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Voorwoord 
 
 
Geachte lezer, 
 
Voor u ligt het beknopte jaarverslag 2020 van de afdeling Medische Microbiologie.  
Een bijzonder microbiologisch jaar om nooit te vergeten, het jaar van de pandemie, die onze afdeling in al 
haar facetten heeft geraakt;  
Onze unit infectiepreventie uiteraard, die plots te maken kreeg met elkaar snel opvolgende maatregelen en 
die meer dan alle zeilen bij heeft moeten zetten om dit binnen het ziekenhuis, waar mogelijk, voor patiënten 
en personeel te reguleren.  
Onze DSMH stond met alle uitdagingen rondom het hergebruik van materialen plotseling in het 
internationale middelpunt van de belangstelling.  
Onze unit moleculaire diagnostiek werd geconfronteerd met de enorme uitdaging om alle coronatesten voor 
de regio op te zetten, met testen die zelf ontwikkeld moesten worden op apparatuur die we nog niet hadden, 
en met een 24/7 druk om uitslagen te leveren. Waar eerst 200 testen/dag een enorme uitdaging was, moest 
er ineens opgeschaald worden naar 2000 testen per dag.  
Ofschoon de reguliere zorg in de eerste golf was afgeschaald had ook ons bacteriologisch laboratorium het 
enorm druk vanwege de toegenomen aantallen bloedkweken van COVID patiënten. De apparatuur in huis 
was ook hiervoor ontoereikend en er diende snel opgeschaald te worden.  
Tot slot kwamen er in de loop van 2020 ook de antistof titer testen bij waardoor ook onze unit serologie 
onder grote druk kwam te staan. 
En, last but not least, onze onderzoekers. Het onderzoek lag zo goed als stil omdat zij door de maatregelen 
rondom COVID niet meer naar de locatie mochten komen.  
De research-analisten moesten in de diagnostiek uithelpen en onze (deels buitenlandse) promovendi zaten 
lange tijd thuis, wat ook een wissel trok op hun mentale gesteldheid.  
Dit alles moest ook nog allemaal gesuperviseerd worden door onze staf die hierdoor ook onder druk bleef 
staan.  
Ondanks dat ook diverse medewerkers helaas besmet zijn geraakt en soms behoorlijk ziek zijn geworden, 
hebben we het door adequate besluitvorming in huis en snelle aanschaf van de nodige apparatuur en het 
invliegen van extra personeel, uiteindelijk allemaal gered.  
Het jaar 2020 getuigde van een enorme teamspirit en saamhorigheid waarbij iedereen meer dan de 
schouders eronder heeft gezet en het was vanuit dat oogpunt een zwaar en dynamisch maar tegelijkertijd 
stimulerend jaar. 
 
De pandemie heeft ons in 2020 uitgedaagd en we hebben het gered. Het heeft ons lab en mogelijk de 
maatschappij definitief veranderd waarbij begin 2021 het einde nog zeker niet in zicht was. 
 
Ik kan, vanuit mijn functie als afdelingshoofd maar ook als medewerker van de afdeling MMB en MUMC, niet 
anders dan enorm trots zijn op de prestaties van ons team en ons ziekenhuis als geheel.  
Het jaarverslag bevat slechts een zeer beperkte samenvatting van alles wat er feitelijk is gebeurd en gedaan 
in 2020. We hebben geschiedenis geschreven. 
 
Bij dezen maak ik ook graag van de gelegenheid gebruik om iedereen te bedanken voor de inzet en voor de 
prettige samenwerking zowel binnen als buiten de afdeling. 
 
Wij wensen u veel leesplezier. 
 
Prof. dr. Paul Savelkoul, 
Afdelingshoofd Medische Microbiologie MUMC+ 
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Personeel en Organisatie 
 
 
Formatie (aantal en fte's, stand van zaken 31-12-2020) 
    

Bezettingsstatus 2020 N fte 

   

Wetenschappelijke staf 19 14,2 

Management / bedrijfsbureau 9 8,3 

AIOS 8 7,0 

MMM i.o. 1 1,0 

Diagnostiek 34 29,6 

Ondersteuning diagnostiek en research 13 11,3 

Onderzoekers en promovendi 12 8,5 

Infectiepreventie & DSMH / DSRD 7 6,7 

Deskundige infectiepreventie i.o. 2 2,0 

Stagiairs diagnostiek en research 10 8,0 

Totaal 115 96,6 

Extra inhuur Covid-diagnostiek en -ondersteuning 27 wisselend 

 
 
 
Personeelsmutaties 2020 

 
1 arts-microbioloog in tijdelijke dienst uit dienst 

1 omzetting AIOS naar arts-microbioloog 

1 wetenschappelijk onderzoeker uit dienst 

 

1 AIOS uit dienst 

1 AIOS in dienst 

 

1 analist met pensioen 

1 tijdelijke analist in en uit dienst 

1 tijdelijke analist in dienst 

1 analist uit dienst 

1 analist in dienst 

 

1 Administratief medewerker uit dienst 

1 Administratief medewerker in tijdelijke dienst 

1 Administratief medewerker met pensioen 

 

1 Medisch Moleculair Microbioloog in opleiding in dienst 

1 Medisch Moleculair Microbioloog uit dienst 

1 omzetting Medisch Moleculair Microbioloog i.o. naar vast 

1 Postdoc / Bioinformaticus in tijdelijke dienst  

 

1 omzetting assistent DSMH/DSRD naar DSMH/DSRD 

1 omzetting hoofdanalist i.o. naar hoofanalist 

1 omzetting analist naar coördinerend analist 
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1 vakantiekracht lab in en uit dienst 

1 vakantiekracht research in en uit dienst 

 

1 secretaresse uit dienst 

1 tijdelijke secretaresse in en uit dienst 

1 ICT-medewerker uit dienst 

 

Covid-team 2020 

 

8 tijdelijke administratief medewerkers in dienst en 3 uit dienst 

28 tijdelijke hulpanalisten in dienst en 9 uit dienst 

1 tijdelijke ICT-medewerker in dienst 

1 tijdelijke medewerker infectiepreventie in dienst 

6 tijdelijke ondersteuners uitslagverwerking in dienst 

 
 
 
Ziekteverzuim  
 
 
2020 
 
Verzuimpercentage:   2,76 % 
Meldingsfrequentie alle medewerkers: 0,8 gemiddeld 
 
Verzuimpercentage 2019:  4,0 % 
 
Target MUMC+:   4,0 % 
 
 
 
Opleidingsplan voor de medewerkers  
 
In 2020 zijn door de Covid-uitbraak veel geplande opleidingen en trainingen afgelast. Hierdoor is de 
deelname aan opleidingen, trainingen, cursusdagen et cetera lager dan in reguliere jaren. 
 
 
In 2020 is er door 18 individuele medewerkers (o.a. analisten, research medewerkers, medisch moleculair 
microbiologen en deskundigen infectiepreventie, maar exclusief de medisch specialisten en AIOS) 31 keer 
deelgenomen aan opleidingen / workshops / symposia. Het betreft hier 20 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 2020 (aantal verrichtingen) 
 
Bacteriologie:    165.030   94% van totaal 2019        89% van totaal  2018 
Moleculaire diagnostiek*:  265.955  327% van totaal 2019     298% van totaal 2018 
Infectieserologie:     63.471   96% van totaal 2019      98% van totaal 2018 
 
Totaal:     494.456 155% van totaal 2019    146% van totaal 2018 
 

 De grote productiestijging bij Moleculaire diagnostiek is geheel te verklaren door de Sars-CoV2 / 
Covid diagnostiek 

 
 
 
Productiekosten en opbrengsten 2020 
 
 
 

  

MMB
Budget 2020 Realisatie 

2020

Resultaat 

2020

2018 2019 2020

 Personele kosten

 Lonen en salaris 4.743.857€  5.095.781€     -351.924€         -7% 4.283.807€         4.418.091€         5.095.781€         

 Sociale lasten 1.132.990€  1.223.143€     -90.153€           -8% 1.021.624€         1.093.623€         1.223.143€         

 Overige personeelskosten 39.224€        -18.568€         57.792€             147% 25.057€               102.565€             -18.568€             

 Totaal personeel in loondienst 5.916.071€  6.300.356€     -384.285€         -6% 5.330.489€         5.614.278€         6.300.356€         

 Personeel niet in loondienst 48.276€        212.163€        -163.887€         -339% 251.866€             106.232€             212.163€             

