 

kosten   

Overige opbrengsten           592.263-          401.064-           191.199-   
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Kwaliteit, Risico, Arbo en Milieuzorg (KRAM)  

 

De afdeling MMB is per 30 september 2015 door de RvA geaccrediteerd voor ISO 

15189:2012/C11:2015. Uitgangspunt van ISO certificering is het up-to-date houden en verbeteren van 

het kwaliteitssysteem. 

Daardoor moest er meteen doorgegaan worden voor de eerstvolgende visitatie op 2 en 3 maart 2016.  
Tijdens deze visitatie zijn 13 afwijkingen geconstateerd die moesten worden opgelost voordat 
accreditatie verlengd kon worden per 10 augustus 2016.  
Tijdens de audit in maart 2016 heeft het beoordelingsteam tevens de uitbreiding van de scope met 
het onderdeel Massaspectrometrie (Vitek MS) beoordeeld. Hierbij zijn geen afwijkingen 
geconstateerd. 
  

I.v.m. de beschikbaarheid van de auditoren is de RvA audit in 2017 opgesplitst in 2 dagen, nl. 9 en 30 

maart. 

Tijdens deze visitatie zijn 14 afwijkingen geconstateerd die moesten worden opgelost voordat 

accreditatie verlengd kon worden per 20 september 2017.  

Tijdens de audit heeft het beoordelingsteam tevens de uitbreiding van de scope met het onderdeel 

Acanthamoeba kweek beoordeeld en goedgekeurd per 20 september 2017. 

 

Een belangrijk onderdeel van het kwaliteitssysteem is risicomanagement. Risicomanagement kan 

worden gezien als een cyclisch proces dat bestaat uit een aantal stappen. Van een integrale 

risicoanalyse, via het vastleggen en implementeren van beheersmaatregelen, naar een evaluatie van 

de beheersmaatregelen. Hierbij wordt een lijst met risico’s gemaakt, zoals die oorspronkelijk is 

voortgekomen uit de risicoanalyse. Dit houdt in dat wordt bekeken of de risico’s zijn weggenomen. 

Ook worden mogelijke nieuwe risico’s geïnventariseerd en toegevoegd aan de lijst. Deze vormt dan 

de basis voor een nieuwe cyclus. 

 

Binnen het kwaliteitssysteem is ook het Arbo- en milieuzorgsysteem geïntegreerd. MUMC+ breed 

gelden tevens de volgende accreditaties: 

- NIAZ kwaliteitsnorm 

- Arbo conform OHSAS 18001 

- Milieu conform ISO 14001 

- Informatiebeveiliging conform NEN7510/ISO27001 

 

Operational excellence 

 

 

2016: 

Vanuit operational excellence is er door de afdeling een beleidsplan opgesteld m.b.v. de Hoshin 

Kanri. In de projecten van deze Hoshin zijn 2 lean projecten gedefinieerd. Het eerste project betreft 

“de implementatie van de Malditof” voor het versneld identificeren van micro-organismen. De winst 

van de implementatie van de Malditof is dat determinatie van goed groeiende micro-organismen één 

dag eerder bekend is. 

Het tweede project betreft het “optimaliseren incubatietijd van bloedkweken” waarbij de aanvragers 

zelf de bloedkweken in het bloedkweekapparaat zetten, waardoor de tijd tot het positiveren van de 

bloedkweek aanzienlijk verkort wordt. Het resultaat van dit project is dat de duur tot positiveren van 

bloedkweken gemiddeld met 10 u wordt verkort.  
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2017: 

Ook in 2017 is de Hoshin Kanri het uitgangspunt voor het beleidsplan van de afdeling en zijn de 

projecten gedefinieerd. Hierbij zijn in 2017 lean trajecten opgestart om de processen te optimaliseren 

van het pre-analyse proces. Doel is om de doorlooptijd te verkorten van aankomst van aanvraag met 

materiaal totdat het materiaal gereed is voor analyse en het aantal fouten in het de pre-analyse fase 

te reduceren. Hierbij worden de deelprocessen (aanvraaginvoer, aanvraagvalidatie en transport van 

materialen) geoptimaliseerd, van het administratieve proces dat deels plaatsvindt bij de medische 

microbiologie, deels bij diagnostisch centrum en deels bij de centrale monsterontvangst van het 

centraal diagnostisch laboratorium. In 2017 zijn de nulmetingen uitgevoerd en de verbetertrajecten 

opgestart.  

Vergelijkbare lean projecten zijn opgestart voor de processen op de laboratoria voor bacteriologie en 

moleculaire diagnostiek. Hierbij is verkorting van de doorlooptijd van aankomst van materiaal op het 

laboratorium voor analyse tot rapportage van de uitslag aan de aanvrager het doel. Voor de 

bacteriologie zijn het proces en knelpunten in kaart gebracht en voor de moleculaire diagnostiek zijn 

het proces en knelpunten in kaart gebracht en is de nulmeting uitgevoerd in 2017. 
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Gezondheidszorg 
 

Diagnostiek 

 

De afdeling medische microbiologie van het MUMC+ onderzoekt humaan materiaal op de 

aanwezigheid van infectieverwekkers zoals bacteriën, virussen, gisten, schimmels en parasieten. 

Tevens kunnen in bloed en urine antistoffen tegen belangrijke ziekteverwekkers zoals Hepatitis A, B, 

C, HIV, Borrelia en Epstein-Barr virus worden aangetoond. De afdeling Medische Microbiologie biedt 

advies op maat over zowel diagnostiek en behandeling van infectieziekten als infectiepreventie. Een 

deskundig team van artsen-microbioloog, internisten-infectioloog, deskundigen infectiepreventie en 

medisch moleculair microbiologen (al dan niet in opleiding) maakt dit mogelijk. Bepaling van de 

gevoeligheid voor antimicrobiële middelen van bacteriën en gisten gebeurt volgens Europese 

richtlijnen. Moleculaire typering van bacteriën en virussen is een speerpunt binnen de afdeling. Het 

laboratorium beschikt over apparatuur met een hoge diagnostische capaciteit voor identificatie, 

infectieserologie en DNA-technologieën op basis van PCR en sequentieanalyse. Mede hierdoor zijn 

korte doorlooptijden gegarandeerd. Wij bieden een, voor de regio, uniek pakket van moleculaire 

testen aan om epidemiologische verschillen tussen micro-organismen te onderscheiden. Dit laatste is 

met name van belang bij het signaleren van verspreiding van (zorg-gerelateerde) infecties. 

