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Voorwoord 
 
 
Geachte lezer, 

 
Voor u ligt het jaarverslag 2021 van de afdeling Medische Microbiologie. Het jaar 2021 heeft opnieuw in het 
teken van de COVID-19 pandemie gestaan. Het virus heeft iedereen met verschillende varianten in 
verschillende golven opnieuw in zijn greep gehouden. Ook dit jaar werd onze afdeling in al haar facetten 
hierdoor geraakt. Uiteraard moest ook dit jaar onze unit infectiepreventie weer iedere keer schakelen van 
golf naar golf, met daarbij nog de vaccinatiecampagnes waardoor iedere keer opnieuw alle zeilen moesten 
worden bijgezet om de ontwikkelingen te volgen. De meeste druk is bij de moleculaire unit komen te liggen, 
die nog verder moest opschalen met extra mankracht en daarbij ook nog te maken kreeg met genoom-
sequentie-analyses om de varianten voor landelijke kiemsurveillance in beeld te houden. Gelukkig was de 
reguliere zorg niet in een situatie als in 2020, maar door personeelsuitval was de druk toch vaak heel hoog, 
ook binnen onze afdeling. Gelukkig waren er ook de nodige lichtpuntjes in de pandemie, waarbij de normale 
werkzaamheden konden doorgaan ofschoon niet altijd volgens principes die we gewend waren.  
De onderzoekers konden weer aan de slag, maar het was ook het jaar van ‘Team-sen’.  
De gebruiksvriendelijkheid van deze systemen veranderde gelukkig snel waardoor diverse nieuwe 
initiatieven en meetings weer door konden gaan. Dit zal ongetwijfeld een rol blijven spelen na de pandemie. 
 
2021 heeft opnieuw veel van onze medewerkers, en alle medewerkers in het ziekenhuis, gevraagd. 
Flexibiliteit en creativiteit hebben er mede voor gezorgd dat we ook dit jaar weer goed hebben doorstaan met 
z’n allen. Iets om dankbaar voor te zijn! Samenwerking en ondersteuning hebben hun waarde weer bewezen 
en we hebben opnieuw kunnen aantonen hoe waardevol en belangrijk een goede academische 
microbiologische afdeling met laboratorium is voor het hele ziekenhuis en de regio. Hopelijk kunnen we met 
de vaccinaties en de opgedane ervaringen met het virus hopen op een rustiger 2022. 
 
Ook voor 2021 ben ik meer dan trots op al onze medewerkers, op de veerkracht en inzet die ook dit 
pandemisch jaar weer van iedereen hebben gevergd. De opzet van ons jaarverslag is gelijk aan de 
afgelopen jaren en is uiteindelijk slechts een zeer beperkte samenvatting van alles wat er feitelijk is gebeurd 
en gedaan in 2021. Het was weer een memorabel jaar. 
 
 
Prof. dr. Paul Savelkoul, 
Afdelingshoofd Medische Microbiologie, Infectieziekten en Infectiepreventie MUMC+  
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Personeel en Organisatie 
 

Formatie (aantal en fte's, stand van zaken 31-12-2021) 
    

Bezettingsstatus 2021 N fte 

   

Wetenschappelijke staf 20 16,6 

Management / bedrijfsbureau 11 8,7 

AIOS 8 7,1 

MMM i.o. 2 1,5 

Diagnostiek 33 26,9 

Ondersteuning diagnostiek en research 12 8,3 

Onderzoekers en promovendi 10 9,3 

Infectiepreventie & DSMH / DSRD 8 7,3 

Deskundige infectiepreventie i.o. 1 1,0 

Stagiairs diagnostiek en research 16 15,0 

Totaal 121 101,7 

Extra inhuur COVID-19-diagnostiek en -ondersteuning 28 wisselend 

 
 
 
Personeelsmutaties 2021 

 

2 omzettingen AIOS naar onderzoeker in opleiding (na afronding opleiding tot AM) 

2 AIOS in dienst 

1 Medisch Moleculair Microbioloog in opleiding in dienst 

1 Data-scientist / bioinformaticus in dienst 

 

1 deskundige infectiepreventie in opleiding in dienst 

1 deskundige infectiepreventie in opleiding voortijdig uit dienst 

1 omzetting deskundige infectiepreventie in opleiding naar vast 

 

2 ICT-medewerkers in dienst 

1 secretaresse in dienst 

 

2 administratief medewerkers laboratoria in dienst 

1 tijdelijke laboratorium-assistent in en uit dienst 

1 vakantiekracht in en uit dienst 

 

2 postdocs in dienst 

1 wetenschappelijk onderzoeker in dienst 

2 promovendi in dienst 

 

1 wisseling coördinerend analist (terugtredend en bevordering) 

 

4 stagiairs uit dienst en 14 stagiairs in dienst (diagnostiek en research) 

2 stagiairs infectiepreventie in en uit dienst 
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Mutaties COVID-19-team 2021 

 

5 tijdelijke administratief medewerkers in dienst en 2 uit dienst 

15 tijdelijke hulpanalisten in dienst en 18 uit dienst 

1 tijdelijke ICT-medewerker uit dienst 

5 tijdelijke ondersteuners uitslagverwerking in dienst en 5 uit dienst 

 
 
 

Ziekteverzuim  
 
 
2021 
 
Verzuimpercentage:   3,62 % 
Meldingsfrequentie alle medewerkers: 1,2 gemiddeld 
 
Verzuimpercentage 2019:  4,00 % 
Verzuimpercentage 2020:  2,76 % 
 
Target MUMC+:   4,00 % 
 
 
 

Opleidingsplan voor de medewerkers  
 
In 2021 zijn door de COVID-19 uitbraak opnieuw veel geplande opleidingen en trainingen afgelast. Hierdoor 
is de deelname aan opleidingen, trainingen, cursusdagen et cetera lager dan in reguliere jaren. 
 
In 2021 is er door 10 individuele medewerkers 43 keer deelgenomen aan opleidingen / workshops / 
symposia. Het betreft hier 30 verschillende activiteiten (o.a. analisten, research medewerkers en 
deskundigen infectiepreventie, maar exclusief de medisch specialisten, AIOS en klinisch medebehandelaars 
(zij registreren dit in een eigen formele registratie voor de beroepsgroep)). 
 
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-, expertise-eenheid- 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 2021 (aantal verrichtingen) 
 
Bacteriologie:    163.037 101% van totaal 2020        95% van totaal  2019 
Moleculaire diagnostiek*:  252.795   96% van totaal 2020     313% van totaal 2019 
Infectieserologie:     68.226 105% van totaal 2020    101% van totaal 2019 
 
Totaal:     484.058  99% van totaal 2020    151% van totaal 2019 
 

 De grote productiestijging bij Moleculaire diagnostiek in 2020 en 2021 is geheel te verklaren door de 
Sars-CoV2 / COVID-19 diagnostiek 

 
 
 
 
 

Productiekosten en opbrengsten 2021 
 
 
 

  

MMB
Budget 2021 Realisatie 

2021

Resultaat 

2021

2019 2020 2021

 Personele kosten

 Lonen en salaris 4.857.759€  5.513.607€     -655.848€         -14% 4.418.091€         5.095.781€         5.513.607€         

 Sociale lasten 1.229.395€  1.392.779€     -163.384€         -13% 1.093.623€         1.223.143€         1.392.779€         

 Overige personeelskosten 38.544€        40.085€           -1.541€             -4% 102.565€             -18.568€             40.085€               

 Totaal personeel in loondienst 6.125.698€  6.946.471€     -820.773€         -13% 5.614.278€         6.300.356€         6.946.471€         

 Personeel niet in loondienst 48.276€        744.624€        -696.348€         -1442% 106.232€             212.163€             744.624€             

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

 Totaal personeel incl. PNIL 6.173.974€  7.691.096€     -1.517.122€     -25% 5.720.510€         6.512.519€         7.691.096€         