 Personeel niet in loondienst AIOS -€               -€                 -€                   -€                      -€                      -€                      

 Totaal personeel incl. PNIL 5.964.347€  6.512.519€     -548.172€         -9% 5.582.355€         5.720.510€         6.512.519€         

   

 Materiële kosten

 Patiëntgebonden kosten 1.762.441€  5.645.204€     -3.882.763€     -220% 2.025.136€         1.961.335€         5.645.204€         

 Geneesmiddelen 8.160€           443€                 7.717€               95% 552€                     559€                     443€                     

 Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 3.408€           115.035€        -111.627€         -3275% 1.497€                 8.948€                 115.035€             

 Algemene kosten 162.094€      317.766€        -155.672€         -96% 275.575€             199.080€             317.766€             

 Onderhoud en energiekosten 936€              23.074€           -22.138€           -2365% 96€                       2.487€                 23.074€               

 Huur 1.776€           370€                 1.406€               79% -€                      1.724€                 370€                     

 Totaal  Materiële kosten 1.938.815€  6.101.892€     -4.163.077€     -215% 2.302.855€         2.174.132€         6.101.892€         

 Totaal KOSTEN 7.903.162€  12.614.411€  -4.711.249€     -60% 7.885.210€         7.894.642€         12.614.411€       

   

Doorberekende kosten

 Doorber. kosten verrichtingen projecten -€               568.365€        -568.365€         5.074€                 3.116€                 568.365€             

 Prima 4.483.380€  4.914.248€     -430.868€         -10% 4.328.361€         4.323.062€         4.914.248€         

 Doorber. kosten patiëntgeb. verrichtingen 225.156€      9.780.410€     -9.555.254€     -4244% 477.874€             575.800€             9.780.410€         

 Overige doorberekende kosten 201.900€      767.167€        -565.267€         -280% 312.367€             311.419€             767.167€             

 Totaal Doorberekende kosten 4.910.436€  16.030.190€  -11.119.754€   -226% 5.123.675€         5.213.397€         16.030.190€       

    

 TOTALE EXPLOITATIE 2.992.726€  -3.415.779€   6.408.505€       214% 2.761.535€         2.681.245€         -3.415.779€       
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Kwaliteit, Risico, Arbo en Milieu  
 
De afdeling MMB is per 30 september 2015 geaccrediteerd voor ISO 15189:2012/C11:2015. Uitgangspunt 
van ISO certificering is het up-to-date houden en verbeteren van het kwaliteitssysteem. In maart 2020, vlak 
voor de start van de pandemie, heeft de herbeoordeling op locatie plaatsgevonden.  
Tijdens deze audit zijn er 8 afwijkingen geconstateerd, die zijn opgelost, met als resultaat het verlengen van 
de accreditatie per 2 september 2020.  
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 of zoveel als mogelijk geminimaliseerd. 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, waaraan de afdeling zich conformeert: 

- NIAZ kwaliteitsnorm; 
- Milieu conform ISO 14001; 
- Informatiebeveiliging conform NEN7510/ISO27001. 

 
 
Bedrijfsvoering 
 
Het overgrote deel van 2020 stond, ongepland, in het teken van de Covid-pandemie. Dit heeft voor veel 
innovaties en versnelde automatisering van werkprocessen op het Moleculaire lab gezorgd. Ook het 
onderdeel infectiepreventie stond tijdens veelvuldige afdelingsoverleggen centraal. 
In het kader van de pandemie is een speciaal nieuw werkoverleg opgevoerd om alle aspecten van de Covid-
uitbraak meerdere malen per week af te stemmen. Hierin participeerden de artsen-microbioloog, de medisch 
moleculair microbiologen, de artsen-in-opleiding, de MMM i.o., de deskundigen infectiepreventie, de 
hoofdanalisten, de manager, het afdelingshoofd en de internist-infectioloog, die tevens waarnemend 
afdelingshoofd is. 
 
Daarnaast is er een specifiek lab voor de Covid-diagnostiek ingericht met een eigen team en is er voor de 
monsterontvangst en eerste verwerking een speciale administratie voor de Covid-diagnostiek ingericht. 
Ook is er een speciaal ondersteunend team opgericht voor het verwerken van alle spoeduitslagen naar de 
diverse externe aanvragers van diagnostiek, zoals GGD-Zuid-Limburg, Ease travel clinic, huisartsen en 
diverse zorginstellingen. Ook was de afdeling intensief betrokken bij de Covid-poli voor medewerkers van 
het MUMC+.  
 
Om deze reden zijn andere, wel geplande, zaken uit het jaarplan, on hold gezet. 

 
 
Voorbereiding verbouwing  
 
Medio 2018 is met de Brink groep een herstart gemaakt van de ontwerpfase. Dit resulteerde in een 
Programma van Eisen in februari 2019. Bij de uitwerking in een ontwerpteam in samenwerking met 
Architecten aan de Maas en Deerns Raadgevende Ingenieurs bleek dat een voorlopig ontwerp niet passend 
te krijgen was op de huidige m2 van de afdeling MMB. Dit heeft geleid tot een heroverweging en een besluit 
om de verbouwing van meerdere afdelingen van eenheid Beeldvorming en Laboratoria in meer samenhang 
aan te pakken, in plaats van allemaal losse verbouwingen. Dit heeft geleid tot een nieuw huisvestingsplan 
voor de gehele verdieping 5, waarin de afdeling MMB meer m2 toegewezen heeft gekregen. Dit maakte het 
noodzakelijk om het Programma van Eisen te herformuleren op basis van wat daadwerkelijk nodig was en 
niet gebaseerd op de restricties van de m2. Hier is in 2020 een start mee gemaakt. Inmiddels is duidelijk 
geworden dat door de meer geïntegreerde aanpak van alle noodzakelijke verbouwingen de verbouw van 
MMB een aantal jaren verschoven zal worden. In plaats van een start in 2021, wat door de Covid-uitbraak 
toch al niet meer realistisch was, zal de start waarschijnlijk plaatsvinden in 2025. 
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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. De afdeling biedt advies op 
maat over zowel diagnostiek en behandeling van infectieziekten als infectiepreventie.  
 
Het jaar 2020 stond zeker voor de afdeling Medische Microbiologie sterk in het teken van de (bestrijding van) 
de corona-pandemie. Er is enorm hard gewerkt om snel de juiste diagnostiek te kunnen aanbieden en ook 
groot op te schalen qua apparatuur en bemensing om op die manier zo kort mogelijke doorlooptijden te 
kunnen bieden. In de eerste plaats ten behoeve van de SARS-CoV-2 PCR, maar ook antistof bepalingen 
tegen het virus, bloedkweken en surveillancekweken van de sterk toegenomen aantallen IC-patiënten alsook 
virustyperingen. Ook de reguliere diagnostiek en patiëntenzorg diende (voor zover mogelijk) door te lopen, 
waardoor we veel extra analytisch en ondersteunend personeel hebben aangetrokken en de artsen-
microbioloog (i.o.) en medisch moleculair microbiologen (i.o.) in de eerste golf in continurooster zijn gaan 
werken. 
Er werd niet alleen diagnostiek verricht voor het huis zelf, maar ook voor externe klanten zoals de GGD Zuid-
Limburg, verpleeghuizen, huisartsen, etc. Er is totaal ruim 1,5 maal zoveel diagnostiek verricht op onze 
afdeling dan in een ‘normaal’ jaar, dus bijna 500.000 verrichtingen. Daarnaast speelden meerdere stafleden 
en deskundigen infectiepreventie een belangrijke rol in de crisis-organisatie van het MUMC+, om alle 
infectie-preventieve maatregelen te implementeren, evalueren et cetera. 
 
 
Antibiotica-team Maastricht UMC+  
 
Voor een meer uitgebreide uiteenzetting verwijzen wij u naar het jaarverslag 2020 van het A-team, dat als 
separaat document verschijnt. U kunt dit opvragen bij het secretariaat van onze afdeling, bereikbaar via 
telefoonnummer (+31(0)43-38)76644. 
 
Ook het Antibioticateam heeft in 2020 te maken gehad met de COVID-19 pandemie. Structurele monitoring 
van gebruik van reservemiddelen, langdurig antibioticagebruik en langer dan 72 uur iv-antibiotica gebruik 
heeft met minder hoge frequentie plaatsgevonden dan beoogd, vanwege tijdelijke taakherschikking van A-
team leden ten tijde van de pandemie.  
 