 

Antibiotica-team Maastricht UMC+ 

 

Voor een meer uitgebreide uiteenzetting, verwijzen wij u naar het separaat uitgegeven Jaarverslag 

2017 van het A-team. U kunt dit opvragen bij het secretariaat van onze afdeling (bereikbaar via 

telefoonnummer (+31(0)43-38)76644. 

 

Bereikte resultaten in 2017: 
- De formatie 1.0 fte is sinds september 2017 volledig ingevuld 

- Het aantal weken waarin er activiteit van het A-team was steeg van 44% in 2015 naar 100% in 2017 

- Er is een lijst van reserve-antibiotica opgesteld 

- Het A-team was betrokken bij het opzetten van het endocarditisteam 

- Er is gestart met het verzamelen en analyseren van de lokale resistentiedata 

- Het A-team startte een verbeterproject betreffende spiegelafname voor therapeutic drug monitoring 
(TDM) en er zijn meerdere verbeterprojecten in voorbereiding 

- Er werd een puntprevalentiemeting verricht naar de kwaliteit van chinolonenvoorschriften 

- Het A-team hield bij iedere introductiedag voor nieuwe medewerkers een korte presentatie 

- Er is gestart met het valideren van een softwareprogramma voor automatische patiëntselectie 
 
Overzicht van de belangrijkste taken en dagelijkse activiteiten van het A-team in december 2017:  
- A-team vergadering iedere 2 weken 

- Review en feedback reservemiddelen 

- Advisering switch van intraveneuze naar orale therapie 

- Toezicht op spiegelafname voor therapeutic drug monitoring (TDM) 

- Borging en registratie bed-side advies bij patiënten met een Staphylococcus aureus bacteriemie of 
candidemie 

- Borging van het endocarditisteam 

- Verzamelen en verwerken resistentiedata 

- Verzamelen en verwerken van de gegevens over het verbruik van antibiotica 

- Voorbereiden en opstarten van verbeterprojecten 

- Onderwijs op de introductiedag voor nieuwe medewerkers, bij de landelijke antibioticacursus en op 
aanvraag van afdelingen 
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- Deelname in de Commissie Antimicrobiële Middelen, de Geneesmiddelencommissie en de 
Infectiepreventiecommissie 

- Deelname in het Limburgs Infectiepreventie en Antibioticaresistentie Netwerk 
 

 

Ziekenhuishygiëne en Infectiepreventie (ZIP) 

Voor een meer uitgebreide uiteenzetting, verwijzen wij u naar het separaat uitgegeven Jaarverslag 

2016 en Jaarverslag 2017 van de unit Ziekenhuishygiëne en Infectiepreventie. U kunt dit opvragen bij 

het secretariaat van onze afdeling (bereikbaar via telefoonnummer (+31(0)43-38)76644. 

 

Taakstelling 

De unit/sectie ZIP binnen de afdeling MMB heeft haar visie “Infectiepreventie leeft binnen het 

MUMC+” vertaald naar de volgende kerndoelstellingen: 

 Het opsporen, registreren, en analyseren van zorginfecties 

 Surveillance van Bijzonder-Resistente Micro-Organismen (BRMO) 

 Het ontwikkelen van richtlijnen en protocollen om infectie te voorkomen 

 Advisering op gebied van hygiëne en infectiepreventie 

 Het coördineren van infectiepreventieve maatregelen in een uitbraak-situatie 

 Het geven van voorlichting en scholing over hygiëne en infectiepreventie 

Tevens adviseert de ZIP op contractuele basis m.b.t. hygiëne en infectiepreventie in de 

zorgorganisaties Envida, Ciro, Maastro clinic en azM Herstelzorg. Door het intensieve patiënt verkeer 

van en naar het MUMC+ komt deze inspanning ook ten goede aan het voorkòmen van zorginfecties 

en verspreiding van BRMO. 

Vanaf oktober 2012 tot maart 2017 heeft ZIP stichting Fundashon Mariadal te Bonaire (Caribisch 

Nederland) ondersteund bij het ontwikkelen van een ziekenhuis naar Nederlandse hygiëne & 

infectiepreventie maatstaven. Hiervoor zijn een aantal DIP afwisselend werkzaam geweest op 

Bonaire. Uiteindelijk heeft ZIP een medewerker van Fundashon Mariadal in het MUMC+ opgeleid tot 

DIP. Na het behalen van haar diploma in februari 2017 is zij teruggekeerd naar Bonaire. Om aldaar 

haar functie als DIP uit te voeren. 

Algemeen 

In november 2016 heeft ZIP een voorstel geschreven voor een nieuwe structuur voor de 

Infectiecommissie, welke heeft geleid tot de Infectiepreventiecommissie nieuwe stijl, het belangrijkste 

adviserend orgaan naar de Raad van Bestuur aangaande infectiepreventie zaken. Deze nieuwe 

structuur moet er, vanaf 2017, toe bijdragen om infectiepreventie binnen de organisatie hoger op de 

agenda te krijgen, samenwerking en verantwoordelijkheid te bevorderen en besluitvorming 

hieromtrent te versnellen. Met als eindresultaat een goed ingebed Infectiepreventiebeleid en 

uitgedragen door alle medewerkers in de organisatie. 

In april 2017 ontving ZIP opnieuw de erkenning van het CZO om de praktijkopleiding te verzorgen 

voor deskundigen infectiepreventie in opleiding. 

Zie voor het opleidingsgedeelte de paragraaf wetenschappelijk onderwijs van dit jaarverslag. 

Surveillance van zorginfecties en Veiligheids Management Systeem (VMS) 

Surveillance wordt o.a. uitgevoerd door deelname aan de landelijke registratie van PREZIES, 

waardoor de data van het MUMC+ vergeleken kunnen worden met vergelijkbare ziekenhuizen. 
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Omdat in 2014-2015 de incidentie van lijnsepsis onder het landelijk gemiddelde was, is in 2016 van 

deelname afgezien, in 2017 is wel deelgenomen.  

In samenwerking met de vakgroepen CTC en Orthopedie vindt er POWI registratie plaats van 

implantaatingrepen. Bij dit soort ingrepen is het ontstaan van een POWI, mede door gebruik van 

lichaamsvreemd materiaal, het grootst. 