   

 Materiële kosten

 Patiëntgebonden kosten 1.762.404€  4.814.101€     -3.051.697€     -173% 1.961.335€         5.645.204€         4.814.101€         

 Geneesmiddelen 8.160€           88€                   8.072€               99% 559€                     443€                     88€                       

 Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 3.408€           160.410€        -157.002€         -4607% 8.948€                 115.035€             160.410€             

 Algemene kosten 162.096€      228.072€        -65.976€           -41% 199.080€             317.766€             228.072€             

 Onderhoud en energiekosten 936€              43.643€           -42.707€           -4563% 2.487€                 23.074€               43.643€               

 Huur 1.776€           -€                 1.776€               100% 1.724€                 370€                     -€                      

 Totaal  Materiële kosten 1.938.780€  5.246.314€     -3.307.534€     -171% 2.174.132€         6.101.892€         5.246.314€         

 Totaal KOSTEN 8.112.754€  12.937.409€  -4.824.655€     -59% 7.894.642€         12.614.411€       12.937.409€       

   

Doorberekende kosten

 Doorber. kosten verrichtingen projecten -€               1.743.461€     -1.743.461€     3.116€                 568.365€             1.743.461€         

 Prima 4.483.380€  5.147.519€     -664.139€         -15% 4.323.062€         4.914.248€         5.147.519€         

 Doorber. kosten patiëntgeb. verrichtingen 225.156€      10.316.388€  -10.091.232€   -4482% 575.800€             9.780.410€         10.316.388€       

 Overige doorberekende kosten 201.900€      1.079.718€     -877.818€         -435% 311.419€             767.167€             1.079.718€         

 Totaal Doorberekende kosten 4.910.436€  18.287.087€  -13.376.651€   -272% 5.213.397€         16.030.190€       18.287.087€       

    

 TOTALE EXPLOITATIE 3.202.318€  -5.349.677€   8.551.995€       267% 2.681.245€         -3.415.779€       -5.349.677€       
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Kwaliteit en Bedrijfsvoering 
 

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 2021, 
midden in de pandemie, heeft de herbeoordeling digitaal plaatsgevonden.  
Tijdens deze audit zijn er 4 afwijkingen geconstateerd, die zijn opgelost, met als resultaat het verlengen van 
de accreditatie per 1-6-2021.  
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 
 
Ook het gehele jaar 2021 stond opnieuw in het teken van de COVID-19-pandemie. Dit heeft wederom voor 
innovaties en versnelde automatisering van werkprocessen op het Moleculaire lab gezorgd. Ook het 
onderdeel infectiepreventie heeft een belangrijke adviesrol gespeeld binnen het MUMC en de regio.  
In het kader van de pandemie is een speciaal nieuw werkoverleg opgevoerd om alle aspecten van de 
COVID-19-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 hielden we nog steeds een specifiek lab aan voor de COVID-19-diagnostiek, ingericht met een 
eigen team en een aparte administratie voor de monsterontvangst en eerste verwerking van materialen. 
Ook hadden we nog steeds een speciaal ondersteunend team voor het verwerken van alle spoeduitslagen 
naar de diverse externe aanvragers van COVID-19-diagnostiek, zoals GGD-Zuid-Limburg, Ease travel clinic, 
huisartsen en diverse zorginstellingen. Ook was de afdeling intensief betrokken bij de COVID-19-poli voor 
medewerkers van het MUMC+.  
 
Om deze reden opnieuw veel andere zaken, die konden wachten, on hold gezet. Onze teams met vaste 
medewerkers konden zich voor het grootste deel van hun tijd op de reguliere diagnostiek richten. 

 

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 Diagnostiek en Advies 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 en dit herziene plan is in 
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2021 afgerond en opgeleverd. 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-19-uitbraak toch al niet meer realistisch was, zal de start 
waarschijnlijk plaatsvinden in 2025. 
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Gezondheidszorg 
 
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. 
 

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.  
 
Ook het jaar 2021 stond voor de afdeling Medische Microbiologie sterk in het teken van de (bestrijding van) 
de corona-pandemie. Op dat gebied lag in 2020 de focus op het implementeren en opschalen van de  
SARS-CoV-2 diagnostiek en het optimaliseren van de logistieke processen in huis en voor diverse externe 
aanvragers (GGD, huisartsen, verpleeghuizen etc.). In 2021 zijn er op beide fronten nog verdere 
verbeteringen doorgevoerd, bijvoorbeeld de implementatie en beschikbaarheid van diverse alternatieve 
workflows voor SARS-CoV-2 diagnostiek was een doorslaggevend punt in de succesvolle acquisitie van 
diagnostiek van de regionale GGD teststraten. De diagnostiek van de teststraten, tezamen met de 
diagnostiek voor het eigen huis, verpleeghuizen en huisartsen leidden tot de hoge testaantallen die zijn 
weergegeven in onderstaande figuur. Een veranderend aspect in 2021 was de toenemende druk op de 
doorlooptijden. Enerzijds hebben we om snelle PCR testen binnenshuis mogelijk te maken, een gekoppelde 
versie van moleculaire sneltesten geïntroduceerd (Liat). Anderzijds, hebben we ook voor de high throughput 
testen van onder andere externe aanvragers, door implementatie van nieuwe technologie en automatisering 
in combinatie met verruiming van de werktijden, het jaar kunnen afsluiten met doorlooptijden korter dan het 
landelijk gemiddelde. Tenslotte, is er op moleculair gebied veel vooruitgang geboekt op het gebied van de 
implementatie van SARS-CoV-2 typering met behulp van next-generation-sequencing of innovatieve variant-
specifieke PCR’s. In samenwerking met enkele andere nationale (referentie)laboratoria hebben we 
methoden ontwikkeld, geharmoniseerd en vervolgens (2-)wekelijks data aangeleverd voor de nationale 
kiemsurveillance. Daarnaast zijn deze methoden ook gebruikt voor regionale uitbraak- en bron/contact-
onderzoek.  
Niet alleen voor de moleculaire diagnostiek had de SARS-CoV-2 diagnostiek grote impact, maar 
bijvoorbeeld op het gebied van infectieserologie zijn er antistofbepalingen tegen het virus geïmplementeerd. 
Deze waren niet alleen beschikbaar voor diagnostiek, maar zijn ook gebruikt in het grote Corona Onderzoek 
Limburg (GGD Zuid-Limburg) en in het interregionale project Euprevent-Covid-19. Door de ziektelast in 
verband met COVID-19 zorgde de pandemie ook voor een toename in bloedkweken en surveillancekweken 
door de sterk toegenomen aantallen IC-patiënten. Ook de reguliere diagnostiek en patiëntenzorg dienden 
(voor zover mogelijk) door te lopen, waardoor we extra analytisch en ondersteunend personeel in ons team 
hebben opgenomen, mede ook in het kader van het toegenomen ziekteverzuim van de vaste medewerkers 
t.o.v. 2020. 
Het is van belang om te vermelden dat de diagnostische verbeteringen die zijn gerealiseerd in 2021 ook 
gebruikt zijn en worden ter verbetering van andere meer reguliere diagnostiek. Zo zijn de koppelingen die 
gebouwd zijn  voor de SARS-CoV-2 diagnostiek ook gebruikt voor andere testen. Een van de workflows 
wordt momenteel ook gevalideerd voor geautomatiseerde VRE screenings PCRs. En de moleculaire 
sneltesten zullen in de toekomst mogelijk worden ingezet ook voor externe aanvragers.  
Voor de infectieserologie zijn een aantal testen vervangen zodat de doorlooptijd verkort kan worden. 
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Samenvattend: Er is in 2021 in totaal 1,5 maal zoveel diagnostiek verricht op onze afdeling dan in een 
‘normaal’ jaar, dus bijna 500.000 verrichtingen.  