In 2019 heeft het A-team een beleidsplan voor 2019 t/m 2021 gepubliceerd. Na het verstrijken van deze 
periode zal het A-team in de vorm van een 3-jaarsverslag de in deze periode uitgevoerde activiteiten, zoals 
het aantal gecontroleerde voorschriften, percentage interventies en opgestarte en afgeronde 
verbeterprojecten, beschrijven. Ook de antibiotica-verbruiksgegevens en resistentiedata over 2019 t/m 2021 
zullen daarin, voor zover mogelijk, worden gerapporteerd.  
 
Het A-team signaleert echter dat er in het MUMC+ momenteel onvoldoende zicht is op lokale resistentiedata. 
De aansluiting van het MUMC+ aan de landelijke resistentiedatabase ISIS-AR, die in 2018 was 
bewerkstelligd en enige analyse van de eigen data mogelijk maakte, is in 2019 weer gestagneerd. Door 
onvoldoende ICT mankracht bij de afdeling is dit in 2020 nog niet opgelost. Gebrekkig inzicht in lokale 
resistentiedata is een risico voor het adequaat inrichten van het lokale antibioticabeleid. 
 
Voortgang van overige activiteiten van het A-team in 2020: 
 

- Honorering aanvraag tot uitbreiding van het A-team met een verpleegkundig specialist 
- Voorbereiding inrichting software Micore voor structurele monitoring 
- Implementatie-onderzoek antibiotica-allergieprotocol (publicatie in JAC AMR 2021) 
- Verwerking adviezen bij antibiotica-allergie in antibioticaboekje 
- Implementatie lokaal protocol Staphylococcus aureus bacteriemie 

- Implementatie consensusdocument adequaat chinolonengebruik 
- Puntprevalentiemeting antibioticagebruik op de afdeling longziekten 
- Afronding FORECAST studie (multicentre RCT fosfomycine) (manuscript gesubmit 2021) 
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- Aanvraag bij het Academische Alliantie Fonds voor project rond OPAT (out-patient parenteral 
antimicrobial therapy, ofwel intraveneuze antibioticatoediening thuis), met extra aandacht voor 
zelfadministratie in samenwerking met de academie voor patiënt en mantelzorger. 

- Voorbereiding ziekenhuis-brede wijzigingen in antibioticabeleid naar aanleiding van SWAB richtlijn 
sepsis 2020 

 
 
Infectiepreventie (IP) 
 
Voor een meer uitgebreide uiteenzetting, verwijzen wij u naar het separaat uitgegeven Jaarverslag 2020 van 
de unit Infectiepreventie.  
 
Algemeen 
 
De unit IP binnen de afdeling MMB heeft als visie “Infectiepreventie leeft binnen het MUMC+”. Hierin is de 
Infectiepreventie commissie (IPC) een belangrijke bondgenoot. De IPC schept in overleg met de Raad van 
Bestuur o.a. de randvoorwaarden om uitvoering te kunnen geven aan het infectiepreventie-beleid. 
Tevens adviseert de IP op contractuele basis m.b.t. hygiëne en infectiepreventie in de zorgorganisaties 
Envida, Ciro, Maastro Clinic, Mondriaan en MUMC Herstelzorg. Door het intensieve patiënt verkeer van en 
naar het MUMC+ komt deze inspanning ook ten goede aan het voorkómen van zorginfecties en verspreiding 
van BRMO en infectieuze virussen, zoals het Norovirus, binnen ons ziekenhuis. 
  
2020 Een bijzonder jaar  
 
In 2020 verspreidde een nieuw virus (SARS-CoV-2) zich razendsnel over de hele wereld. De eerste 
opgenomen COVID-19 patiënt in het MUMC+ werd op 7 maart 2020 microbiologisch bevestigd. Al snel werd 
in de eerste golf van COVID-19 in Nederland in het MUMC+ een crisisorganisatie opgericht en werd de 
reguliere zorg tot bijna 0 gereduceerd, waarbij de unit Infectiepreventie een voorname adviserende rol 
vertolkte bij allerlei organisatie-brede besluitvorming (isolatiebeleid, persoonlijke beschermingsmiddelen en 
de tekorten daaraan, beleid rondom besmette medewerkers/inrichten coronapoli voor medewerkers, et 
cetera). Met name het actueel houden van de vigerende protocollen, bijna dagelijks veranderende inzichten 
m.b.t. verspreiding alsmede ook een explosieve toename in het aantal infectiepreventie-consulten legde een 
grote druk op de unit.  
In de zomerperiode keerde de rust voor twee maanden terug om vervolgens in de 2e golf weer snel toe te 
nemen, alhoewel toen het zoveel mogelijk handhaven van de reguliere zorgcontinuïteit een belangrijke 
doelstelling was. 
 
Surveillance van zorginfecties  
 
Lijnsepsis (Centraal Veneuze Katheters (CVK) en Perifeer Ingebrachte Centrale Catheter (PICC)  
De uitkomst voor deze indicator is het aantal katheter geassocieerde sepsis (CAS) per 1000 katheterdagen. 
In 2018 en 2019 heeft er geen incidentiemeting plaatsgevonden, dit aangezien de uitkomsten in 2017 onder 
het landelijk gemiddelde waren (ICU 2,6, overige verpleegafdelingen 1,4). 
De wijze van registratie is tot nu toe handmatig gebeurd en beperkt zich tot de patiëntengroepen die binnen 
de lijnsepsis inclusiecriteria van PREZIES vallen. Vanaf eind 2019 zijn een aantal afdelingen, waaronder 
Kindergeneeskunde, een eigen registratie gaan uitvoeren. Daarnaast wordt gewerkt aan een ziekenhuis-
brede werkwijze met real time koppelingen tussen PDMS/ICAA en ProDB naar SAP en de noodzakelijke 
registratievariabelen, om de werklast van de unit IP aangaande surveillance te verlichten. Helaas is dit 
laatste door beperkt beschikbare ICT faciliteiten verschoven naar 2021/2022. 
 
Zorginfecties (Postoperatieve wondinfectie (POWI) 
In samenwerking met de vakgroepen CTC en Orthopedie voert de unit IP een infectie-registratie uit van 
implantaatingrepen, zoals de bypass operatie (CABG), bypass-klep operatie (BYKLEP), aortaklep 
vervanging open procedure(KLEPOP), aortaklep vervanging gesloten procedure (KLEPGS), totale 
heupprothese (THP), knieprothese (TKP, vanaf 2019 TOKNIE), halve knieprothese (HMKNIE, vanaf 2019) 
en kophalsprothese (KHP, tot 2019). Bij dit soort ingrepen is het ontstaan van een POWI, mede door gebruik 
van lichaamsvreemd materiaal, het grootst. De surveillance van deze ingrepen duurde t/m 2016 tot 1 jaar na 
de operatiedatum. Vanaf 2017 is dat tot 90 dagen na de operatiedatum. 
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Percentage diepe POWI periode 2014-2020 op basis van PREZIES registratie 

 2014 2015                2016      2017 2018 2019 2020 POWI 

MUMC 

(5jaar) 

POWI 

Landelijk 

(5 jaar) 

TKP  0,8%     1%     0%       0,6%  0%      -      - 0,6%  0,6% 

TOKNIE      -      -      -      -      - 0% 0% 0%  0,9% 

HMKNIE      -      -      -      -      - 0% 0% 0%  0,5% 

THP  1,2%     0,3%     2,4%       1,2%  1,2% 0,4% 1,0% 0,9%  1,2% 

KHP  2,66%     0%     0%       0%  0% nvt3 nvt2 1,3%  2,2% 

BYPASS  1,2%      0,5%     2%      0,2%  1,6% nvt4 nvt4 1%  1,0% 

BYPKLEP  1,7%      0%     0%      0,8%  0% nvt4 nvt4 0,3%  1,2% 

KLEPOP  2,7%          -1     1,79%       1,6%  1,2% nvt4 nvt4 1,2%  0,8% 

KLEPGS nvt nvt     nvt 0%  0% nvt4 nvt4 0%  0,2% 

                    1geen deelname i.v.m. te weinig inclusies voor deze ingreep 

                         2resultaten volgen eind 2021 
                                     3kophals protheses vallen vanaf 2019 onder heupprothese 

                         4registratie en analyse door vakgroep CTC, aldaar opvraagbaar. 