Het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) vormt het systeem waarmee ziekenhuizen continue 

risico’s signaleren, verbeteringen doorvoeren en beleid vastleggen, evalueren en aanpassen met 

betrekking tot het voorkomen van wondinfecties na een operatie. 

Om wondinfecties na een operatie te voorkomen is er een bundel van vier infectiepreventie 

interventies gedefinieerd, namelijk: hygiënediscipline, antibioticaprofylaxe, het niet preoperatief 

ontharen en de perioperatieve normothermie. 

 

Twee keer per jaar voert ZIP een prevalentieonderzoek uit van zorginfecties bij opgenomen 

patiënten. In een kort tijdsbestek worden alle aanwezige patiënten beoordeeld op de aanwezigheid 

van infecties en antibioticagebruik in combinatie met patiëntkarakteristieken. 

Het actuele prevalentiecijfer was in 2017 4,2% (landelijke prevalentie is 5,5% (2016)). 

 

Borging infectiepreventiemaatregelen 

De naleving van handhygiëne is, in het kader van de landelijke kwaliteitsnorm NIAZ-Qmentum, in de 

tweede helft van 2016 getracht de gemeten naleving van de 0-meting in juni (33%) te verbeteren. Dit 

werd o.a. gedaan door het instellen van een werkgroep vanuit het Verpleegkundig Hoofden Overleg, 

de afdeling Kwaliteit en Veiligheid en ZIP. Er is een verbeterplan opgesteld dat moet zorgen voor een 

naleving van 65% in 2017 en 75% in 2018. Om uiteindelijk in 2020 het aantal zorginfecties met 50% 

te doen verminderen. 

Microbiologische surveillance 

In 2016 werd bij 232 nieuwe patiënten dragerschap van Bijzonder Resistente Micro-Organismen 

(MRSA, VRE, CPE, ESBL en overige BRMO) geconstateerd. Waarvan 49 voor MRSA dragerschap. 

In 2017 zijn er dat 50. De analyse van de andere BRMO uit 2017 moet nog plaatsvinden. 

In totaal waren er in 2016 7 uitbraken (6 in de kliniek en 1 in de polikliniek) door VRE (n=4), MRSA 

(n=1), para-influenzavirus en Norovirus. In 2017 waren er dit o.a. Klebsiella Pneumoniae (niet 

BRMO), Norovirus, MRSA, VRE (n=3) en de uitloop van de para-influenza uitbraak in eind 2016. De 

VRE uitbraken in 2016 en 2017 lieten twee specifieke types zien namelijk, type 203 vanA en type 117 

vanB. 

In 2016 werd bij 115 opgenomen patiënten influenza (A of B) vastgesteld. In 2017 waren er dat 86.  

Endoscopen 

Binnen de ZIP heeft een medewerker o.a. de functie van terzake deskundige endoscopen. Zij is 

betrokken bij de volledige procesgang van flexibele endoscopen. Middels audits en microbiologisch 

onderzoek wordt de procesgang getoetst. De resultaten hiervan geven soms aanleiding tot 

verbeteringen in de procesgang. Onvolkomenheden waarbij de patiëntveiligheid in het gedrang kwam 

zijn in 2016 en 2017 niet geconstateerd. 

Steriele medische hulpmiddelen 

In 2016 zijn 15 afdelingen (m.n. polikliniek en functieafdelingen) geauditeerd gericht op correcte 
opslag en transport van steriele medische hulpmiddelen. De naleving bleek in 80% van de items 
correct te zijn. Daar de opslag kritisch is voor de steriliteit zijn in 2017 4 afdelingen opnieuw 
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geauditeerd op het implementeren van verbetermaatregelen. Drie afdelingen werden voor de eerste 
keer geauditeerd.  
 

 

 

Wetenschappelijk onderwijs 
 

Onderwijs UM 

 

De inspanningen van de afdeling m.b.t. het onderwijs zijn te verdelen over de volgende faculteiten en 

curricula: 

 

• FHML-geneeskunde (bachelor en master, incl. ITM: International Track Medicine) 

• FSE-UCM (University College Maastricht)  

• FHML-A-KO (master Arts-Klinisch-Onderzoeker) 

FHML-BBS (bachelor Biomedical Science) 

• FHML-EPH (bachelor European Public Health)  

•  FSE-MSP (Maastricht Science Programme) 

 

De diverse onderwijsrollen werden vervuld door alle stafleden, waar nodig met ondersteuning van 

andere medewerkers van de afdeling, zoals b.v. bij practica. De onderwijsactiviteiten worden over het 

algemeen als goed beoordeeld, zowel door studenten als het onderwijsinstituut. 

 

Masterfase FHML geneeskunde opleiding regulier en ITM (coschappen): 

De afdeling participeert in een vijftal terugkomdagen binnen het reguliere spoor en een tweetal 

Engelstalige terugkomdagen in het ITM spoor, te weten: 

Coschap beschouwend, onderwerp: interactief college microbiologische diagnostiek (frequentie 1x 

per 2 weken) 

Coschap snijdend, onderwerp: antibioticabeleid, een college aan het begin van het coschap en een 

casuïstiekbespreking aan het eind van het coschap (frequentie 1x per 2 weken voor beide) 

Coschap Moeder&Kind, onderwerp: wrap-up/herhaling van bovenstaande coschappen (frequentie 1x 

per 2 weken) 

Coschap huisartsgeneeskunde/sociale geneeskunde, onderwerp: group-based discussion casuïstiek 

seksueel overdraagbare infecties (frequentie 1x per 4 weken) 

Clinical Presentation Course medicine, onderwerp: college gelijk aan dat van coschap beschouwend 

(frequentie wisselt) 

Clinical Presentation Course surgery, onderwerp: college postoperatieve wondinfecties (frequentie 

wisselt) 

Alle terugkomdagen worden verzorgd door artsen-microbioloog (i.o.) of internisten-infectioloog 

 

  



 

 14 van 23 

 

Specialistische opleidingen binnen de Medische Microbiologie in 2016-2017 

 

De afdeling verzorgt de opleiding van vijf specialisaties:  

arts-microbioloog (AM)  

medisch moleculair microbioloog (MMM) 

medisch microbiologisch onderzoeker (MMO)  

internist-infectioloog (internist met aandachtsgebied infectieziekten) 

Deskundige Infectiepreventie (DI) 

 

Het programma van de verschillende opleidingen wordt gecoördineerd door een brede 

Opleidingscommissie, onder voorzitterschap van dr. F. van Tiel, opleider van de artsen-microbioloog. 