 
 

Antibiotica-team Maastricht UMC+  
 
Voor een meer uitgebreide uiteenzetting verwijzen wij u naar het jaarverslag 2021 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 in 2021 heeft het A-team 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.  
 
Er is in het MUMC+ momenteel nog steeds onvoldoende zicht 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 ICT-technische problemen (inrichting 
LIS) is dit in 2021 nog niet opgelost. Gebrekkig inzicht in lokale resistentiedata is een risico voor het 
adequaat inrichten van het lokale antibioticabeleid. 
 
Eind 2020 is de business case voor een verpleegkundig specialist voor het A-team en het antibiotica-
allergieteam goedgekeurd (1.0 fte in totaal). In 2021 is deze fte ingevuld. Om de continuïteit te bewaken 
wordt de 0.5 fte die voor het A-team beschikbaar is verdeeld over twee verpleegkundig specialisten (i.o). De 
nieuwe verpleegkundig specialist i.o. is begin 2021 aangesteld en in september 2021 gestart met zijn 
opleiding tot verpleegkundig specialist. Bij het A-team is in de eerste fase van inwerken gefocust op 
algemene kennis van infectieziekten en antibiotica middels stages, cursussen en specifiek onderwijs door A-
team leden.    
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Voortgang van overige activiteiten van het A-team in 2021: 
 
Verbeterprojecten: 
- Afgerond: Vormgeving en implementatie nieuw ziekenhuisbreed antibioticabeleid (overgang van 

augmentin- naar ceftriaxon-gebaseerd beleid) 
- Afgerond: Implementatie richtlijn perioperatieve profylaxe 
- Voortgezet: Verbetering kwaliteit chinolonenvoorschriften (2021: nulmeting adequaatheid voorschriften) 
- Opgestart: Revisie procedure rondom antibiotica-advies in ODIN-protocollen 
- Opgestart: Implementatie OPAT, met extra aandacht voor zelftoediening in samenwerking met 

Academie voor patiënt en mantelzorger (zie ook research) 
- Opgestart: Implementatie allergie-team met als kerntaak in-hospital delabeling van onterechte 

penicilline-allergieregistraties (met subsidie vanuit LINK) 
 

Research: 
- Gepubliceerd: Manuscript FORECAST studie (multicentre RCT fosfomycine; CID 2021) 
- Gepubliceerd: Implementatie-onderzoek antibiotica-allergieprotocol (JAC AMR 2021) 
- Opgestart: Project rond OPAT (out-patient parenteral antimicrobial therapy, ofwel intraveneuze 

antibioticatoediening thuis), in samenwerking met het Radboudumc, waarvoor subsidie is verkregen 
vanuit het Academische Alliantie Fonds. Het project omvat: 1. Opstart van OPAT-team in het MUMC+, 
2. Multicentre studie naar timing en frequentie laboratoriumonderzoek tijdens OPAT, 3. 
Literatuuronderzoek naar voorwaarden voor zelftoediening antibiotica door patient of mantelzorger.    

 
Onderwijs 
- Deelname A-team aan introductiedag nieuwe medewerkers MUMC+ (heeft in 2021 langdurig 

stilgelegen ivm COVID-19) 
- Deelname A-team leden aan de antibioticacursus MUMC+ en UMCU 
- Onderwijs bij de afdelingen interne geneeskunde, longziekten, chirurgie en intensive care in het kader 

van de verbeterprojecten ziekenhuisbreed antibioticabeleid, chinolonenvoorschriften en antibiotica-
allergie 

- Instagram-quiz over antibioticaresistentie op de internationale antibiotic awareness day 
 
Overige activiteiten 
- Voorbereiding inrichting software Micore voor structurele monitoring 
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Infectiepreventie (IP)  
 
Taakstelling 
 
De unit IP 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) 

 Advisering op gebied van hygiëne en infectiepreventie 

 Het coördineren van infectiepreventieve maatregelen in een uitbraak-situatie  

 Het ontwikkelen van richtlijnen en protocollen om infectie te voorkomen 

 Het geven van voorlichting en scholing over hygiëne en infectiepreventie 
 
Tevens adviseert de unit 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. 
 
Algemeen 
 
De unit IP streeft volgens haar visie naar een breed gedragen infectiepreventie beleid. We proberen deze 
visie te realiseren door het vergroten van draagvlak van infectiepreventie onder de medewerkers, het 
verbeteren van herkenbaarheid en zichtbaarheid van het infectiepreventiebeleid, het optimaliseren van 
klantgerichte aanpak en integratie van infectiepreventie in zorgprocessen op de werkvloer. Hierin is de 
Infectie Preventie 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.  
 
2021 Het tweede jaar van de COVID-19 pandemie  
 
In 2021 beleefde de COVID-19 pandemie zijn tweede jaar. De tweede golf duurde tot ver in het voorjaar en 
na een korte opleving in de zomer kwam in oktober een derde golf op gang die in december leidde tot een 
nieuwe lockdown. Opnieuw was Infectiepreventie betrokken bij vele adviezen binnen de crisisorganisatie 
(Zorgcontinuïteitsteam en Operationeel Zorgcontinuïteitsteam), echter met name in de derde golf was dit 
beduidend minder omdat de protocollen toen goed op orde waren en over grote thema’s al in eerdere golven 
besluiten waren genomen. In juni 2021 rondde de deskundige infectiepreventie i.o. met succes zijn opleiding 
af en is sindsdien onderdeel van het team geworden. 
 
 
Surveillance van  zorginfecties en veiligheidsmanagementsysteem (VMS) 
 
Een zorginfectie kan tijdens de opname in een zorginstelling worden vastgesteld, maar wordt soms ook pas 
ná ontslag geconstateerd. Zorginfecties (o.a. lijnsepsis en post-operatieve wondinfecties) zijn vaak het 
gevolg van invasieve handelingen, zoals operaties of het gebruik van katheters. Een aanzienlijk deel is het 
gevolg van onvoldoende uitvoering van primaire infectiepreventieve maatregelen. Denk hierbij o.a. de 
naleving van handhygiëne, toepassen van juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, adequate reiniging/ 
desinfectie en/of sterilisatie van hulpmiddelen, hygiënische wondzorg, infectiepreventief gedrag van 
medewerkers bij een  operatie  en antibioticaprofylaxe. Dit alles betekent dat zorginfecties in veel gevallen 
vermijdbaar zijn.  
 
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 2018-2021 heeft geen incidentiemeting plaatsgevonden, dit aangezien de uitkomsten in 2017 onder het 
landelijk gemiddelde waren. (ICU 2,6, overige verpleegafdelingen 1,4). 
In 2022 zal er een nieuwe 0 meting plaatsvinden conform de PREZIES definities en datagegevens.  
 
Zorginfecties (Postoperatieve wondinfectie (POWI)  
In samenwerking met de vakgroep Orthopedie voert de unit IP een infectie-registratie uit van 
implantaatingrepen, zoals heupprothese (THP), knieprothese (TKP, vanaf 2019 TOKNIE), halve 
knieprothese (HMKNIE, vanaf 2019) en kophalsprothese (KHP, tot 2019). Bij dit soort ingrepen is het 
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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. De resultaten van de infectieregistratie van Cardio-Thoracale Chirurgie (CTC) implantaat 
ingrepen, zoals de bypass operatie (CABG), bypass-klep operatie (BYKLEP), aortaklep vervanging open 
procedure (KLEPOP), aortaklep vervanging gesloten procedure (KLEPGS) zijn opvraagbaar bij de vakgroep 
CTC. 