 
Prevalentie zorginfecties  
Jaarlijks voert de unit IP een prevalentieonderzoek uit van zorginfecties bij opgenomen patiënten. In een kort 
tijdsbestek worden alle aanwezige patiënten beoordeeld op de aanwezigheid van zorginfecties op basis van 
patiëntkarakteristieken en antibioticagebruik. Het actuele prevalentiecijfer geeft aan hoeveel % van 
opgenomen patiënten gedurende de metingen in het betreffende jaar één of meerdere zorginfectie(s) 
hebben. Door de prevalentiemetingen te herhalen, worden trends in het optreden van zorginfecties 
zichtbaar. Op deze wijze kan IP samen met andere vormen van surveillance resultaten, zoals van de 
antibioticaresistentie en het voorkomen van BRMO, probleemgebieden signaleren. Hierop kunnen dan 
gerichte interventies worden ingezet. In 2014-2019 varieerde het % zorginfecties van 4.2 tot 6.4%. 
In 2020 is er door de actuele situatie, de Covid-19 pandemie, geen prevalentieonderzoek uitgevoerd. 
 
NIAZ-Qmentum; borging infectiepreventiemaatregelen 
 
In het kader van de landelijke kwaliteitsnorm NIAZ-Qmentum, is, door inspanningen van de werkgroep 
Handhygiene waar IP in deelneemt, in de afgelopen 5 jaar de gemeten compliance verbeterd van 33% 
(2016) naar 77% (2020). Hiermee is de doelstelling van het verbeterplan bereikt en is het streven om dit 
resultaat de komende jaren te behouden. 
M.b.t. de naleving van het kledingreglement lag de focus in 2020 met name op de infectiepreventieve 
gedragsregels t.a.v. COVID-19. Vanaf het begin van de pandemie hebben er gevraagd en ongevraagd toets 
momenten plaatsgevonden t.a.v. mondneusmasker gebruik, omkleedprocedures, handhygiëne, 1,5 meter 
regel, isolatiemaatregelen enz. Waar nodig zijn interventies gepleegd in samenwerking met de vakgroep 
Verpleging en de afdeling Kwaliteit & Veiligheid. 
 
Microbiologische surveillance 
 
Middels het data-analyse programma Spotfire wordt maandelijks het voorkomen van (pathogene) micro-
organismen bij patiënten geëvalueerd. Indien er verheffingen zijn en door middel van genotypering 
verspreiding is aangetoond worden, in overleg met de betreffende afdeling, noodzakelijke extra 
infectiepreventie maatregelen ingesteld. In 2020 zijn geen verheffingen gesignaleerd. 
 
Isolatieverpleging ten gevolge van multiresistente bacteriën en Influenza en COVID-19 
Wanneer bij een patiënt een multiresistente bacterie wordt gekweekt (MRSA, VRE of andere BRMO), dan 
krijgt deze patiënt een label (risicofactor) in zijn Elektronisch Patiënt Dossier (EPD). Bij opname in het 
ziekenhuis wordt de patiënt in (bron)isolatie verpleegd. 
Zie in onderstaande tabel het aantal isolatiedagen in 2019/2020 per BRMO groep en MRSA risicocategorie. 
Daarnaast ook weergegeven het aantal patiënt isolatiedagen ten gevolge van influenza en COVID-19. 
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BRMO groep 1: Acinetobacter spp 
BRMO groep 2: Penicilline resistente pneumokokken 
BRMO groep 3: Vancomycine-resistente Enterococcus faecium enterokok (VRE), Carbapenemase producerende 

Enterobacterales/Pseudomonas aeruginosa 
BRMO groep 4: Enterobacterales ESBL producerende en/of ciprofloxacin + gentamicine/tobramycine resistent  

 
Micro organismen uit BRMO groep 2 zijn in 2020 niet waargenomen. Enterobacterales komen van nature 
voor in de menselijke darm. Extended Spectrum Betalactamase (ESBL) producerende Enterobacterales 
vormen een subgroep die resistent is geworden tegen veel antibiotica en vormen de meerderheid van 
isolatiedagen in BRMO groep 4.  
 
Influenzavirus 
 
Incidentie 
De griep epidemie in seizoen 2019/2020 was kort en mild (week 5 t/m 7 2020) in vergelijking met 2018/2019 
(14 weken). Een korte opleving van de griepepidemie in week 10 en 11 van 2020 overlapte de eerste twee 
weken van de COVID-19 epidemie. 
Dit milde verloop heeft in het MUMC+ niet tot influenza-gerelateerde opnames geleid. 
 
Griepvaccinatie medewerkers 
Jaarlijks biedt de Raad van Bestuur de influenzavaccinatie aan voor ziekenhuismedewerkers. 
Er zijn twee belangrijke redenen voor vaccinatie van met name zorgmedewerkers. Allereerst kunnen 
medewerkers het influenzavirus overdragen op kwetsbare patiënten, Daarnaast is continuïteit van zorg van 
belang, waarbij voldoende handen aan het bed zijn als de griep heerst en de zorgvraag groot is. De kans om 
influenza te krijgen vermindert door vaccinatie met 50-90% (gemiddeld 67%). 
 
Het totaal aantal influenza vaccinaties nam in 2020 iets af t.o.v. het voorgaande jaar. Positief gegeven was 
echter dat het aandeel vaccinaties voor personeel in het primaire zorgproces ruim verdubbelde naar 80%. 
Helaas bleef de uiteindelijke vaccinatiegraad onder zorgpersoneel (1015 van 3784 = 27%) echter lager dan 
het landelijk gemiddelde voor academische ziekenhuizen (35%). 
 
 
Steriele medische hulpmiddelen (SMH)  
 
Algemeen 
De Deskundige Steriel Medische Hulpmiddelen (DSMH) / Deskundige Scopen Reiniging en Desinfectie 
(DSRD) houdt zich voornamelijk bezig met het vertalen van wet- en regelgeving naar beleid rondom 
reiniging, desinfectie en sterilisatie van SMH en flexibele endoscopen.  
De belangrijkste doelstelling van de DSMH is het creëren en in stand houden van een assortiment SMH, dat 
aansluit bij de behoeften van de gebruikers en de financiële mogelijkheden van de organisatie en waarvan 
een veilige toepassing kan worden gewaarborgd. 
 
Vermeldenswaardige ontwikkelingen in 2020 
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Kijkende naar het beleid rondom SMH was 2020 een bijzonder jaar.  
De transitie van Medical Device Directive naar Medical Device Regulation (MDR), waarin Europese 
richtlijnen worden vervangen door Europese wetgeving, was gepland in mei. Echter, vanwege de Corona 
pandemie, is door de overheid besloten de transitie een jaar uit te stellen.  
Voor het eerst heeft onze afdeling een officieel gediplomeerd en geaccrediteerd DSMH in dienst; per 1 juli 
2020 staat dhr. R. Pelzer ingeschreven in het accreditatiesysteem van de vDSMH.  
Aan het structurele overleg van DSRD met de CSD is een functionaris van de MID toegevoegd. Op deze 
wijze is zonder het oprichten van een FLEC in 2020 de communicatie omtrent processen rondom de 
flexibele endoscopen toch geoptimaliseerd. 
Voorbereidingen zijn getroffen voor de bouw en verhuizing van de nieuw te realiseren CSD afdeling, te 
positioneren tussen de functieafdelingen op nivo 2. De DSMH/ DSRD heeft hierin geadviseerd vanuit zijn rol 
als deskundige. De nieuwe afdeling zal worden gebouwd naar de laatste bouweisen.  
 
Deelname aan commissies 
De DSMH heeft in 2020 zitting gehad in de Commissie Medische Technologie (CMT) en de Risico en 
Researchcommissie. Met het Clinical Trial Centre Maastricht (CTCM) is meermaals overlegd, om zodoende 
de voortgang van wetenschappelijk klinisch onderzoek te kunnen borgen. Structureel overleg met 
Procesgroep Techniek (PGT) en de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) heeft op reguliere basis plaats 
gevonden. 
 