         

Opleiding AM: 

Opleidingsgroep 

Gedurende 2016 en 2017 waren er totaal 10 AIOS in opleiding, waarvan drie instromers in 

2016, twee instromers in 2017, en een uitstromer in 2016.:  

 

De opleidersgroep is in 2016 en 2017 van 5 AM’s uitgebreid naar 7 AM’s. 

 

Activiteiten / opleidingskwaliteitszorg 

 Voortgaande voorbereiding voor implementatie individualisering opleidingsduur middels 

entrustable professional activities (EPA’s). Pilot fase start landelijk op 1 december 

2017. 

 Grote visite en onderwijs zijn gereorganiseerd, met een belangrijke rol door (en voor) 

de AIOS, en de staf iets meer coachend.  

 De wenselijkheid van een gezamenlijke consultregistratie met de Interne infectieziekten 

wordt besproken, maar is nog niet gerealiseerd mede door belemmeringen op ICT 

terrein. 

 Voorbereiding van de complicatie bespreking samen met interne-infectieziekten (voor 

het eerst gehouden op 23 januari 2018). 

 Realisering van agenda in Outlook voor follow-up van patiënten met langdurig 

antibiotica gebruik. 

 Tweewekelijkse PDCA opleidingsbespreking werd naar tevredenheid in 2017 

voortgezet (met Julius van Niekerk / Lieke van Balen, Suzanne Schouten, Inge van Loo 

en Frank van Tiel) 

 Interne opleidingsaudit op 7 april 2017: diverse aanbevelingen, gevolgd door 

voorbereiding met de gehele groep voor de RGS visitatie (maart 2018). 

 

Opleiding MMM: 

 
De opleiding MMM is een postacademische, door de NVMM erkende, tweejarige 

interdisciplinaire specialisatie binnen de medische microbiologie, met focus op moleculaire 

diagnostiek en moleculaire typeringen in het kader van infectiepreventie. Het opleidingsteam 

bestaat uit de medisch moleculair microbiologen van de afdeling in combinatie met de klinische 

staf. Deelname aan klinische besprekingen samen met de AM i.o., het aanvragen, uitvoeren, 

interpreteren en rapporteren van moleculair diagnostische uitslagen alsmede ontwikkelen en 

valideren van nieuwe moleculair-diagnostische methoden behoort tot de kerncompetenties van 

de opleiding. 

In 2016-2017 werd er één MMM’er opgeleid. 
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Opleiding MMO: 

 

Een onderzoeker die werkzaam is binnen het vakgebied van de medische microbiologie kan 
worden erkend als MMO nadat deze met succes de opleiding hiertoe heeft doorlopen. 
De doelstelling hiervan is de opleiding tot, en de registratie van wetenschappelijk gevormde en 
methodologisch geschoolde MMO’s, die in staat zijn tot zelfstandig microbiologisch onderzoek 
in de (dier)geneeskunde, alsmede tot advisering en beleidsvoorbereiding op dit gebied, op 
basis van zijn/haar specifieke deskundigheid.  
De opleiding tot MMO bestaat uit een combinatie van een cursorisch gedeelte en een 
onderzoekstage. Deze opleiding kan gevolgd worden bij één of meer (academische) 
opleidingsinstituten, en moet leiden tot een proefschrift. 
De taken van de MMO bestaan uit het verrichten van diagnostisch, epidemiologisch of 
fundamenteel onderzoek binnen het vakgebied van de medische microbiologie (in de breedste 
zin van het woord). 
 
De voorwaarde voor het starten van een MMM opleiding is een registratie als MMO. 
 
In 2016-2017 werd er één MMO’er opgeleid. 

 

Opleiding Infectieziekten:  

Opleidingsteam Infectieziekten Maastricht UMC+ 

Het opleidingsteam Infectieziekten staat onder leiding van internisten-infectioloog Dr. Selwyn Lowe 

(opleider), Dr. Astrid Oude Lashof (waarnemend opleider), Dr. Dirk Posthouder en Dr. Marlies van 

Wolfswinkel. 

 

Accreditatie opleiding 

De opleiding tot internist-infectioloog en de meervoudige differentiatie Infectieziekten is gevisiteerd 

door de sectie infectieziekten van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) op 01.02.2016 en 

geldig tot en met 01.02.2021. 

 

Wie worden opgeleid 

Opgeleid worden AIOS interne geneeskunde tot internist-infectioloog (enkelvoudige differentiatie, 24 

maanden), tot algemeen internist met aantekening voor antimicrobial stewardship (meervoudige 

differentiatie, 8 maanden), tot algemeen internist met een andere specialisatie (keuzestage, 4 

maanden). 

 

Waar bestaat de opleiding uit 

De opleiding tot internist-infectioloog bevat o.a. klinische en poliklinische (vervolg)consulten, 

patiëntbesprekingen en multidisciplinair overleg, antimicrobial stewardship, stage 

reizigersgeneeskunde (in AMC of Havenziekenhuis en EASE travelclinic), stage immuunstoornissen. 

 

In 2016 en 2017 zijn de volgende personen opgeleid of hebben een stage gelopen: 

 

In opleiding tot internist-infectioloog (ED, 24 mnd) 

In 2016 en 2017 zijn totaal drie AIOS in opleiding geweest. 

 

Meervoudige differentiatie met aantekening AMS (MD, 8 mnd) 

In 2016 heeft een AIOS de meervoudige differentiatie gevolgd. 

 

Keuzestage AIOS IG (4 mnd) 

In 2016 en 2017 hebben in totaal acht AIOS een keuzestage op de afdeling gevolgd. 
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Opleiding Deskundige infectiepreventie: 

De unit ZIP heeft de erkenning van het CZO om de praktijkopleiding te verzorgen voor deskundigen 

infectiepreventie in opleiding. 

In 2016 en 2017 zijn drie deskundigen infectiepreventie op de afdeling opgeleid. 

 

Onderwijs overige instituten: 

Academie Verloskunde Maastricht: elk jaar wordt een tweetal colleges verzorgd in het tweede jaar 

van de opleiding over infecties in de zwangerschap en HIV en hepatitis. Het eerste door een arts-

microbioloog, het tweede door een internist-infectioloog. 