 
Tabel: Percentage diepe POWI in de periode 2017-2021 op basis van PREZIES registratie 

      
2017 

2018 2019 2020 2021 POWI Landelijk jaar 2021 

TKP        
0,6% 

 0%      -      -      - - 

TOKNIE      -      - 0% 0% 0% 0,6% 

HMKNIE      -      - 0% 0% nvt1 0,4% 

THP        
1,2% 

 1,2% 0,4% 1,0% 0% 0,9% 

KHP        0%  0% nvt2 nvt2 nvt2 - 

                   
                  1totaal aantal ingrepen te laag voor deelname meting 
                            2kophals protheses vallen vanaf 2019 onder heupprothese 

 
 
Veiligheidmanagementsysteem (VMS); veiligheidsprogramma POWI  Centrale Operatie Afdeling 
Het 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. Voor de resultaten van deze bundelmeting en handhygiëne binnen de 
Centrale operatiekamer verwijzen we naar het jaarverslag van de Centrale Operatie afdeling. 
 
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 de unit Infectiepreventie 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 2021 is er door de actuele situatie, de COVID-19 pandemie, geen prevalentieonderzoek uitgevoerd. De 
eerst volgende prevalentie meting is gepland voor het najaar 2022. 
 
 
Tabel: Prevalentie zorginfecties in het MUMC+ 

Jaar >1 zorginfectie  

2017                            4,2% 

2018                            5,7% 

2019                            5,0% 

2020                              - 

2021                              - 

 
 
NIAZ-Qmentum; borging infectiepreventiemaatregelen  
Vanaf 2016 is getracht de naleving van handhygiëne (destijds een naleving van 33%) met name onder 
zorgmedewerkers te verbeteren. Dit leidde tot het behalen van het streefdoel namelijk een naleving van 75% 
of meer vanaf 2019. In 2020 was dit 77% en in 2021 inmiddels 87% van de geobserveerde momenten. 
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Microbiologische surveillance 
Middels het data-analyse programma Spotfire wordt maandelijks het voorkomen van (pathogene) micro-
organismen bij patiënten geëvalueerd. Indien er verheffingen van zowel gevoelige bacteriën als BRMO 
worden gesignaleerd is het mogelijk om bacteriestammen voor typering aan te bieden aan de unit 
Moleculaire diagnostiek. Indien verspreiding wordt aangetoond, worden, in overleg met de betreffende 
afdeling, noodzakelijke extra infectiepreventie maatregelen ingesteld.  
In 2021 zijn geen verheffingen gesignaleerd. Voor 2022 wordt getracht langgekoesterde wensen voor 
verbetering van surveillance middels Spotfire te realiseren.  
 
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 2019-2021 per BRMO groep en MRSA risicocategorie. 
Daarnaast ook weergegeven het aantal patiënt-isolatiedagen ten gevolge van influenza en COVID-19.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRMO groep 1: Acinetobacter spp 
BRMO groep 2: Penicilline resistente pneumokokken 
BRMO groep 3: Vancomycineresistente enterokok, Carbapenemase producerende Enterobacterales, Pseudomonas 

aeruginosa 
BRMO groep 4: Enterobacterales ESBL producerend en/of cipro/genta of tobra resistent. 

Micro-organismen uit BRMO groep 2 zijn in 2021 niet waargenomen. Enterobacterales komen van nature 
voor in de menselijke darm. Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) producerende  
Enterobacterales vormen een subgroep die resistent is geworden tegen veel antibiotica en vormen de 
meerderheid van isolatiedagen in BRMO groep 4.  
Het aantal isolaties dagen t.g.v. influenza  bleef zeer laag. Voor COVID-19 was dit duidelijk anders, dit bleef 
door de aanhoudende pandemie t.g.v. diverse COVID-19 varianten met een hoge besmettelijkheid en/of 
ziekte last hoog. 
 
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, die vervolgens risico lopen op 
complicaties en eventueel overlijden aan de gevolgen van de griep. 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%). 
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Het totaal aantal influenza vaccinaties (zorgmedewerkers en overige medewerkers) nam in 2021 iets af t.o.v. 
het voorgaande jaar. Daarmee scoorden we helaas ook laag in de totale vaccinatiegraad van alle NFU 
ziekenhuizen (21%). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

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 2021 
De transitie van Medical Device Directive (MDD) naar Medical Device Regulation (MDR), waarin Europese 
richtlijnen worden vervangen door Europese wetgeving, heeft op 26 Mei 2021 plaats gevonden. Het 
beheersplan voor de flexibel scopen werd vastgesteld. Zaken als dossiervorming van nieuwe SMH is 
conform deze wetgeving ingericht. Voor disposable SMH is een traject opgestart met als doel dit onder te 
brengen in de Risico en Research Commissie (RRC). Het continuïteitsplan voor de Centrale Sterilisatie 
Afdeling werd uitgebreid voor de DSMH functie door samenwerking met de DSMH van het Zuyderland 
ziekenhuis. 
 
Deelname aan commissies 
De DSMH heeft in 2021 zitting gehad in de Commissie Medische Technologie (CMT) en de RRC. 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 
In 2021 heeft de DSMH/ DSRD geadviseerd aan de RvB, 2e echelon, leidinggevend personeel, 
management, facilitaire- en ondersteunende diensten en/ of functionarissen en of gebruikers. Adviezen 
hadden een bindend karakter inzake de toepassing van wet- en regelgeving en te volgen bijbehorende 
procedurechecks. 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 het sterilisatieproces te komen zijn in de praktijk omgezet in daden. De centrale 
sterilisatie afdeling (CSA) en de afdeling Centrale Scopen Desinfectie (CSD) zijn in 2021 geauditeerd. Door 
sterilisatiecontroles middels Hemocheck werd contaminatie van reusable flexibele zuigbuizen vastgesteld; 
deze werden vervangen door disposable. Ook het Intern Distributie centrum (IDC) en Maastro Kliniek zijn 
geauditeerd. Vanwege de COVID-19 pandemie waren overige afdelingen in 2021 niet beschikbaar voor een 
audit.  
 
 
 
 
 

Jaar Totaal aantal vaccinaties Waarvan gevaccineerd en 
werkzaam in primair 
zorgproces 

 

2017 988 484 (49%)  

2018 1253 661 (53%)  

2019 1329 490 (37%)  

2020 1265(21%) 1015 (80%)  

2021 1186 (21%) 817 (69%)  
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Controle van processen.  
Het reiniging-, desinfectie- en sterilisatieproces is een gevalideerd proces. In 2021 hebben wij metingen 
uitgevoerd waarbij eigen processen zijn gecontroleerd.   
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 2021 heeft alle apparatuur op de CSA en CSD, die in relatie staan tot SMH en flexibele endoscopen, 
jaarlijks onderhoud gehad en gevalideerd. 
 
Accreditatie  
In 2021 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. 
Tijdens NIAZ visitatie in december is gebleken dat aan alle normen werd voldaan. 
 
Wetenschappelijk onderzoek 
In 2021 heeft de DSMH/ DSRD onderzoek verricht naar de kwaliteit van herverwerken van 
robotinstrumentarium. Uit de resultaten blijkt dat het herverwerkingsprocesproces binnen MUMC+ aan 
beoogde kwaliteitsdoelstelling voldoet. 
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Wetenschappelijk onderwijs 
 

Onderwijs UM 
 
Algemeen  
 
De inspanningen van de afdeling m.b.t. het onderwijs zijn te verdelen over de volgende curricula: 
 

 FHML  
o Geneeskunde  (incl. ITM: International Track Medicine) 
o A-KO (master Arts-Klinisch-Onderzoeker)  
o Biomedical Science (bachelor/master) 
o EPH (European Public Health) 
o Gezondheidswetenschappen   

 

 FSE 
o UCM (University College Maastricht) 
o MSP (Maastricht Science Program) 

 
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 
 

Specialistische opleidingen binnen de Medische Microbiologie in 2021 
 
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. 
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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 
 
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 2021 waren er totaal 8 AIOS in opleiding, waarvan 2 instromers, 1 in maart en 1 in 
november. Er zijn 2 AIOS die de opleiding afgerond hebben; beide zijn doorgestroomd naar een 
promotietraject binnen MUMC+ als onderzoeker in opleiding 
 
De opleidersgroep bestond in 2021 uit 7 Artsen-microbioloog. 
 