Advisering omtrent SMH en flexibele endoscopen 
Adviezen hadden een bindend karakter inzake de toepassing van wet- en regelgeving en te volgen 
procedurechecks t.a.v. deze geldende wet- en regelgeving. Door onderlinge afstemming van de diverse 
adviezen kon er een verbeterslag worden gemaakt met betrekking tot de uniformiteit van processen binnen 
onze organisatie.  
Adviezen m.b.t. de beschikbaarheid van noodzakelijke faciliteiten om tot een optimale kwaliteit van 
reproduceerbaarheid van SMH te komen zijn in de praktijk omgezet in daden. De centrale sterilisatie afdeling 
(CSA) en de afdeling Centrale Scopen Desinfectie (CSD) zijn in 2020 geauditeerd. Ook het Intern Distributie 
centrum (IDC) en Maastro Kliniek zijn geauditeerd. Vanwege de COVID-19 pandemie waren overige 
afdelingen in 2020 niet beschikbaar voor een audit.  
 
Controle van processen 
Het reiniging- en desinfectieproces is een gevalideerd proces. In 2020 hebben wij tweewekelijks een 
Hemocheck uitgevoerd. Door gebruik te maken van een enzymatische reactie is de Hemocheck in staat lage 
concentraties bloed(resten) te meten tot een waarde van 0,1 μg. Door instrumentbeheerder CSA wordt een 
kritisch instrument aangewezen en wordt gecheckt of het instrument vrij is van eiwitten (controleren van 
eigen processen). Resultaat: een enkele zuigbuis testte positief. In 2020 zijn we, conform landelijk 
gehanteerd beleid, overgestapt op steriele disposable zuigbuizen.  
Van de endodesinfectoren voor flexibele endoscopen werd ieder kwartaal het laatste spoelwater 
bemonsterd. Halfjaarlijks werden de special scopen (worst case) bemonsterd. Voor iedere behandeling van 
een endoscoop vond een lektest plaats. Uit deze procescontroles zijn geen afwijkende zaken geconstateerd. 
 
Onderhoud en validatie  
In 2020 heeft alle apparatuur op de CSA en CSD, die in relatie staan tot SMH en flexibele endoscopen, 
jaarlijks onderhoud gehad en zijn de wagenwas, was/ desinfectoren, autoclaven, endodesinfectoren, 
medisafe (ultrasoon reiniger voor lumina van robotinstrumentarium) gevalideerd door een externe validator. 
Deze validatie is nodig om een proces te kunnen garanderen dat leidt tot een steriel product. De rapporten 
zijn gecontroleerd en geaccordeerd door DSMH. Bij afwijking is gepaste actie ondernomen. In 2020 is het 
PVE van de autoclaven geactualiseerd. 
 
Accreditatie  
In 2020 heeft de DSMH in samenwerking met leidinggevende CSA, de CSA processen (SMH) getoetst. Daar 
waar nodig werd geactualiseerd aan de hand van het normenkader accreditatieprogramma NIAZ-Qmentum. 
 
Verzorgen van scholing mb.t. SMH en flexibele endoscopen binnen het MUMC+ 
In 2020 is een E-learning flexibele endoscopen opgezet. 
Tijdens overlegvormen en audits is door DSMH ook in 2020 bij verschillende afdelingen het aanbod 
neergelegd voor het verzorgen of organiseren van bijscholing m.b.t. onderwerpen die aansluiten op de 
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processen rondom verwerken, transport of opslag rondom SMH en flexibele endoscopen. Deze bijscholing 
heeft vanwege COVID-19 nog niet plaatsgevonden. 
 
Wetenschappelijk onderzoek 
In 2020 heeft de DSMH/ DSRD onderzoek verricht naar de mogelijkheid tot hergebruik van FFP2 maskers. 
Het RIVM deed aanvullende testen op de plasmasterilisatietechniek van DSMH MUMC+ en heeft de 
methode landelijk toegestaan ten tijde van de Covid-19 pandemie. Toen het RIVM op 18 maart haar notitie 
[https://www.rivm.nl/documenten/hergebruik-ffp2-mondmaskers] publiceerde, werd de methode eerst 
Europees en daarna wereldwijd ingezet. 
De DSMH heeft in 2020 een 2e onderzoek uitgevoerd. Dit betrof onderzoek naar herverwerking van 
disposable steriele isolatiejassen. Hieruit is gebleken dat disposable isolatiejassen in tijd van schaarste 
herverwerkt kunnen worden d.m.v. H2O2 verneveling. Deze methode hebben we in huis niet in praktijk 
hoeven brengen. Wel zijn alle gebruikte disposable isolatiejassen in afgesloten tonnen bewaard om in geval 
van nood voor herverwerking in aanmerking te komen. 
Een artikel over de methode en resultaten is gepubliceerd in de International Journal of Infection Control 
[https://www.ijic.info/article/view/21090].  
 
Begeleiding herverwerken FFP2 maskers 
De DSMH heeft zich na publicatie van de notitie van het RIVM nadrukkelijk bezig gehouden met het 
ondersteunen en begeleiden van de crisisorganisatie in het herverwerken van FFP2 maskers. In eerste 
instantie binnen de eigen organisatie en in eigen land, daarna op Europees en globaal niveau. Onze DSMH 
heeft begeleiding geboden aan diverse buitenlandse organisaties. 
 
Wetenschappelijk onderwijs 
 
Onderwijs UM 
 
Algemeen  
 
De inspanningen van de afdeling m.b.t. het onderwijs zijn te verdelen over de volgende curricula: 
 

 FHML (incl. ITM: International Track Medicine) 

 FHS-UCM (University College Maastricht)  

 A-KO (master Arts-Klinisch-Onderzoeker)  

 BBS (bachelor Biomedical Science) 

 EPH (European Public Health)  

 MSP (Maastricht Science Program) 

 BMS (master Biomedical Science) 

 FASoS (Faculty of Arts and Social Sciences) 
 
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 werden over het algemeen als 
goed beoordeeld, zowel door studenten als het onderwijsinstituut. 
 
Masterfase geneeskunde opleiding regulier en MaMed (Master Medicine) 
 
De afdeling participeert in een vijftal terugkomdagen binnen het reguliere spoor en een Engelstalige 
terugkomdag in het MaMed 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) 

 MaMed surgery, onderwerp: college postoperatieve wondinfecties (frequentie wisselt) 
Alle terugkomdagen worden verzorgd door artsen-microbioloog (i.o.) of internisten-infectioloog 

https://www.rivm.nl/documenten/hergebruik-ffp2-mondmaskers
https://www.ijic.info/article/view/21090
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Onderwijs overige instituten 
 
 

 Academie Verloskunde Maastricht: elk jaar een tweetal colleges 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 en stafleden van andere disciplines binnen MUMC+: op aanvraag verzorgen artsen-microbioloog 
(i.o.) lezingen op het gebied van infectieziekten in het kader van o.a. refereeravonden en de opleiding van 
AIOS in andere disciplines. 

 
MINC en overige symposia  
 
“Heilige huisjes van antibiotica” 
13 februari 2020, voorzitter: Dr. Suzan van Mens, Medische Microbiologie MUMC+, 74 deelnemers 
 
“TB or not TB” 18 juni 2020  
Geannuleerd t.g.v. maatregelen COVID-19 
 
“Gevoeligheden voor infecties” 
24 september 2020, voorzitter Dr. Selwyn Lowe, Infectieziekten/Medische Microbiologie MUMC+, 48 
deelnemers 
 
“Klimaatverandering als game changer in infectieziekten” 19 november 2020 
Geannuleerd t.g.v. maatregelen COVID-19 
 
 

Specialistische opleidingen binnen de Medische Microbiologie in 2020 
 
De afdeling verzorgt de opleiding van vier specialisaties:  

 arts-microbioloog (AM) (opleider dr. Inge van Loo) 

 medisch moleculair microbioloog (MMM) (opleider prof. dr. Paul Savelkoul) 

 medisch microbiologisch onderzoeker (MMO) (opleider prof. dr. Paul Savelkoul) 

 internist-infectioloog: internist met aandachtsgebied infectieziekten (opleider dr. Selwyn Lowe) 

 Deskundige infectiepreventie (opleider dr. Wil van der Zwet)  
  
Het programma van de verschillende opleidingen wordt gecoördineerd door een brede 
Opleidingscommissie, onder voorzitterschap van dr. Inge van Loo. 
 
 
Opleiding AM  
 
De opleiding tot arts-microbioloog behoort tot de bij CCMS geregistreerde medische specialistische 
vervolgopleidingen. De opleiding leidt op tot de functie van arts-microbioloog (AM).  
 
