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was dat, wanneer hij een ‘schoon 
dier’ besmette met de entstof van 
een ziek dier, het ‘schone dier’ altijd 
ziek  werd  en  dat  dieren  die  de 
enting, of de daadwerkelijke ziekte 
hadden  doorstaan,  niet  ziek 
werden  van  een  volgende 
besmetting. Vier jaar later, in 1774 
sloeg de runderpest wederom toe. 
Reinders  hervatte  zijn  experi-
menten met entingen en deed een 
nieuwe ontdekking. Het viel hem op 
dat kalveren die geboren werden uit 
koeien  die  de  ziekte  hadden 
doorstaan - ofwel natuurlijk, ofwel 
door inenting - niet vatbaar waren 
voor  deze  ziekte,  terwijl  kalveren 
geboren  uit  koeien  die  niet  in 
aanraking waren geweest met de 
ziekte, wel ziek werden. Wanneer 
hij een kalf geboren uit een koe die 
de ziekte had doorgemaakt inentte, 
werd  het  kalf  niet  ziek,  ook  niet 
wanneer het in contact kwam met 
zieke dieren. 

In een open brief aan stadhouder 
Willem  V  en  later  ook  aan 
hoogleraren Camper en Munniks, 
deed  Reinders  verslag  van  zijn 
bevindingen.  Professor  Munninks 
noemde de ontdekking een  ‘bijna 

goddelijke  bevinding’  en  zorgde 
ervoor  dat  de  brief  in  het  Engels 
werd vertaald. Petrus Camper gaf 
verhandelingen over de resultaten 
uit  in  Parijs  en  Berlijn,  maar 
vermeldde  de  naam  van  Geert 
Reinders  niet.  Ondanks  dat 
Reinders  door  het  optreden  van 
Camper  geen  bekendheid  in  het 
buitenland heeft genoten, kreeg hij 
in  het  binnenland  gelukkig  wel 
erkenning voor zijn werk [3,4,5].

Mogelijk  zijn  de  bevindingen  van 
Geert Reinders onder de aandacht 
van Jenner gekomen en hebben ze 
hem  ertoe  gebracht  zijn 
experimenten met koepokken uit te 
voeren.  Jenner  schreef  zijn 
resultaten  van  de  koepok-
vaccinatie-experimenten op James 
Phipps op in een verhandeling en 
stuurde dit  in  1797 aan de Royal
Society  van  Londen.  Het  werd 
ontvangen met  scepsis. Ondanks 
dat  Jenner  al  was  verkozen  tot 
Vakgenoot  van  de  Royal  Society 
voor  eerder  werk,  werd  zijn 
verhandeling afgewezen. Het  jaar 
daarna,  ondersteund  met  meer 
casus en bewijs voor zijn  theorie, 
publiceerde Jenner op eigen naam 
een  verhandeling  genaamd  ‘An 
Inquiry into the Causes and Effects 
of  Variola  Vaccinae,  a  Disease, 
Discovered in some of the Western 
Counties  of  England,  particularly 
Glouces-tershire,  and  Known  by 
the Name of The Cow Pox.’ 
Het  bestond  uit  drie  delen:  het 
eerste  deel  behandelde  de 
hypothese  dat  een  infectie  met 
koepokken beschermde tegen een 
daaropvolgende  infectie  met  de 
mensenpokken.  Het  tweede  deel 
bestond uit de kritische observaties 
die  hij  had  gedaan  om  de 
hypothese te testen. Het derde deel 
bestond  uit  een  lange  discussie 
over de bevindingen en verschillen-

de onderwerpen met betrekking tot 
de variola major [1].