Activiteiten / opleidingskwaliteitszorg 

 Ook in 2021 heeft de COVID-19 pandemie de opleiding beïnvloed. Dit heeft in 2021 niet geleid tot 
het aanpassen van opleidingsroosters, wel aanpassing van de dienst. Met name de 
weekenddiensten zijn tot aan de zomer dubbel bezet geweest, waardoor het opbouwen van 
zelfstandigheid voor de ouderejaars AIOS vertraging heeft opgelopen. 

 In 2021 hebben de opleidingsvergaderingen en refereeravonden weer 4x plaatsgevonden in hybride 
vorm.  

 Er heeft een interne opleidngsaudit en een D-RCT ronde plaatsgevonden, beide met een positief 
resultaat. De opleiding heeft het certificaat groen gekregen van de centrale opleidingscommissie 
(COCM). 

 De B-opleiding (stichting PAMM / Maxima medisch centrum) heeft aangegeven dat de opleiding in 
2022 niet gecontinueerd kan worden vanwege reorganisatie van dienstverlening van stichting PAMM 
en de Ziekenhuizen Zuidoost Brabant. 

 
 
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). 
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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 
EASE travel clinic), stage immuunstoornissen, laboratorium- en consultenstage bij de afd. Medische 
Microbiologie, stage Infectiepreventie, deelname aan antibiotica commissie en infectiepreventie commissie. 
In 2021 zijn de volgende aantallen opgeleid of hebben een stage gelopen: 

 

In opleiding tot internist-infectioloog (Enkelvoudige differentiatie, 24 mnd) 

In 2021 waren 2 ED in opleiding, 1 sinds juli 2019 en 1 sinds oktober 2020. 

 

Meervoudige differentiatie met aantekening antimicrobial stewardship (MD, 8 mnd) 

In 2021 was er 1 meervoudige differentiant (MD) in opleiding. 

 

Keuzestage AIOS IG (4 mnd) 

In 2021 hebben 5 AIOS een keuzestage op de afdeling gevolgd. 

 

Stage Infectieziekten AIOS medische microbiologie (3 mnd) 

In 2021 heeft 1 AIOS MMB de stage infectieziekten op de afdeling gevolgd. 

 

GEZP / semi-arts (18 weken) 

In 2021 heeft door de corona crisis geen (0) GEZP stage gelopen. 
 
Coassistenten keuzestage (8 of 10 weken) 
In 2021 hebben 2 coassistenten een keuze stage van 8 of 10 weken gelopen. 
 
Coassistenten Interne Geneeskunde - Infectieziekten (6 wkn) 
In 2021 hebben 8 coassistenten stage gelopen. 
 
Opleiding Medisch Moleculair Microbioloog en Medisch microbiologisch onderzoeker 
 
Aan het eind van 2021 waren er 2 MMM in opleiding.  
 
De opleidersgroep bestond in 2021 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. 
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Opleiding Deskundige infectiepreventie 
 
Aan het eind van 2021 was er 1 deskundigen infectiepreventie in opleiding.   
1 DIP in opleiding heeft de opleiding met succes afgerond in 2021 en is doorgestroomd naar een vaste 
positie. Daarnaast heeft 1 DIP in opleiding de opleiding helaas voortijdig moeten beëindigen. 
We hebben gedurende de maanden november en december 2 stagiairs DIP i.o. gehad die elders in 
opleiding waren. 
 
 

Onderwijs overige instituten 
 
In 2020 hebben 13 studenten hun research- of lab-stage bij de afdeling MMB afgerond, komend vanuit zowel 
MBO, HBO als universiteiten.  
 

 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  
 
MINC/LINK Symposium:  
‘ABR, je hebt het zelf in de hand’ 
22 april 2021, avondvoorzitters: Wil van der Zwet en Anne Dirks, Medische Microbiologie MUMC+, 
105 deelnemers 
 
Symposium naar aanleiding van de kick-off  van het Euregional Microbiome Center - Crossing borders in 
microbiome research for a healthy life 
7 mei 2021, voorzitters vanuit MMB, MUMC+ John Penders en Paul Savelkoul 
 
MINC/LINK Symposium 
‘HOE’ST? Resistente bacteriën en luchtweginfecties’ 
9 november 2021, avondvoorzitters Inge van Loo en Suzan van Mens, 95 deelnemers 
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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. Hierbij wordt, in nauwe 
samenwerking met klinische afdelingen binnen het MUMC+, de rol van het microbioom in de etiologie en 
ziektebeloop, maar ook in de behandelingsrespons van een breed scala aan ziekten onderzocht. 
De afgelopen jaren is er daarnaast meer nadruk komen te liggen op translationeel onderzoek waarbij 
fundamentele in vitro en in vivo studies worden gecombineerd met toegepast humaan epidemiologisch en 
klinisch onderzoek. Hierbij worden ook de eerste stappen richting klinische toepassingen gezet, zoals de 
gerandomiseerde dubbelblind placebo-gecontroleerde onderzoeken naar het toedienen van bacteriële 
producten aan prematuren ter preventie van respiratoire en darmaandoeningen.  
Daarnaast is er aandacht voor de mogelijke rol van bacteriële membraan vesicles, waarbij voornamelijk 
wordt gekeken naar de mogelijke rol van deze membraan vesicles als modulatoren van 
inflammatie/immuniteit en hun mogelijke rol als boodschappers in de metabole communicatie vanuit het 
microbioom naar andere orgaansystemen.  
 
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 en metabole) aandoeningen; 

- De rol van het microbioom 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. 
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Top publicaties research microbioom/resistoom 2021 
 
1) D'Souza AW, Boolchandani M, Patel S, Galazzo G, van Hattem JM, Arcilla MS, 
 Melles DC, de Jong MD, Schultsz C; COMBAT Consortium, Dantas G, Penders J. 
 Destination shapes antibiotic resistance gene acquisitions, abundance increases, 
 and diversity changes in Dutch travelers. Genome Medicine. 2021 Jun 7;13(1):79. doi:10.1186/s13073-

021-00893-z.  
 
2) Frau A, Ijaz UZ, Slater R, Jonkers D, Penders J, Campbell BJ, Kenny JG, Hall 
 N, Lenzi L, Burkitt MD, Pierik M, Darby AC, Probert CSJ. Inter-kingdom 
 relationships in Crohn's disease explored using a multi-omics approach.  
 Gut Microbes. 2021 Jan-Dec;13(1):1930871. doi: 10.1080/19490976.2021.1930871.  
 
3) Linz D, Gawałko M, Sanders P, Penders J, Li N, Nattel S, Dobrev D. Does gut 

microbiota affect atrial rhythm? Causalities and speculations. Eur Heart J. 2021 
Sep 14;42(35):3521-3525. doi: 10.1093/eurheartj/ehab467.  
 

4) Becker HEF, Jamin C, Bervoets L, Boleij A, Xu P, Pierik MJ, Stassen FRM, 
 Savelkoul PHM, Penders J, Jonkers DMAE. Higher Prevalence of Bacteroides 
 fragilis in Crohn's Disease Exacerbations and Strain-Dependent Increase of 
 Epithelial Resistance. Front Microbiol. 2021 Jun 8;12:598232. doi: 
 10.3389/fmicb.2021.598232 
 
5)  Kameli N, Becker HEF, Welbers T, Jonkers DMAE, Penders J, Savelkoul P, Stassen FR. Metagenomic 

Profiling of Fecal-Derived Bacterial Membrane Vesicles in Crohn's Disease Patients. Cells. 2021 Oct 
19;10(10):2795. doi: 10.3390/cells10102795. PMID: 34685776; PMCID: PMC8535131. 

 
 
Researchlijn “Moleculaire epidemiologie in kader van Public Health en Infectiepreventie” 
 
1. seksueel overdraagbare infectieziekten  
 
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 SOA-poli (>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 
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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. 
 