In deze functie worden de volgende taken vervuld: 

 laboratoriumdiagnostiek 

 intercollegiale consulten  

 laboratoriummanagement  

 beleidsvorming en ontwikkeling van protocollen en richtlijnen 

 epidemiologie van infectieziekten en infectiepreventie 

 openbare gezondheidszorg  

 voorlichting, onderwijs en opleiding  

 wetenschappelijk onderzoek 
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De opleiding tot arts-microbioloog duurt vijf jaar. Om structuur aan de opleiding te geven is de opleiding 
opgedeeld in thema's, te weten: bacteriologie, virologie, mycologie, parasitologie, infectiepreventie, 
infectieziekten en intercollegiale consultvoering, openbare gezondheidszorg, wetenschappelijk onderzoek en 
een differentiatieperiode.  
 
Opleidingsgroep 
Aan het eind van 2020 waren er totaal 8 AIOS in opleiding, waarvan 1 instromer per december 2020. 
Daarnaast hadden we 2 stagiair AIOS vanuit de GGD. 
 
De opleidersgroep bestond in 2020 uit 7 AM’s, In 2020 is Dr. Guy Oudhuis benoemd tot plaatsvervangend 
opleider. Een van de AIOS is doorgestroomd naar de functie van AM binnen het MUMC+. 
 
Activiteiten / opleidingskwaliteitszorg 

 De COVID-19 pandemie heeft vanaf maart 2020 de opleiding van bijna alle AIOS beïnvloed. Toen 
de impact van COVID-19 duidelijk werd, zijn een aantal AIOS uit hun oorspronkelijke rooster 
gehaald en hebben op diverse plekken taken vervuld. Er zijn AIOS ingezet bij infectiepreventie, in de 
aangepaste consultendiensten en ook in de directe patiëntenzorg. In de periode maart t/m juni 2020 
zijn de roosters aangepast. Voor bijna alle AIOS heeft de aanpassing van het opleidingsrooster geen 
gevolgen voor de totale opleiding, omdat de uitgevoerde taken vallen onder de thema’s binnen de 
opleiding. Vanaf juli zijn de AIOS weer verder gegaan met hun oorspronkelijke opleidingsrooster. 

 Door de COVID-19 pandemie zijn er 2 refereeravonden komen te vervallen. De 
opleidingsvergaderingen hebben wel doorgang gevonden in hybride vorm. 

 Het opvolgen van de actiepunten die voortgevloeid zijn uit de interne opleidingsaudit van 2019 heeft 
vertraging opgelopen, maar zijn in de tweede helft van 2020 weer opgepakt. 

 Het reguliere AIOS onderwijs is ook vanaf juli 2020 weer herstart, nadat het in de periode maart t/m 
juni niet is doorgegaan. 

 
 
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 Posthouwer 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 28.11.2019 en geldig tot en met 
28.11.2024. 
 
Wie worden opgeleid 
Opgeleid worden AIOS interne geneeskunde tot internist-infectioloog (enkelvoudige differentiatie, 24 
maanden), tot algemeen internist met aantekening voor onderdelen van de infectieziekten (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, antimicrobial 
stewardship, patiëntbesprekingen en multidisciplinair overleg, stage reizigersgeneeskunde (in AMC en bij 
EASE travel clinic), stage immuunstoornissen, laboratorium- en consultenstage bij de afd. Medische 
Microbiologie, stage Infectiepreventie, deelname aan antibiotica commissie en infectiepreventie commissie. 
 
 
In 2020 zijn de volgende aantallen opgeleid of hebben een stage gelopen: 
 
In opleiding tot internist-infectioloog (Enkelvoudige differentiatie, 24 mnd) 
In 2020 waren 2 ED in opleiding, 1 sinds juli 2019 en 1 sinds oktober 2020. 
 
Meervoudige differentiatie met aantekening antimicrobial stewardship (MD, 8 mnd) 
In 2020 was er 1 meervoudige differentiant (MD) in opleiding. 
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Keuzestage AIOS IG (4 mnd) 
In 2020 hebben 2 AIOS een keuzestage op de afdeling gevolgd; echter dit werd beperkt door de COVID 19 
zorg. 
 
Stage Infectieziekten AIOS medische microbiologie (3 mnd) 
In 2020 hebben 2 AIOS MMB de stage infectieziekten op de afdeling gevolgd. 
 
GEZP / semi-arts (18 weken) 
In 2020 heeft door de corona crisis geen (0) GEZP stage gelopen. 
 
Coassistenten keuzestage (8 of 10 weken) 
In 2020 hebben 2 coassistenten een keuze stage van 8 of 10 weken gelopen. 
 
Coassistenten Interne Geneeskunde - Infectieziekten (6 wkn) 
In 2020 hebben 9 coassistenten stage gelopen. 
 
Opleiding Medisch Moleculair Microbioloog (MMM) en Medisch microbiologisch onderzoeker (MMO) 
 
Aan het eind van 2020 was er 1 MMM in opleiding.  
 
De opleidersgroep bestond in 2020 uit 3 MMM; dr. Petra Wolffs, dr. Lieke van Alphen en prof. Dr. Paul 
Savelkoul, aangevuld met diverse stafleden van de afdeling. 
 
De opleiding MMO 

 De 4-jarige opleiding binnen de promotietijd, waarbij de promovendus een brede blik op het 
vakgebied medische microbiologie krijgt, ook buiten het eigen onderzoeksveld. 

 Tijdens de opleiding wordt de promovendus getraind in een breed pallet van microbiologische 
technieken op onderzoeksgebied en diagnostisch gebied. 

 De erkenning als MMO via de landelijke Stichting Biomedische Wetenschappelijke Onderzoekers 
(www.SMBWO.nl) vormt een ingangseis voor de opleiding tot MMM na het afronden van de 
promotie. 
 

De opleiding MMM 

 De 2-jarige opleiding tot specialist in moleculaire diagnostiek en typering is onderdeel van de NVMM 
en is formeel landelijk erkend. 

 De opleiding focust op de technische kennis en toepassing van moleculaire microbiologische 
diagnostiek binnen de patiëntenzorg en vormt een brug met klinische vraagstellingen.  

 De opleiding loopt technisch beperkt mee binnen de opleiding arts-microbioloog. 
 
 
Opleiding Deskundige infectiepreventie 
 
In 2020 waren er twee deskundigen infectiepreventie in opleiding. 
We hebben gedurende de maand september en de maand november 2 stagiairs DIP i.o. gehad die elders in 
opleiding waren. 
 
 
Opleiding overig 
 
In 2020 hebben 22 studenten hun research- of lab-stage bij de afdeling MMB gedaan, komend vanuit zowel 
HBO als universiteiten.  
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Wetenschappelijke activiteiten 
 
Onderzoeksthema's  
 
Researchlijn microbioom/resistoom en antimicrobiële resistentie 
 
Op het gebied van (darm)microbioom in relatie tot ziekte en gezondheid en als reservoir van antimicrobiële 
resistentie heeft de onderzoeksgroep een belangrijke internationale positie gerealiseerd met vele nationale 
en internationale samenwerkingsverbanden. Van oudsher ligt de focus van de researchlijn op microbioom 
onderzoek binnen longitudinale populatie-gebaseerde en patiënten cohorten, maar de afgelopen jaren is er 
meer nadruk komen te liggen op translationeel onderzoek waarbij fundamentele in vitro en in vivo studies 
worden gecombineerd met toegepast humaan epidemiologisch onderzoek. Daarnaast is er aandacht voor de 
mogelijke rol van bacteriële membraan vesicles, waarbij voornamelijk zal worden gekeken naar de mogelijke 
rol van deze membraan vesicles als modulatoren van inflammatie/immuniteit en hun mogelijke rol als 
boodschappers vanuit het microbioom naar andere orgaansystemen. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat 
deze membraan vesicles ook een reservoir van antimicrobiële resistentie kunnen vormen.  
De verspreiding van resistentie wordt verder nog in kaart gebracht door middel van het typeren van micro-
organismen. Hiermee kan de rol van klonale verspreiding van bacteriën alsmede de bijdrage van mobiele 
genetische elementen, zoals plasmiden, in de verspreiding van resistentie worden bestudeerd. 
 