Academie Zorgopleidingen MUMC+: zes tot acht maal per jaar verzorgen een arts-microbioloog en 

een deskundige infectiepreventie een college over zorg-gerelateerde infecties en infectiepreventie 

aan verpleegkundigen die een specialistische vervolgopleiding volgen in het acute cluster.  

AIOS/stafleden andere disciplines MUMC+: op aanvraag verzorgen artsen-microbioloog (i.o.) met 

regelmaat lezingen op het gebied van infectieziekten in het kader van de opleiding van AIOS in 

andere disciplines. 

 

MINC symposia: 

 

2016 

"Bacteriën en gezondheid: een AH-Erlebnis of toch gewoon van jezelf?" 

18 februari 2016, voorzitter: Prof. Dr. Paul Savelkoul, 101 deelnemers 

 

"Tekenbeten & Lyme: teek it or leave it?" 

23 juni 2016, voorzitter: Dr. Jochen Cals, 97 deelnemers 

 

"Tweeluik: rotavirus en kinkhoest: what’s new?" 

6 oktober 2016, voorzitters: Dr. Gijs van Well en Prof. Dr. Christian Hoebe, 71 deelnemers 

 

"Sepsis ontwikkeling, diagnostiek & behandeling: snel, sneller, snelst…" 

15 december 2016, voorzitter: Dr. Dennis Bergmans, 96 deelnemers 

 

2017 

"Er hangt iets in de lucht" 

23 februari 2017, voorzitter: Dr. Astrid Oude Lashof, 92 deelnemers 

 

"Antimicrobial Stewardship: het geheime wapen tegen antibioticaresistentie" 

22 juni 2017, voorzitter: Dr. Marlies van Wolfswinkel, 61 deelnemers 

 

"Een bacterieel SOA kwartet" 

28 september 2017, voorzitter: Prof. Dr. Christian Hoebe, 123 deelnemers 

 

"Diagnostiek voor infecties: kan het sneller?" 

14 december 2017, voorzitter: Dr. Inge van Loo, 62 deelnemers 
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Wetenschappelijke activiteiten 
 

Onderzoeksthema's  

 

Researchlijn chronische longziekten 

 

Infecties en immuniteit bij COPD patiënten 

Projectgroep: Fahad Gulraiz, Carla Bellinghausen, Gert Grauls, Erik Beuken, Emiel Wouters 

(Longziekten), Gernot Rohde (Longziekten), Frits.Franssen (CIRO), Cathrien Bruggeman, Frank 

Stassen. Dit project loopt van 2010 tot 2017. 

Onderzoek heeft uitgewezen dat infecties, zowel bacterieel als viraal van aard, een belangrijke rol 

spelen bij acute verslechteringen van de gezondheidstoestand van COPD-patiënten. Het blijkt echter 

dat micro-organismen ook kunnen worden aangetroffen bij patiënten tijdens de stabiele fase van hun 

ziekte. 

Tot op heden is het onduidelijk waarom infecties bij sommige patiënten leiden tot een ernstige 

verslechtering van hun toestand terwijl andere beter in staat blijken te zijn om met deze infecties om 

te gaan. In dit project zal vanuit diverse oogpunten gekeken worden in hoeverre veranderingen in met 

name het aangeboren immuunsysteem (bv. als gevolg van het roken van sigaretten) verantwoordelijk 

zijn voor deze verschillen in gevoeligheid voor bacteriële maar ook virale infecties. Daarnaast is er 

aandacht voor het fenomeen co-infecties, waarbij de aanwezigheid van een bacterie in de luchtwegen 

de immuunreactie op een daaropvolgende virale infectie lijkt te verhevigen.  

Ook wordt er aandacht besteed aan mogelijke nieuwe therapieën ter bestrijding van respiratoire virale 

infecties. Zo wordt er gekeken in hoeverre lokale toediening van bepaalde lichaamseigen antivirale 

middelen de gevoeligheid voor respiratoire infecties kan verminderen. Inmiddels heeft dit project 

geleid tot een aantal publicaties en een 2-tal promoties (dr. C. Bellinghausen, dr. F. Gulraiz). 

 

Researchlijn Extracellulaire vesicles 

 

De rol van extracellulaire vesicles bij (chronische) pulmonaire infecties 

Projectgroep: Charlotte Volgers, Birke Benedikter, Gert Grauls, Gernot Rohde (longziekten) Emiel 

Wouters (longziekten), Antje Weseler (Toxicologie), Paul Savelkoul, Frank Stassen. Dit project loop 

van 2010 tot 2018. 

Extracellulaire vesicles (EV) zijn blaasjes die door vrijwel alle cellen worden uitgescheiden. Deze EVs 

bevatten een variëteit aan biologische materialen zoals eiwitten, mRNAs en mogelijk microRNAs, 

welke na versmelting met een andere cel, de functie van deze cel kunnen beïnvloeden. Verder blijkt 

de samenstelling van deze EVs afhankelijk te zijn van de conditie van de moedercel, en op deze wijze 

iets te zeggen over de conditie van de moedercel. Gezien het feit dat de EVs stabiel zijn en 

voorkomen in de meeste lichaamsvloeistoffen zoals bloed, urine maar ook sputum en vloeistof 

afkomstig uit de longen na een bronchoalveolaire spoeling (BAL), maakt deze EVs mogelijk tot ideale 

biomarkers voor een variëteit aan (chronische) aandoeningen, zoals COPD. Binnen dit project wordt 

gekeken naar de aanwezigheid en samenstelling van de EVs in zowel sputum als BAL vloeistof, 

evenals naar de functie van deze EVs bij de regulatie van het pulmonaire immuunsysteem. Zo 

hebben we recent kunnen aantonen dat de epitheelcellen van de luchtwegen meer vesicles 

uitscheiden na blootstelling aan een sigarettenrook extract. Ook worden er meer vesicles 
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uitgescheiden door macrofagen na infecties met luchtweg pathogenen. De exacte rol/samenstelling 

van deze vesicles wordt momenteel nader onderzocht.  

Daarnaast scheiden ook bacteriën dergelijke vesicles uit en is deze uitscheiding afhankelijk van 

diverse factoren. Echter, de exacte functie van deze bacteriële vesicles is nog onvoldoende 

opgehelderd en onderzoek hiernaar zal de komende jaren steeds belangrijker worden binnen deze 

onderzoekslijn. 