Top publicaties research SOI 2021 
 
1) Routine universal testing versus selective or incidental testing for oropharyngeal Neisseria gonorrhoeae 

in women in the Netherlands: a retrospective cohort study.  
van Liere GAFS, Dukers-Muijrers NHTM, Kuizenga-Wessel S, Wolffs PFG, Hoebe CJPA.Lancet Infect 
Dis. 2021 Jun;21(6):858-867. doi: 10.1016/S1473-3099(20)30594-6. Epub 2021 Jan 
11.PMID: 33444559 

 
2) Despite Excellent Test Characteristics of the cobas 4800 CT/NG Assay, Detection of Oropharyngeal 

Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae Remains Challenging. 
van Niekerk JM, van der Veer BMJW, Hoebe CJPA, van de Bovenkamp J, van Herk C, van Loo IHM, 
van Alphen LB, Wolffs PFG.J Clin Microbiol. 2021 Jan 21;59(2):e02137-20. doi: 10.1128/JCM.02137-
20. Print 2021 Jan 21.PMID: 33148708 

 
3) Men and Women Have an Equal Oropharyngeal and Anorectal Chlamydia trachomatis Bacterial Load: 

A Comparison of 3 Anatomic Sites. 
Wijers JNAP, Dukers-Muijrers NHTM, van Liere GAFS, Dirks JAMC, Wolffs PFG, Hoebe CJPA.J Infect 
Dis. 2021 May 20;223(9):1582-1589. doi: 10.1093/infdis/jiz668. 

 
 
2. Transmissie van COVID-19 intra- en extramuraal 
 
Tijdens de COVID-19 pandemie zijn er vanuit verschillende initiatieven en bestaande samenwerkingen 
projecten opgestart om meer inzicht te krijgen in de verspreiding van COVID-19 zowel binnen als buiten het 
ziekenhuis. Met deze initiatieven heeft onze afdeling zich landelijk op de kaart kunnen zetten en een 
belangrijke bijdrage geleverd aan kennis over verspreiding van COVID-19 in Nederland m.n. in Limburg. De 
verschillende aspecten die een rol spelen in de verspreiding van COVID-19 zijn in onderstaande projecten 
verder uitgewerkt: 
 

 Binnen het ziekenhuis wordt er met verschillende vakgroepen samengewerkt om het testbeleid van 
medewerkers te evalueren en intramurale verspreiding van SARS-CoV-2 te onderzoeken. Het betreft 
hier samenwerking met infectiepreventie en desbetreffende klinische afdelingen.  

 Tevens zijn er samenwerkingen om binnen risicogroepen te kijken naar verschillende immunologische 
determinanten zowel voor de humorale als voor de cellulaire immuunrespons. Hiervoor wordt 
samengewerkt met de collega’s van de infectieziekten, immunologie, haematologie en intensive care.  

 In samenwerking met Zuyderland hebben wij een Zon-MW toegekend gekregen; waarbij de ColaIC 
score (een algoritme van klinisch chemische parameters) vergeleken wordt met v-PCR om te kunnen 
bepalen wanneer een geïnfecteerd persoon uit isolatie gehaald kan worden.  

 In samenwerking met GGD-Zuid Limburg zijn er verschillende uitbraken verder uitgediept om zo de 
transmissie ketens te verklaren. Het typeren middels NGS van COVID-19 heeft hierin een prominente 
plaats gekregen.  

 Daarnaast zijn er grote epidemiologische studies verricht binnen Limburg (COL) en in de Euregio 
(EuPrevent, Interreg). Hierin wordt gekeken naar determinanten die beleving en gedrag beïnvloeden in 
relatie tot het oplopen van een COVID-19 infectie. In deze blootgestelde populaties wordt er tevens 
naar populatie-immuniteit gekeken middels humorale en cellulaire immuniteitstesten. 

 
Top publicaties research COVID-19 2021 
 
1) Meta-analysis of the clinical performance of commercial SARS-CoV-2 nucleic acid and antibody tests 

up to 22 August 2020. 
Van Walle I, Leitmeyer K, Broberg EK; European COVID-19 microbiological laboratories group. Euro 
Surveill. 2021 Nov;26(45):2001675. doi: 10.2807/1560-7917.ES.2021.26.45.2001675.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33444559/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33444559/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33148708/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33148708/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31840181/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31840181/
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2) Increasing the Efficiency of a National Laboratory Response to COVID-19: a Nationwide Multicenter 

Evaluation of 47 Commercial SARS-CoV-2 Immunoassays by 41 Laboratories. 
van den Beld MJC, Murk JL, Kluytmans J, Koopmans MPG, Reimerink J, van Loo IHM, Wegdam-Blans 
MCA, Zaaijer H; Serology Workgroup for SARS-CoV-2, GeurtsvanKessel C, Reusken C. 
J Clin Microbiol. 2021 Aug 18;59(9):e0076721. doi: 10.1128/JCM.00767-21. Epub 2021 Aug 18. 

 
3) Evaluation of 18 commercial serological assays for the detection of antibodies against SARS-CoV-2 in 

paired serum samples. 
Hanssen DAT, Slaats M, Mulder M, Savelkoul PHM, van Loo IHM. 
Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2021 Aug;40(8):1695-1703. doi: 10.1007/s10096-021-04220-7. Epub 
2021 Mar 17. 

 
 
3. Transmissie van resistente bacteriën en resistentiegenen intra- en extramuraal 
 
Voor het bestuderen van de transmissie van resistentie bacteriën en de verspreiding van resistentie genen in 
zowel de ziekenhuis omgeving, als daarbuiten, wordt er samengewerkt in regionaal en nationaal verband. 
Deze research-lijn valt binnen de research school CAPHRI (Care and Public Health Research Instituut) en 
onderzoekslijn Health, Inequity and Societal Participation. Bacteriele transmissie wordt in kaart gebracht door 
het typeren van bacteriën en het deelbaar maken van deze data tussen centra. Transmissie van resistentie 
genen en mobiele genetische elementen waarop deze resistentie genen zich bevinden worden door een 
combinatie van NGS technieken bestudeerd. De transmissie van diverse bacteriële pathogenen wordt in 
diverse projecten uitgewerkt. 
a) Binnen de regio wordt er tussen 4 ziekenhuizen en het Limburgs zorgnetwerk antibiotica resistentie (LINK)  

samengewerkt om snel te typeren en snel data te kunnen delen om verspreiding van micro-organismen 
binnen en tussen ziekenhuizen in kaart te brengen. 

b) In samenwerking met project partners uit het i-4-1-Health project in het Amphia hebben wij een ZonMW 
beurs toegekend gekregen “undercover transmissie” om de data uit het project te hergebruiken. De rol 
van mobiele genetische elementen in de verspreiding van antimicrobiële resistentie tussen diverse 
domeinen wordt hier verder onderzocht. 

c) Als project partners zijn wij betrokken bij het ZonMW project van partners in het UMCUtrecht “VRE 
crossword” waarin nieuwe tools worden ontwikkeld om de verspreiding van VRE beter te kunnen 
analyseren. 

d) In samenwerking met Zuyderland wordt gewerkt aan de “BRAVO studie” waarbij we verspreiding van 
specifieke genetisch mobiele elementen op de IC van de ziekenhuizen in kaart willen brengen.  

 
Top publicaties van transmissie van resistente bacteriën en resistentiegenen intra- en extramuraal 
 
1) Coolen JPM, Jamin C, Savelkoul PHM, Rossen JWA, Wertheim HFL, Matamoros SP, van Alphen LB, 

On Behalf Of Sig Bioinformatics In Medical Microbiology Nl Consortium. Centre-specific bacterial 
pathogen typing affects infection-control decision making. Microb Genom. 2021 Aug;7(8):000612. doi: 
10.1099/mgen.0.000612. PMID: 34356004; PMCID: PMC8549354. 
  

