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Op 14 februari 2020, de dag van de liefde, vond het
28e NVAMM-symposium plaats. Het symposium had dit
jaar als thema ‘Back to the future’ en werd georgani-
seerd in de Boothstraatkerk in Utrecht; veel licht, hoge
gewelven en een imposant orgel als decor voor de
sprekers.

De opkomst was groot en de zaal zat vol. Na het wel-
komstwoord van de voorzitter van de organiserende
commissie, Annemieke Bloem, werd het voorzitter-
schap voor de ochtend overgedragen aan Bartelt de
Jongh (arts-microbioloog, eerder werkzaam in het St.
Antonius ziekenhuis in Nieuwegein en ten tijde van dit
schrijven in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo).
Vol enthousiasme vloog hij met een grap en een
kwinkslag door heden, verleden en toekomst van de
microbiologie, aanhakend op het thema van het sym-
posium.
De tweede spreker, Suzan Pas (medisch moleculair
microbioloog, Microvida), besprak het avontuur waarbij
zij in 2014 vanuit het Erasmus MC betrokken is ge-
weest: het opzetten van een mobiel laboratorium in
Sierra Leone voor eboladiagnostiek. Dit werk deed zij
in de beperkte ruimte van een zeecontainer!
Rob van der Pluijm (internist-infectioloog i.o., Amster-
dam UMC) toonde als derde spreker de resultaten van
zijn onderzoekswerk naar de

succesvolle toepassing van tripeltherapie bij toene-
mende resistentie van Plasmodium falciparum in
Zuidoost-Azië.

Na de koffiepauze was iedereen door de levendige
manier van presenteren van Boyd Berends (Faculteit
Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, zie foto hieron-
der) direct weer bij de les. Met een beeldend verhaal
over zoönotische infecties illustreerde hij hoe intensief
het contact tussen mens en dier in Nederland is en
welke risico’s dat met zich meebrengt.

De ochtend werd afgesloten met vijf pitches van aios-
sen medische microbiologie. Eelco Meijer (Radbou-
dumc) trapte af met een praatje over zijn onderzoek
naar MRSA en lymfevatdysfunctie. Sacha Kuil (Amster-
dam UMC, zie foto hieronder) gaf ons het inzicht dat
point-of-care CRP-bepaling helaas geen plek lijkt te
hebben in de diagnostiek naar urineweginfecties in het
verpleeghuis. Maarten Heuvelmans (UMCU) nam ons
mee in zijn zoektocht naar een effectieve manier om
endoscopen te desinfecteren en sloot af met een
mooie patentgerelateerde cliffhanger. Wouter Rottier
(UMCG) heeft na zijn optreden in het NOS-nieuws ook
de weg weten te vinden naar het podium van dit sym-
posium. Zijn opbeurende boodschap: eigenlijk doen
we het in
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Nederland best goed als het gaat om antibioticumre-
sistentie. Dimard Foudraine (Erasmus MC) sloot af met
een blik op de toekomst. Hij vergeleek de oude degelij-
ke Malditof met de ‘high-resolution mass spectrometer’
waarmee in de toekomst in een mum van tijd antibacte-
riële resistentie kan worden bepaald.

 

-- // --

Na een heerlijke, uitgebreide en verantwoorde lunch
met veel netwerkmogelijkheid werd het inhoudelijke
programma voortgezet.

Thecla Hekker (arts-microbioloog, Amsterdam UMC)
nam het voorzitterschap van Bartelt de Jongh over en
hield de sprekers scherp met prikkelende vragen en
een strakke tijdsbewaking.
Enny Das (hoogleraar communicatie en beïnvloeding,
Radboud Universiteit) gaf ons inzicht in het belang van
‘de verpakking’ van een boodschap die je wilt over-
brengen. Dit deed zij rondom het thema ‘vaccineren en
de dalende vaccinatiegraad’, waarbij zij tips gaf voor
het omgaan met de zeer professioneel ogende websi-
tes met desinformatie.
Roger Brüggemann (universitair hoofddocent farmaco-
logie, Radboudumc) gaf ons zijn wetenschappelijk on-
derbouwde visie op farmacokinetiek in de letterlijk uit-
dijende samenleving. Zijn presentatie was toepasselijk
getiteld: ‘The heavyweight championship: impact of
obesity on pharmacokinetics’. Hij liet zien dat je antibi-
otica niet zomaar op basis van gewicht kunt doseren
en dat per middel onderzoek moet uitwijzen wat de
juiste strategie is voor de obese patiënt.
Het lijkt zo lang geleden: het precovid-19-tijdperk… Op
14 februari waren er echter nog geen covid-19-
gevallen in Nederland vastgesteld en leek de uitbraak
nog ver weg. Mariet Feltkamp

(arts-microbioloog, LUMC) gaf een overzicht van de in-
formatie die op dat moment bekend was, waarbij er
een grote rol was weggelegd voor de informatie die
haar via Twitter was toegekomen. Wat dit kon gaan
betekenen voor Nederland en onze beroepsgroep,
was voor velen een eyeopener.

Colin Russell (hoogleraar Applied Evolutionary Biolo-
gy, Amsterdam UMC) sloot het wetenschappelijke deel
van het symposium af met een boeiend verhaal over
het influenzavirus. Het virus evolueert langzamer dan
je zou verwachten op basis van selectiedruk. Hij pro-
beert met zijn onderzoeksgroep te doorgronden welk
mechanisme hieraan ten grondslag ligt.

Het symposium werd uiteindelijk afgesloten met een
tombola. Deze was in het leven geroepen om de inter-
actie tussen symposiumbezoekers en de sponsors een
duwtje in de rug te geven. Als je alle sponsorstands
een bezoek had gebracht maakte je kans op een
‘Giant Microbe’ uit de speciale Valentijns SOA-
collectie. Leg dat maar eens uit, vertrekken naar een
symposium en thuiskomen met een pluche gonorroe of
chlamydia!
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Om de dag helemaal af te sluiten was er een borrel in
café De Utrechter. Ondanks het feit dat het niet op de-
zelfde locatie was als het symposium, konden gelukkig
zowel bezoekers als sprekers de weg naar de borrel
vinden. Onder het genot van een hapje en drankje
werd nog uitgebreid nagepraat.

Het was een erg geslaagde, gevarieerde en leerzame
dag. Heel veel dank aan de organisatie (zie de foto
hierboven) en uiteraard alle betrokkenen zoals de
sprekers, dagvoorzitters, bezoekers en sponsoren. Ik
kom volgend jaar zeker weer!
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