Researchlijn microbioom/resistoom 

 

Het onderzoek binnen deze lijn is sterk gericht op de toepassing van een metagenomische aanpak 
binnen humane observationele en interventie studies. Het doel is begrip te krijgen van de rol van het 
microbioom in gezondheid en ziekte en de rol als antimicrobieel resistentiereservoir. Door de 
toepassing van epidemiologische concepten binnen deze studies proberen we oorzaken, 
consequenties en epifenomenen te ontrafelen. Middels een translationele aanpak koppelen we deze 
toegepaste onderzoeksbevindingen aan fundamentele en mechanistische inzichten vanuit in vivo en 
in vitro studies, in samenwerkingsverbanden met research groepen van over de hele wereld. 
 

Researchlijn seksueel overdraagbare infectieziekten 

 

Op het gebied van de seksueel overdraagbare infectieziekten heeft de onderzoeksgroep een 

belangrijke internationale positie gerealiseerd. De focus licht hierbij op het continuüm tussen 

microbiologie, epidemiologie en gedrag om daarmee bij te dragen aan een optimale soa-bestrijding in 

binnen en buitenland. Dit is gerealiseerd door het uitbouwen van een aantal kernkwaliteiten die 

binnen de groep aanwezig zijn: 

1. Unieke brug tussen publieke gezondheid (GGD) - met grote soapoli (>7000 patiënten per jaar) met 

systematische registratie – en innovatieve medische microbiologie, het onderzoek valt binnen het 

onderzoeksthema ‘Infectious Diseases and Antibiotic Resistance’ van de Academische Werkplaats 

Publieke Gezondheid Limburg waarin gewerkt wordt aan de versterking van de relatie tussen 

onderzoek, praktijk en beleid om door innovatie kwaliteit te blijven garanderen in een steeds 

veranderende omgeving, 

2. Methodologische diversiteit (o.a. klassieke epidemiologie, key population benadering, 

netwerkmethodologie, geografische informatie systemen, e-health aanpak, web-based respondent-

driven sampling),  

3. Microbiologische innovatie. Er zijn in de afgelopen periode innovatieve diagnostische en 

onderzoeksmethoden ontwikkeld zoals o.a. de viability-PCR, kweek van Chlamydia trachomatis, 

PCR-directed culture van Neisseria gonorrhoeae en serologie op bloedspots. Tevens is er een start 

gemaakt met verdere ontwikkelingen op het gebied van high-throughput  typeringstechnieken en 

moleculaire resistentiebepaling van diverse SOA-gerelateerde pathogenen.  

3. Grote biobank met meer dan 100.000 monsters,  

4. Relatie met gedragswetenschappers (o.a. stigma, intervention mapping strategieën).  

 

De multidisciplinaire aanpak wordt vorm gegeven binnen research school CAPHRI (Care and Public 

Health Research Instituut) en onderzoekslijn Inequity, Participation and Globalization. Naar de 

toekomst zal de internationale positie verder worden voortgezet en versterkt. Daarbij zal meer 

aandacht komen voor internationale samenwerking en uitbreiding van het netwerk om daarmee 

kansen in toekomstige subsidie aanvragen te vergroten en de impact van de output van het 

onderzoek en daarmee de positie van de MUMC+/GGDZL tandem te versterken. Behalve 

wetenschappelijke impact heeft de soa research groep ook nadrukkelijk impact gehad op 

maatschappelijk vlak met veel media aandacht naar aanleiding van een verschillende publicaties, 

verbetering van richtlijnen en herziening van nationaal en internationaal beleid. Dankzij de 

succesvolle studies op het gebied van Chlamydia trachomatis is vanaf 2014 het Nationaal Chlamydia 
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trachomatis Referentie Laboratorium naar het MUMC+ gehaald in samenwerking met de VUMC. 

Tevens worden vanuit de afdeling in samenwerking met QCMD (Schotland) al enige jaren 

internationale moleculaire diagnostiek rondzendingen op het gebied van SOA verzorgd. 

 

 

Publicaties 

 

Het betreft hier slechts een selectie van het totale aantal publicaties. 

Voor een uitgebreid overzicht verwijzen wij graag naar het secretariaat van onze afdeling (bereikbaar 

via telefoonnummer (+31(0)43-38)76644, waar u het complete overzicht kunt opvragen. 

 

Top publicaties research chronische longziekten/extracellulaire vesicles 2016 

1. Bellinghausen C, Rohde GGU, Savelkoul PHM, Wouters EFM, Stassen FRM. Viral-bacterial 

interactions in the respiratory tract. J Gen Virol. 2016 Dec;97(12):3089-3102.  

2. Bellinghausen C, Gulraiz F, Heinzmann AC, Dentener MA, Savelkoul PH, Wouters EF, Rohde GG, 

Stassen FR. Exposure to common respiratory bacteria alters the airway epithelial response to 

subsequent viral infection. Respir Res. 2016 Jun 3;17(1):68 

3. Perkins TN, Dentener MA, Stassen FR, Rohde GG, Mossman BT, Wouters EF, Reynaert NL. 

Alteration of canonical and non-canonical WNT-signaling by crystalline silica in human lung epithelial 

cells. Toxicol Appl Pharmacol. 2016 Jun 15;301:61-70.  

Top publicaties research chronische longziekten/extracellulaire vesicles 2017 

1. Benedikter BJ, Volgers C, van Eijck PH, Wouters EFM, Savelkoul PHM, Reynaert NL, Haenen 

GRMM, Rohde GGU, Weseler AR, Stassen FRM. Cigarette smoke extractinduced exosome release 

is mediated by depletion of exofacial thiols and can be inhibited by thiol-antioxidants. Free Radic Biol 

Med. 2017 Jul;108:334-344  

2. Benedikter BJ, Bouwman FG, Vajen T, Heinzmann ACA, Grauls G, Mariman EC, Wouters EFM, 

Savelkoul PH, Lopez-Iglesias C, Koenen RR, Rohde GGU, Stassen FRM. Ultrafiltration combined 

with size exclusion chromatography efficiently isolates extracellular vesicles from cell culture media 

for compositional and functional studies. Sci Rep. 2017 Nov 10;7(1):15297 

3. Volgers C, Benedikter BJ, Grauls GE, Savelkoul PHM, Stassen FRM. Bead-based flow-cytometry 

for semi-quantitative analysis of complex membrane vesicle populations released by bacteria and 

host cells. Microbiol Res. 2017 Jul;200:25-32.  