2) Jamin C, De Koster S, van Koeveringe S, De Coninck D, Mensaert K, De Bruyne K, Perales Selva N, 
Lammens C, Goossens H, Hoebe C, Savelkoul P, van Alphen L. Harmonization of whole-genome 
sequencing for outbreak surveillance of Enterobacteriaceae and Enterococci. Microb Genom. 2021 
Jul;7(7):000567. doi: 10.1099/mgen.0.000567. PMID: 34279213; PMCID: PMC8477410. 

 
3) Jamin C, Sanders BK, Zhou M, Costessi A, Duijsings D, Kluytmans JAJW, van Alphen LB, Schrauwen 

EJA. Genetic analysis of plasmid-encoded mcr-1 resistance in Enterobacteriaceae derived from poultry 
meat in the Netherlands. JAC Antimicrob Resist. 2021 Nov 11;3(4):dlab156. doi: 
10.1093/jacamr/dlab156. PMID: 34806003; PMCID: PMC8597959. 
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4. “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 veldwerk van deze studies wordt gedaan in East London, in de provincie Oost-
Kaap, waar een onderzoeksinfrastructuur opgezet is in verschillende klinieken en een clinical trial faciliteit. 
Laboratorium werk in deze studies wordt verricht in het Medische Microbiologie laboratorium van de 
Universiteit in Pretoria. 
 
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 public health microbiologie op het gebied van seksueel overdraagbare 
aandoeningen (soa), hiv en antimicrobiële resistentie; microbioom werk is eveneens opgestart maar bevindt 
zich nog in een vroege fase. Een deel van deze projecten heeft vertraging opgelopen door de COVID-19 
epidemie, maar is herstart in de loop van 2021. 
 
Het jaar 2021 kent een aantal hoogtepunten in deze samenwerking: 
 
1) Peters RPH, Joseph Davey DL, Bekker LG, Myer L, Medina-Marino A, Klausner JD. Antiretroviral therapy, 

sexually transmitted infections, and pregnancy outcomes in South Africa. Clin Infect Dis 2021; 73(3): 
e851-853. 

 
2) Peters RPH, Klausner JD, de Vos L, Feucht UD, Medina-Marino A. Aetiological testing compared with 

syndromic management for sexually transmitted infections in HIV-infected pregnant women in South 
Africa: a non-randomised prospective cohort study. BJOG 2021; 128(8): 1335-1342. 

 
3) Laumen JGE, van Alphen LB, Maduna LD, Hoffman CM, Klausner JD, Medina-Marino A, Kock MM, 

Peters RPH. Molecular epidemiological analysis of Mycoplasma genitalium shows low prevalence of 
azithromycin resistance and a well-established epidemic in South Africa. Sex Transm Infect 2021; 97(2): 
152-156. 

 
 
Het betreft hier slechts een selectie van het totale aantal publicaties. 
Het totale aantal publicaties waarbij MMB-medewerkers (co)auteur waren in 2021 bedroeg 82 
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. 
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Promoties binnen de afdeling Medische Microbiologie  
 
2021: 9 promoties  
 
 
Niels van Best; joint doctoral degree Maastricht University and RWTH Aachen University 
Promotiedatum: 30 april 2021 Universiteit Maastricht - Cum Laude 
“The nature of microbiota in early life” 
Promotoren:  
Prof. dr. P.H.M. Savelkoul, Hoogleraar Medische Microbiologie, Universiteit Maastricht 
Prof. dr. M.W. Hornef M.D. Professor for Medical Microbiology, Uniklinik RWTH Aachen, Germany 
Co-promotor: Dr. J. Penders, UHD, afd. Medische Microbiologie, Universiteit Maastricht 
 
Jeanine Leenen 
Promotiedatum: 19 mei 2021 Universiteit Maastricht 
"Optimizing sexual transmitted infection care in men who have sex with men: thinking outside the box" 
Promotor: Prof. dr. C.J.P.A. Hoebe, Hoogleraar Infectious Disease Control, UM  
Co-promotor: Dr. N.H.T.M. Dukers-Muijers, UHD, afd. Medische Microbiologie, Universiteit Maastricht 
 
Maarten Cobussen 
Promotiedatum: 27 mei 2021 Universiteit Maastricht 
“Balancing between sepsis, AKI and gentamicin in the emergency department” 
Promotor: Prof. dr. P.H.M. Savelkoul, Hoogleraar Medische Microbiologie, Universiteit Maastricht 
Co-promotores: 
Dr. P.M. Stassen, internist Maastricht UMC+ 
Dr. M.B. Haeseker, arts-microbioloog, afdeling Medische Microbiologie, Reinier de Graaf Ziekenhuis, Delft 
 
Nader Kameli 
Promotiedatum: 21 juni 2021 Universiteit Maastricht 
“Gut microbiota-derived vesicles: novel players in health and disease” 
Promotor: Prof. dr. P. Savelkoul, Hoogleraar Medische Microbiologie, Universiteit Maastricht 
Co-promotor: Dr. F. Stassen, UD, afd. Medische Microbiologie, Universiteit Maastricht 
 
Özgür Koc; Joint doctorate Universiteit Hasselt-Universiteit Maastricht 
 Promotiedatum: 29 juni 2021, Universiteit Maastricht  
"Viral hepatitis B: the past, the present and future directions". 
Promotoren: 
Prof. dr. P. Savelkoul, Hoogleraar Medische Microbiologie, Universiteit Maastricht 
Dr. G. Robaeys, UHD Universiteit Hasselt 
Co-promotoren:  
Dr. A. Oude Lashof, internist-infectioloog vakgroep Medische Microbiologie, Maastricht UMC+ 
Dr. G. Koek, UHD Afdeling Maag-Darm- en Leverziekten, Maastricht UMC+ 
Prof. dr. P. Vandamme, professor aan de Faculty of Medicine and Health Sciences, Universiteit Antwerpen 
 
Brian van der Veer 
Promotiedatum:  6 juli 2021, Universiteit Maastricht 
“Oropharyngeal Neisseria gonorrhoeae: the key for surveillance” 
Promotor: Prof. dr. C. Hoebe, Hoogleraar Infectious Disease Control, UM  
Co-promotores:  
Dr. L. van Alphen, Universitair Docent, Maastricht UMC+ 
Dr. P. Wolffs, Universiteit Docent, Maastricht UMC+ 
 
Volker Hackert 
Promotiedatum: 7 september 2021 Universiteit Maastricht 
“Mapping Underestimation in Q Fever: Insights from a Major Cross-Border Outbreak in the Meuse-Rhine 
Euroregion” 
Promotor: Prof. Dr. C.J.P.A. Hoebe, Hoogleraar Infectious Disease Control, UM  
Co-Promotor: Dr. N.H.T.M. Dukers-Muijrers, UHD afdeling Social Medicine and Medical Microbiology, 
Universiteit Maastricht 
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Stijn Raven  
Promotiedatum: 1 oktober 2021 Universiteit Maastricht 
“Optimizing hepatitis B prevention and control” 
Promotoren:  
Prof. dr. C.J.P.A. Hoebe, Hoogleraar Infectious Disease Control, UM 
Prof. dr. L.G. Visser, Hoogleraar Infectieziekten i.h.b. reizigersgeneeskunde, LUMC 
Co-promotoren:  
Dr. J.L.A. Hautvast, arts maatschappij en gezondheid; Infectieziekten en reizigersadvisering GGD 
Gelderland 
Dr. J.E. van Steenbergen,  arts-infectieziektenbestrijding bij de Landelijke Coördinatie 
Infectieziektenbestrijding LCI van het RIVM 
 