Belangrijke speerpunten binnen deze researchlijn zijn: 

- Ontwikkeling en toepassing van biostatistische modellen om de dynamiek in de microbiota over de 
tijd te bestuderen; 

- Toepassing van verschillende metagenoom technieken (targeted, sequence-based en functioneel) 
om de functionele capaciteit van het microbioom/membraan vesicles en de aanwezigheid van AMR 
genen te karakteriseren; 

- Toepassing van ecologische concepten om de ontwikkeling van het microbioom in het vroege leven 
te bestuderen; 

- De rol van de microbioom/membraan vesicles bij het ontstaan en het beloop van verschillende 
(gastro-intestinale) aandoeningen; 

- De rol van het microbioom/membraan vesicles in de respons op therapeutische behandelingen 
(pharmacomicrobiomics); 

- De invloed van reizen op het verwerven en verspreiden van AMR;  
- Ontwikkeling en toepassing van bioinformatische tools voor het detecteren van verspreiding van 

AMR resistentie en resistente micro-organismen 
- De rol van mobiele genetische elementen in het verspreiden van AMR en de detectie van 

opkomende resistente micro-organismen. 
 
De multidisciplinaire aanpak wordt vormgegeven binnen de research school NUTRIM (Nutrition and 
Translational Research in Metabolism) in de divisie Liver & Digestive Health voor wat betreft de rol van het 
microbioom in ziekte en gezondheid en binnen de research school CAPHRI (Care and Public Health 
Research Institute) onderzoekslijn Health Inequities and Societal Participation voor wat betreft AMR. De 
nadruk in de nabije toekomst zal liggen op het versterken van de internationale positie, onder meer door 
intensieve samenwerking in de Euregio alsmede door participatie in Europese consortia (o.a. Joint Program 
Initiatives – Healthy Diet for Healthy Living Knowledge Platform Intestinal Microbiomics, World Universities 
Network inVivo Planetary Health). Daarnaast heeft de onderzoeksgroep in belangrijke rol binnen het Million 
Microbiomes of Humans Project, waarin gestreefd wordt om het microbioom van 1 miljoen mensen in kaart 
te brengen en deze unieke referentiedatabase toegankelijk te maken voor onderzoekers wereldwijd. 
 
Top publicaties research microbioom/resistoom 2020 
 

1) van Best N, Rolle-Kampczyk U, Schaap FG, Basic M, Olde Damink SWM, Bleich A, Savelkoul PHM, 
von Bergen M, Penders J, Hornef MW. Bile acids drive the newborn's gut microbiota maturation. 
Nature Communications. 2020;11(1):3692.  

 
2) Galazzo G, van Best N, Bervoets L, Dapaah IO, Savelkoul PH, Hornef MW; GI-MDH consortium, 

Lau S, Hamelmann E, Penders J. Development of the Microbiota and Associations With Birth Mode, 
Diet, and Atopic Disorders in a Longitudinal Analysis of Stool Samples, Collected From Infancy 
Through Early Childhood. Gastroenterology. 2020;158(6):1584-1596 
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3) van Best N, Trepels-Kottek S, Savelkoul P, Orlikowsky T, Hornef MW, Pender J. Influence of 

probiotic supplementation on the developing microbiota in human preterm neonates. Gut Microbes. 
2020 Nov 9;12(1):1-16. 

 
4) Galazzo G, van Best N, Benedikter BJ, Janssen K, Bervoets L, Driessen C, Oomen M, Lucchesi M, 

van Eijck PH, Becker HEF, Hornef MW, Savelkoul PH, Stassen FRM, Wolffs PF, Penders J. How to 
Count Our Microbes? The Effect of Different Quantitative Microbiome Profiling Approaches. Front 
Cell Infect Microbiol. 2020;10:403. 

 
5) Djamin RS, Talman S, Schrauwen EJA, von Wintersdorff CJH, Wolffs PF, Savelkoul PHM, Uzun S, 

Kerstens R, van der Eerden MM, Kluytmans JAJW. Prevalence and abundance of selected genes 
conferring macrolide resistance genes in COPD patients during maintenance treatment with 
azithromycin. Antimicrob Resist Infect Control. 2020 Jul 28;9(1):116. 

 
 
 
 
Researchlijn seksueel overdraagbare infectieziekten (als onderdeel van Public Health)  
 
Op het gebied van de seksueel overdraagbare infectieziekten heeft de onderzoeksgroep een belangrijke 
internationale positie gerealiseerd. De focus ligt 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, 
resistentiebepaling bij C. trachomatis, PCR-directed kweek van Neisseria gonorrhoeae, kweekvrije typering 
van Neisseria gonorrhoeae (NG-MAST) 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; 
4. Grote biobank met meer dan 100.000 monsters; 
5. 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 Health, Inequity and Societal Participation. 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 
subsidieaanvragen 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 
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 trachomatis Referentie Laboratorium naar het MUMC+ gehaald in samenwerking met Amsterdam 
UMC, locatie VUmc. Tevens worden vanuit de afdeling in samenwerking met QCMD (Schotland) al enige 
jaren internationale moleculaire diagnostiek kwaliteitsrondzendingen op het gebied van SOA verzorgd. 
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Top publicaties research SOI 2020 
 

1) Assessment of rectal Chlamydia trachomatis viable load in women by viability-PCR. Janssen KJH, 
Wolffs P, Lucchesi M, Dukers-Muijrers NHTM, Hoebe CJPA.Sex Transm Infect. 2020 Mar;96(2):85-
88. doi: 10.1136/sextrans-2019-054002. Epub 2019 Aug 5. 
 

2) What Is the Optimal Testing Strategy for Oropharyngeal Neisseria gonorrhoeae in Men Who Have 
Sex With Men? Comparing Selective Testing Versus Routine Universal Testing From Dutch Sexually 
Transmitted Infection Clinic Data (2008-2017). van Liere GAFS, Dukers-Muijrers NHTM, Kuizenga-
Wessel S, Götz HM, Hoebe CJPA.Clin Infect Dis. 2020 Aug 14;71(4):944-951. doi: 
10.1093/cid/ciz964. 
 

3) Men and Women Have Similar Neisseria gonorrhoeae Bacterial Loads: a Comparison of Three 
Anatomical Sites. van der Veer BMJW, Hoebe CJPA, Dukers-Muijrers NHTM, van Alphen LB, Wolffs 
PFG. J Clin Microbiol. 2020 Oct 21;58(11):e01171-20. doi: 10.1128/JCM.01171-20. Print 2020 Oct 
21 
 

4) Pilot implementation of a home-care programme with chlamydia, gonorrhoea, hepatitis B, and 
syphilis self-sampling in HIV-positive men who have sex with men. Leenen J, Hoebe CJPA, Ackens 
RP, Posthouwer D, van Loo IHM, Wolffs PFG, Dukers-Muijrers NHTM.BMC Infect Dis. 2020 Dec 
4;20(1):925. doi: 10.1186/s12879-020-05658-4 
 

5) Participation, retention, and associated factors of women in a prospective multicenter study on 
Chlamydia trachomatis infections (FemCure). Dukers-Muijrers NHTM, Heijman T, Götz HM, 
Zaandam P, Wijers J, Leenen J, van Liere G, Heil J, Brinkhues S, Wielemaker A, Schim van der 
Loeff MF, Wolffs PFG, Bruisten SM, Steenbakkers M, Hogewoning AA, de Vries HJ, Hoebe 
CJPA.PLoS One. 2020 Mar 18;15(3):e0230413. doi: 10.1371/journal.pone.0230413. eCollection 
2020. 

 
 
 
Researchlijn: “Public Health Microbiology in South Africa” in samenwerking met de Universiteit van 
Pretoria in Zuid-Afrika 
 
Sinds enkele jaren heeft de Afdeling Medische Microbiologie in het MUMC+ een samenwerking met de 
Universiteit van Pretoria in Zuid-Afrika; deze wordt vorm gegeven door Prof. Remco Peters die aan beide 
instellingen verbonden is. Het doel van deze samenwerking is het verbeteren van diagnostiek en 
behandeling van infectieziekten met belang voor de publieke gezondheid door middel van gezamenlijk 
wetenschappelijk onderzoek, het delen van kennis en het uitwisselen van studenten voor stage projecten. 
Belangrijke aandachtsgebieden zijn seksueel overdraagbare aandoeningen (soa), hiv in het algemeen en hiv 
en oogziekten in het bijzonder, en antimicrobiële resistentie; microbioom werk is eveneens opgestart maar 
bevindt zich nog in een vroege fase.  
 