4. Volgers C, Benedikter BJ, Grauls GE, Hellebrand PHM, Savelkoul PHM, Stassen FRM. Effects of 

N-acetyl-L-cysteine on the membrane vesicle release and growth of respiratory pathogens. FEMS 

Microbiol Lett. 2017 May 1;364(9).  

5. Volgers C, Savelkoul PHM, Stassen FRM. Gram-negative bacterial membrane vesicle release in 

response to the host-environment: different threats, same trick? Crit Rev Microbiol. 2018 

May;44(3):258-273.  
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Top publicaties research Microbioom/Resistoom 2016 

1. Dissemination of Antimicrobial Resistance in Microbial Ecosystems through Horizontal Gene 

Transfer. Front Microbiol. 2016 Feb 19;7:173. Arcilla MS, van Hattem JM, Matamoros S, Melles DC, 

Penders J, de Jong MD, Schultsz C; COMBAT consortium. Dissemination of the mcr-1 colistin 

resistance gene. Lancet Infect Dis. 2016 Feb;16(2):147-9. 

2. von Wintersdorff CJ, Wolffs PF, van Niekerk JM, Beuken E, van Alphen LB, Stobberingh EE, Oude 

Lashof AM, Hoebe CJ, Savelkoul PH, Penders J. Detection of the plasmid-mediated colistin-

resistance gene mcr-1 in faecal metagenomes of Dutch travellers. J Antimicrob Chemother. 2016 Aug 

23. pii: dkw328. 

3. von Wintersdorff CJ, Penders J, van Niekerk J, Mills ND, Majumder S, van Alphen LB, Savelkoul 

PH, Wolffs PF. Dissemination of Antimicrobial Resistance in Microbial Ecosystems through Horizontal 

Gene Transfer. Front Microbiol. 2016 Feb 19;7:173.  

4. Tedjo DI, Smolinska A, Savelkoul PH, Masclee AA, van Schooten FJ, Pierik MJ, Jonkers DM, 

Penders J. The fecal microbiota as a biomarker for disease activity in Crohn's disease. Sci Rep. 2016 

Oct 13;6:35216. doi: 10.1038/srep35216. 

5. Mack I, Cuntz U, Grämer C, Niedermaier S, Pohl C, Schwiertz A, Zimmermann K, Zipfel S, Enck P, 

Penders J. Weight gain in anorexia nervosa does not ameliorate the faecal microbiota, branched 

chain fatty acid profiles, and gastrointestinal complaints. Sci Rep. 2016 May 27;6:26752.  

 

Top publicaties research Microbioom/Resistoom 2017 

1. Costea PI, Zeller G, Sunagawa S, Pelletier E, …, Penders J, …., Ehrlich SD, Dore J, Bork P. 

Towards standards for human fecal sample processing in metagenomic studies. Nature 

Biotechnology 2017 Nov;35(11):1069-1076.  

2. Hornef M, Penders J. Does a prenatal bacterial microbiota exist? Mucosal Immunol. 2017 

May;10(3):598-601.  

3. Arcilla MS, van Hattem JM, Haverkate MR, Bootsma MCJ, van Genderen PJJ, Goorhuis A, 

Grobusch MP, Lashof AMO, Molhoek N, Schultsz C, Stobberingh EE, Verbrugh HA, de Jong MD, 

Melles DC, Penders J. Import and spread of extended-spectrum β-lactamase-producing 

Enterobacteriaceae by international travellers (COMBAT study): a prospective, multicentre cohort 

study. Lancet Infect Dis. 2017 Jan;17(1):78-85.  

4. Matamoros S, van Hattem JM, Arcilla MS, Willemse N, Melles DC, Penders J, Vinh TN, Thi Hoa N; 

COMBAT consortium, de Jong MD, Schultsz C. Global phylogenetic analysis of Escherichia coli and 

plasmids carrying the mcr-1 gene indicates bacterial diversity but plasmid restriction. Sci Rep. 2017 

Nov 10;7(1):15364.  

5. van de Pol JA, van Best N, Mbakwa CA, Thijs C, Savelkoul PH, Arts IC, Hornef MW, Mommers M, 

Penders J. Gut Colonization by Methanogenic Archaea Is Associated with Organic Dairy 

Consumption in Children. Front Microbiol. 2017 Mar 10;8:355. 
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Top publicaties research seksueel overdraagbare infectieziekten 

1. Van Liere GAFS, Dukers-Muijrers NHTM, Levels L, Hoebe CJPA. High Proportion of 
Anorectal Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae After Routine Universal 
Urogenital and Anorectal Screening in Women Visiting the Sexually Transmitted Infection 
Clinic. Clin Infect Dis 2017 Jun 15;64(12):1705-1710. [IF2016: 8.216] 

2. Heil J, ter Waarbeek HLG, Hoebe CJPA, Jacobs PHA, van Dam DW, Trienekens TAM, Cals 
JWL, van Loo IHM, Dukers-Muijrers NHTM. Pertussis surveillance and control in the 
Netherlands, 2010-2013: exploring variations and delays in healthcare provider testing, 
laboratory diagnostics and public health service notifications. Euro Surveill 2017, Jul 
13;22(28). [IF2016: 7.202] 

3. Woestenberg PJ, King AJ, Sande MAB van der, Donken
 
R, Leussink S, Klis FRM van der, 

Hoebe CJPA, Bogaards JA, Benthem BHB van, on behalf of the Medical Microbiological 
Laboratories, and the Municipal Health Services. No evidence for cross-protection of the 
HPV-16/18 vaccine against HPV-6/11 positivity in female STI clinic visitors. J Infection 2017 
Apr;74(4):393-400. [IF 2016 4.201] 

4. Janssen KJH, Hoebe CJPA, Dukers-Muijrers NHTM, Eppings L, Lucchesi M, Wolffs PFG. 
Viability-PCR Shows that NAAT Detects a High Proportion of DNA from Non-Viable 
Chlamydia trachomatis. PloS One 2016, Nov 3;11(11):e0165920. [IF 2015: 3.057] 