Gianluca Galazzo 
Promotiedatum: 5 november 2021 Universiteit Maastricht 
“Intestinal microbiota assembly and dynamics in health and disease: a focus on longtudinal data analysis” 
Promotor: Prof. dr. P. Savelkoul, Hoogleraar Medische Microbiologie, Universiteit Maastricht 
Co-Promotor: Dr. J. Penders, UHD, afd. Medische Microbiologie, Universiteit Maastricht  
 
 
 

Verworven subsidies 
 
Subsidie Microbioom onderzoek 
 

 Subsidie van Swedish Research Council - Determinants of microbiome development and relation to 
allergy risk in childhood before and during the COVID-19 pandemic. Projectleiding Prof. Christina West 
(Umea University). John Penders als participant (subsidiebedrag 360.000 euro) 
  

 Academisch Alliantie Fonds: Verandering van het orale microbioom bij het ontstaan van premaligne 
afwijkingen en oraal plaveiselcelcarcinoom. Paul Savelkoul als participant (subsidiebedrag 97.000 euro 
samen met RadboudMC) 
 

Subsidie AMR / Infectiepreventie 
 

 ZonMW: Het gebruik van de CoLab-score en viability PCR voor SARS-CoV-2 om COVID-19 patiënten 
veilig uit isolatie te halen. Projectleiding Mathie Leers: klinisch chemicus Zuyderland. Inge van Loo en 
Petra Wolffs als participant (subsidiebedrag totaal  322.420,- euro) 
 

 Academisch Alliantie Fonds: Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy: bredere toepassing en het 
vergroten van de autonomie van patiënten. Suzan van Mens en Marlies van Wolfswinkel als 
participant namens het A-team (subsidiebedrag 100.000 euro samen met RadboudMC). 
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Societal impact / optreden voor het brede publiek  
 

Item Medium Publicatiedatum 

Astrid Oude Lashof: Eerste coronavaccins onder politiebegeleiding 
aangekomen 
 

1Limburg 6-jan-21 

Interview Paul Savelkoul met Editie NL EditieNL 18-jan-21 

Astrid Oude Lashof, Corona in Limburg - de Britse variant en de 
uitdagingen van vaccinatie 

L1, 1Limburg 
Avondgasten 

20-jan-21 

Paul Savelkoul & Lieke van Alphen, Met welke mutant van het 
virus hebben we te doen? Puzzelen met 30.000 stukjes 

De Limburger 23-jan-21 

Paul Savelkoul, Wetenschappers: Coronavirus gaat niet meer weg NOS 27-feb-21 

Paul Savelkoul, Nog eens: 18 wetenschappers over de toekomst 
met het coronavirus 

NOS 4-mrt-21 

Lieke van Alphen, Nieuwe variant in Bretagne 'moeilijker te 
traceren'; maar meer onderzoek nodig 

NOS 16-mrt-21 

Lieke van Alphen, Het Bretonse virus met de bijnaam 
'spookvariant': is het een slimme truc of doodlopende weg? 

De Limburger 23-mrt-21 

Paul Savelkoul, Nooit meer douchen gaat wat ver, maar we 
moeten wel wat viezer zijn om gezond te blijven 

De Limburger 1-mei-21 

John Penders, Toponderzoekers uit Euregio duiken samen op 
bacteriën en virussen 

De Limburger 6-mei-21 

Paul Savelkoul, Gevaccineerd tegen corona geen 100% garantie 
om niet opnieuw besmet te worden 

Blikopnieuws 18-mei-21 

Astrid Oude Lashof, druk op de Limburgse zorg nog steeds groot. 
En komt een mooie zomer in gevaar door nieuwe virus-mutaties? 

L1 Avondgasten 19-mei-21 

Astrid Oude Lashof, Optimisme over coronacijfers; 'Maar corona is 
nog niet over' 

1Limburg 19-mei-21 

Paul Savelkoul, Coronapandemie bijna ten einde, of toch niet? L1 Avondgasten 31-mei-21 

John Penders, Buik vol bacteriën uit Bali EditieNL 7-jun-21 

John Penders, Reizigers nemen resistente darmbacteriën mee AD 7-jun-21 

John Penders, Reizigers nemen resistente darmbacteriën mee BNR radio in de 
middag - rubriek 
Wetenschap 
Vandaag 

7-jun-21 

John Penders, Reizigers nemen resistente darmbacteriën mee AVRO/TROS Radio 
programma Blok & 
Toine 

7-jun-21 
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Item Medium Publicatiedatum 

John Penders, Reizigers nemen resistente darmbacteriën mee Tubantia, De 
Stentor, De 
Gelderlander, 
Brabants Dagblad, 
Eindhovens 
Dagblad, BN De 
Stem, Provinciala 
Zeeuws Courant, 
Pharmaceutisch 
Weekblad, Scientias 

7-jun-21 

John Penders, People who travel abroad can unknowingly spread 
antibiotic resistance 

New Scientist, The 
Independent, ANI, 
Hindustan Times, 
DailyHunt, ZEE5 

7-jun-21 

Astrid Oude Lashof, Hoe beschermd ben je na een coronavaccin RTV Maastricht 7-jun-21 

Astrid Oude Lashof, Derde coronaprik nodig? Ziekenhuizen 
onderzoeken effect van vaccinaties bij kwetsbare patiënten 

AD 8-jun-21 

Derde coronaprik nodig? Ziekenhuizen onderzoeken effect van 
vaccinaties bij kwetsbare patiënten 

Het Parool 8-jun-21 

John Penders, Limburg na corona L1 Vandaag (L1 
radio) 

25-jun-21 

RTL Nieuws duikt in de Deltavariant van het coronavirus en 
spreekt met medisch microbioloog Paul Savelkoul 

RTL Nieuws 2-jul-21 

Paul Savelkoul, ZonMW E-Zine interview: Snelle test brengt alle 
darmbacteriën in een keer in kaart 

ZonMW 20-mei-21 

Paul Savelkoul, Professor waarschuwt: ontsnappingsvariant 
coronavirus ligt op de loer 

De Telegraaf 9-jul-21 

Paul Savelkoul, Vertrouwen in vaccinatie loopt een deuk(je) op Reformatorisch 
Dagblad 

23-jul-21 

Paul Savelkoul, Nederlandse studie: deltavariant vier keer 
besmettelijker dan Wuhan-virus 

RTL Nieuws 4-aug-21 

Paul Savelkoul, Onderzoek Maastricht: deltavariant niet duizend, 
maar vier keer zoveel virusdeeltjes 

De Limburger 4-aug-21 

Claudia Ingenhut, Patiënt verwacht gezondheid en beleving 
 

Servicemanagement 20-sep-21 

Wil van der Zwet, Blick ins Ausland Niederlande: Prävention von 
Krankenhausinfectionen - Die Niederlande als Hygiene-Vorbild 

Abfallmanager-
medizin.de  

1-sep-21 

Astrid Oude Lashof, Ziekenhuizen schrikken van stijging corona 
patiënten: 'Het is echt nog niet voorbij' 

AD, NOS 18-okt-21 

Astrid Oude Lashof, Meer opnames bij MUMC+ van 
gevaccineerden 

RTV Maastricht 19-okt-21 

Astrid Oude Lashof, radio interview  L1 radio ‘de 
stemming’ 

21-nov-21 

http://abfallmanager-medizin.de/
http://abfallmanager-medizin.de/
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Item Medium Publicatiedatum 

Suzan van Mens & Marlies van Wolfswinkel, Quiz 
antibiotica(resistentie) 

MUMC+ Instagram 1-nov-21 

Inge van Loo & Christian Hoebe, Persconferentie euPrevent 
Corona onderzoek 

Persconferentie 
(met De LImburger 
en L1) 

3-nov-21 

Inge van Loo & Christian Hoebe, Eindconferentie euPrevent 
Corona onderzoek 

Digitale conferentie 16-dec-21 

Astrid Oude Lashof, Met snellere en betrouwbare zelftests kunnen 
covidmedicijnen druk op de zorg verlichten 

Innovation Origins 25-dec-21 

 