 
Het betreft hier slechts een selectie van het totale aantal publicaties. 
Het totale aantal publicaties in 2020 was 83 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31383780/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31556949/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31556949/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31556949/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32817230/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32817230/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33276727/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33276727/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32187221/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32187221/
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Promoties binnen de afdeling Medische Microbiologie  
 
2020: geen  
 
 
Verworven subsidies  
 
Subsidie Microbioom onderzoek 
 

 Kootstra Talent Fellowship voor Niels van Best, Projecttitel: “Boot camp in the neonatal gut: 
Cathelicidins as tools to exercise function-driven microbial single-cell phenotyping (subsidiebedrag 
120.000 Euro)  

 

 Longfonds Consortiumsubsidie voor John Penders (MMB, MUMC+), Gerdien Tramper (PI, Franciscus 

Gasthuis & Vlietland, het ErasmusMC) en Hermelijn Smits (LUMC). Projecttitel: “Protecting late-
moderate preterm infants from respiratory tract infections and wheeze in their first year of life by using 
bacterial lysates” (subsidiebedrag 750.000 Euro) 

 
Subsidie AMR / Infectiepreventie 

 

 NWA ORC-2019 grant. DARTBAC: Dutch Antimicrobial Resistance Technology development and 
Biofilm Assessment Consortium. Paul Savelkoul en Inge van Loo als participant (subsidiebedrag 
MMB 540.000 euro) 

 

 Provincie Limburg. Limburg Sars-CoV2-serologie project. Projectleiding GGD Zuid-Limburg. Paul 
Savelkoul en Inge van Loo als participant (subsidiebedrag 70.000 euro) 

 

 Interreg Euregio Maas-Rijn. euPrevent Covid-19 consortium. Projectleiding GGD Zuid-Limurg. Paul 
Savelkoul en Inge van Loo als participant (subsidiebedrag 350.000 euro) 
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Societal impact / optreden voor het brede publiek 
 

Item Medium Publicatiedatum 

John Penders, Darmflora van baby’s bepalend voor 
allergieën 

Nederlands Dagblad 22 Januari 2020 

Interview met Astrid Oude Lashof, Coronavirus vlak over 
de grens opgedoken 

1Limburg 26 Februari 2020 

Interview Wil v/d Zwet, coronavirus heeft heel Limburg in 
de houdgreep 

1Limburg 13 Maart 2020 

Roy Pelzer, Maastricht UMC+ maakt met 
sterilisatiemethode mondmaskers herbruikbaar  

Blikopnieuws 18 Maart 2020 

Roy Pelzer, Kunnen mondkapjes veilig gesteriliseerd 
worden met waterstofperoxide? 

Mediplein 18 Maart 2020 

Hoe Roy Pelzer het hergebruik van mondkapjes uitvond Zorgvisie, Curaview 18 Maart 2020 

Roy Pelzer, Maastrichts ziekenhuis: groen licht voor 
sterilisatie mondkapjes 

De Limburger, AD 18 Maart 2020 

Roy Pelzer, waterstofperoxide geeft mondkapje tweede 
ronde 

NRC 18 Maart 2020 

Roy Pelzer, Hergebruik mondkapjes mogelijk door 
plasma-ionisatie 

Dental-Info 18 Maart 2020 

Roy Pelzer, Mondkapjes, nieuwe maken en oude 
hergebruiken 

1Limburg, RTV 
Maastricht 

18 Maart 2020 

Interview Wil /d Zwet, Corona in Limburg – het 
psychologisch effect 

1Limburg 19 Maart 2020 

Paul Savelkoul, Zelf vloeistof maken voor Roche-
apparaten is lastig voor testlabs 

NOS 27 maart 2020 

Paul Savelkoul, Testen, testen, testen, maar bij de 
laboratoria is het (nog) niet druk  

RTL Nieuws 2 April 2020 

Interview met Paul Savelkoul, Betrouwbare coronatest 
voor thuis binnenkort op de markt 

1Limburg 6 April 2020 

Roy Pelzer, Vraag van de dag: Kun je mondkapjes en 
andere beschermingsmiddelen tegen corona 
hergebruiken?  

de Volkskrant 20 April 2020 

Reactie Paul Savelkoul, Commerciële coronatest: nuttig of 
gevaarlijk? 

1Limburg 12 Mei 2020 

Reactie Astrid Oudel Lashof op ontwikkeling vaccin, 
Limburg moet Chinese banden tegen het licht houden 

1Limburg 28 Mei 2020 

Paul Savelkoul, Hoog percentage antistoffen gemeten bij 
personeel Maastricht UMC+ 

Limburg24 15 Juni 2020 

Paul Savelkoul, Duizenden Nederlanders kopen 
coronatest online – maar hoe betrouwbaar is die? 

RTL nieuws 20 Juni 2020 

Paul Savelkoul, Coronavirus zal in toekomst waarschijnlijk 
milder worden 

EenVandaag AvroTros  22 juni 2020 



 

 21 van 22 

 

Paul Savelkoul, Meer coronatesten vrijwel onmogelijk, het 
piept en kraakt nu al 

RTL Nieuws 27 Augustus 2020 

Paul Savelkoul, Ministerie betaalde miljoenen meer voor 
eerste coronatesten 

NOS 9 September 2020 

Paul Savelkoul: meer focus op superspreaders RTL Nieuws 17 September 2020 

Interview met Paul Savelkoul, Meer testcapaciteit: 
MUMC+ wil 6 staafjes tegelijk testen 

1Limburg, De 
Limburger 

21 September 2020 

Paul Savelkoul. Lab Maastricht wil slimmer testen op 
Corona 

De Limburger, 
1Limburg 

21 September 2020 

Interview met Paul Savelkoul, Besmet met corona en 
werken: 'Kan soms best' 

1Limburg 23 September 2020 

Interview met Paul Savelkoul, Hoogleraar Microbiologie 
van het MUMC+ met als onderwerp resistente bacterien 

RTV Maastricht 25 September 2020 

Paul Savelkoul, Van afname tot uitslag heeft GGD Zuid-
Limburg de snelste teststraat van Nederland 

Limburg24 25 September 2020 

John Penders, Eating a tiny bit of mom’s poop could give 
C-section babies an immune ‘primer’ 

Sciencemag, 
International Business 
Times, Newscaf, 
Cafemom, Fatherly 

1 Oktober 2020 

Interview met Astrid Oude Lashof, Deze medicijnen 
worden ingezet tegen corona: zo werken ze 

De Limburger 8 Oktober 2020 

Hoofd medische microbiologie prof. dr. Paul Savelkoul 
legt uit wat 'Factor K' is en wat 'superspreaders' zijn 

NPO Radio 1  22 Oktober 2020 

Paul Savelkoul geeft uitleg over hoe een herbesmetting 
met het coronavirus tot stand kan komen 

De Limburger, RTV 
maastricht 

23 oktober 2020 

Paul Savelkoul, hoogleraar medische microbiologie legt 
nog eens het verschil uit tussen het dragen van een 
spatscherm en een mondneusmasker 

RTL Nieuws 26 Oktober 2020 

Karen Vrolings; Dagboek uit de zorg De Limburger 3 November 2020 

Karen Vrolings, 'Besmet maar niet besmettelijk’ 
zorgpersoneel toch aan het werk. Hoe zit dat? 

De Limburger 4 November 2020 

John Penders, Onderzoek naar voorkomen 
longontsteking bij te vroeg geboren baby’tjes 

AD (Algemeen 
Dagblad) 

22 November 2020 

Paul Savelkoul legt ook nog eens uit wat 
superverspreiders zijn en hoe zijn ze te herkennen 

RTL Nieuws 23 November 2020 

Hoofd medische microbiologie Paul Savelkoul over het 
tekort aan plastic toebehoren voor testlaboratoria 

NOS, Nieuwsuur, 
1Limburg 

24 November 2020 

Astrid Oude Lashof over vaccinaties L1 Avondgasten 25 November 2020 

Paul Savelkoul, mondkapje vs. Spatkap RTL Nieuws 25 November 2020 

John Penders, Molecuul uit zakpijpbacterie remt 
schimmelgroei 

Bionieuws 28 November 2020 

Paul Savelkoul over de verschillende soorten testen die in 
omloop zijn 

Financieel Dagblad 29 November 2020 
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Hoofd Medische Microbiologie Paul Savelkoul geeft 
duiding bij de coronamaatregelen tijdens feestdagen 

De Limburger 8 December 2020 

Medisch moleculair microbioloog Lieke van Alphen geeft 
duiding bij het opsporen van mutaties in het coronavirus 

NOS 20 December 2020 

 