5. Dukers-Muijrers NH, Wolffs PF, Eppings L, Götz HM, Bruisten SM, Schim van der Loeff MF, 

Janssen K, Lucchesi M, Heijman T, van Benthem BH, van Bergen JE, Morre SA, Herbergs J, 

Kok G, Steenbakkers M, Hogewoning AA, de Vries HJ, Hoebe CJ. Design of the FemCure 

study: prospective multicentre study on the transmission of genital and extra-genital 

Chlamydia trachomatis infections in women receiving routine care. BMC Infect Dis 2016 Aug 

8;16:381. [IF 2015: 3.057] 

 

Top publicaties research Prof. Remco Peters, in samenwerking met Anova health institute en 
University of Pretoria, Zuid-Afrika 
 

 Peters RPH, Doyle R, Redelinghuys MJ, McIntyre JA, Verjans GM, Breuer J, Kock, MM. Genital 

Chlamydia trachomatis biovar L2 infection in South African women. Emerg Infect Dis 2017; 23: 

1913- 1915. 

 Peters RPH, de Vos L, Maduna L, Mudau M, Klausner JD, Kock MM, Medina-Marino A. 

Laboratory validation of Xpert Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae and Trichomonas 

vaginalis testing as performed by nurses at three primary health care facilities in South Africa. J 

Clin Microbiol 2017; 55: 3563-3565. 

 De Waaij DJ, Dubbink JH, Ouburg S, Peters RPH, Morre SA. Prevalence of Trichomonas 

vaginalis infection and protozoan load in South African women: a cross-sectional study. BMJ 

Open 2017; 7: e016959. 

 Rees K, Radebe O, Arendse C, Modibedi C, Struthers HE, McIntyre JA, Peters RPH. Utilization of 

sexually transmitted infection services at 2 health facilities targeting men who have sex with men 

in South Africa: a retrospective analysis of operational data. Sex Transm Dis 2017; 44: 768-773. 

 Hoogendoorn JC, Ranoto L, Muditambi N, Mawanganyi M, Struthers HE, McIntyre JA, Peters 

RPH. Reduction in extrapulmonary tuberculosis in the context of antiretroviral therapy scale-up in 

rural South Africa. Epidemiol Infect 2017; 145: 2500-2509. 
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Promoties binnen de afdeling Medische Microbiologie 

 

2016 

26 mei: Drs. Judith Beuving, Universiteit Maastricht 

“Rapid diagnosis of bloodstream infections – From theory to clinical practice” 

Promotoren: Prof. dr. A. Verbon, Erasmus MC en Prof. dr. C.A. Bruggeman 

Copromotor: Dr. Ir. P.F.G. Wolffs 

 

6 juli: Drs. Celine Gossner (ECDC Stockholm, Sweden), Universiteit Maastricht 

“Surveillance and response to food- and water-borne disease outbreaks in the European Union” 

Promotor: Prof. dr. Christian JPA Hoebe 

Copromotor: Dr. Birgitta de Jong 

 

7 juli: Drs. Kevin Theunissen, Universiteit Maastricht 

“Peer-driven testing for Chlamydia trachomatis in sexual and social networks: The value for chlamydia control” 

Promotor: Prof. dr. Christian JPA Hoebe 

Copromotoren: Prof. dr. Gerjo Kok en Dr. Nicole Dukers-Muijrers 

 

19 december: Drs. Christian von Wintersdorff, Universiteit Maastricht 

“Metagenomic insights into the reservoirs and dissemination of antibiotic resistance” 

Promotoren: Prof. dr. P. Savelkoul en Prof. dr. A. Masclee 

Copromotoren: Dr. Ir. P. Wolffs en Dr. J. Penders 

 

2017 

6 september: Drs. Carla Bellinghausen, Universiteit Maastricht (gepromoveerd via Longziekten) 

“Microbial interactions at the respiratory epithelium” 

Promotor: prof. dr. E. Wouters 

Copromotoren: Dr. F. Stassen en Dr. G. Rohde 

 

5 oktober: Drs. Charlotte Volgers, Universiteit Maastricht 

”Beyond communication: membrane vesicle release during macrophage infection by common respiratory pathogens” 

Promotor: Prof. dr. P. Savelkoul 

Copromotor: Dr. F. Stassen 

 

 

Verworven subsidies 

Subsidies microbioom/resistoom: 

2016 European Society of Clinical Microbiology & Infectious Diseases – Study Group Grant 

Co-applicants: Paul Savelkoul & John Penders 

Amount: €30,000 

Title: Pilot study on the microbiome of the appendix and gut in acute appendicitis 

 

2016 European Society of Clinical Microbiology & Infectious Diseases – Research Grant 

Principal Investigator: John Penders 

Amount: €20,000 

Title: Impact of travel to resource-limited destinations on the gastrointestinal resistome 

 

2016 Joint Programme Initiatives – Healthy Diet for Healthy Life  

Principal investigator: John Penders 
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Amount: €460,000 

Title: From infancy to childhood: the intersection of gastrointestinal (GI) microbial communities, diet and health 

GI-MDH 

 

2016 NWO VIDI - Personal grant 

Principal Investigator: John Penders 

Amount: €800,000 

Title: Unwanted souvenirs: the application of a multi-layered metagenomic epidemiology approach 

  

2017 NUTRIM Division 2 Seeding Grant 

 Principal Investigator: Niels van Best 

 Amount: €7,000 

Title: The influence of luminal bile acids on the postnatal establishment of the enteric microbiota 

 

 

 

Subsidies seksueel overdraagbare infectieziekten: 

 

1. Waarbeek H, Somers C, Dukers-Muijrers NHTM, Hoebe CJPA. Beroepsmatige besmettingaccidenten studie. 
RIVM-CIb subsidie, maart 2016 €15.860,-   

2. Steenbakkers M, Klaassen R, Stanneveld A, Werner M, Dukers NHTM, Hoebe CJPA. Onderzoek naar bereik 
van seks-thuiswerkers. HBV programma RIVM 2017 €15.000, 

3. Hoebe CJPA, Heil J, Dukers-Muijrers N. Hepatitis C retrieval project (heropsporingsproject) Zuid-Limburg. 
Multi-sponsored Researcher initiated study - MSD unrestricted grant (€20.000,-) en unrestricted grant GILEAD 
(€59.729,50) en eigen bijdrage GGD (34.729,50) in 2017 €114.459,-   

 