Strikt  gesproken  was  Edward 
Jenner  niet  degene  die  de 
vaccinatie heeft ontdekt, maar het 
staat  buiten  kijf  dat  hij  de  eerste 
persoon  was  die  ervoor  heeft 
gezorgd  dat  de  procedure  een 
wetenschappelijke status kreeg en 
ertoe  aanzette  dat  hier  verder 
wetenschappelijk  onderzoek  naar 
werd  verricht.  Ondanks  dat  de 
resultaten van Jenners onderzoek 
met  gemengde  reacties  werden 
ontvangen in de medische wereld, 
nam de invoering van de vaccinatie 
daarna  wereldwijd  een  enorme 
vlucht en zijn er nog veel inzichten 
geweest  op  het  gebied  van 
vaccinatie,  virussen,  transmissie 
en  immunologie  die  de  theorieën 
van Jenner ondersteunden [1]. De 
benaming ‘vaccinatie’, afgeleid van 
het  Latijnse woord    'vacca'  (koe), 
werd  later  door  Louis  Pasteur 
gegeven,  als  eerbetoon  aan  de 
bevindingen van Jenner [2], met als 
mooie  bijkomstigheid  dat  dit  een 
terechte  verwijzing  is  naar  de 
waardevolle  experimenten  die 
Reinders 20 jaar eerder deed. 
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12 januari 2022  M. Mulder
Antimicrobial Use and Antimicrobial Resistance in 
Community-Acquired Urinary Tract Infections

Promotoren: prof. dr. B.H.Ch. Stricker en
prof. dr. A. Verbon
Erasmus MC Rotterdam, afd. Klinische 
epidemiologie en afd. Medische Microbiologie & 
Infectieziekten

6 april 2022  L.P. Schüle 
Application of Next-Generation Sequencing in 
Microbiology

Promotoren: prof. dr. J.W.A. Rossen en 
prof. dr. A.L.W. Friedrich
Copromotoren: dr. S. Peter en 
dr. N. Monge Gomes do Couto
UMC Groningen, afd. Medische Microbiologie en 
Infectiepreventie 

20 april 2022  L. Wang
On the role of fats and soaps in the establishment of 
infant gut microbiota: the case of Faecalibacterium 
prausnitzii

Promotoren: dr. ir. H.J.M. Harmsen en 
prof. dr. J.M. van Dijl
UMC Groningen, afd. Medische Microbiologie en 
Infectiepreventie 

17 mei 2022  D.E. Foudraine
Using High-Resolution Mass Spectrometry to 
Determine Antimicrobial Resistance in E. coli and 
K. pneumoniae

Promotor: prof. dr. A. Verbon
Copromotoren: dr. W.H.F. Goessens en 
dr. T.M. Luider
Erasmus MC Rotterdam, afd. Medische 
Microbiologie & Infectieziekten

23 mei 2022  N. Peker
Exploring Next-Generation Sequencing in Clinical 
Microbiology

Promotoren: prof. dr. dr. B.N.M. Sinha en 
prof. dr. J.W.A. Rossen
Copromotor: dr. N. Monge Gomes do Couto
UMC Groningen, afd. Medische Microbiologie en 
Infectiepreventie 

30 mei 2022  R. Poelman
Diagnostic stewardship: pushing boundaries with 
clinical virology diagnostics

Promotoren: prof. dr. H.G.M. Niesters en 
prof. dr. A.W. Friedrich
UMC Groningen, afd. Medische Microbiologie en 
Infectiepreventie 

7 juni 2022  E. Huijser
Type I Interferons in Primary Sjögren’s Syndrome: 
Assays and pathophysiological mechanisms

Promotor: dr. M.A. Versnel
Copromotor: dr. W.A. Dik
Erasmus MC Rotterdam, afd. Immunologie

14 juni 2022  S.E. Leonhard
Infections and the Guillain-Barré Syndrome - 
from endemic to pandemic

Promotoren: prof. dr. B.C. Jacobs en 
prof. dr. H.J. Willison
Erasmus MC Rotterdam, afd. Neurologie. 
University of Glasgow

Figuur 1. Geert Reinders 
(1737-1815). Naar portret in olieverf 
door C. Culemburg, 1797 
(Groninger Archieven, Beeldbank 
Groningen)



ONLINE MASTERCLASS  4 JULI  |  20:00 - 21:00

SNELLE MOLECULAIRE TEST 
OPLOSSINGEN VAN LAB TOT 
DIVERSE POC SETTINGS
3 EXPERTS OVER HUN ERVARINGEN

Ontdek de kracht van point of care voor COVID-19 testen

KEYNOTE SPEAKERS & TOPICS ONLINE MASTERCLASS

Deze masterclass wordt mede mogelijk gemaakt door Abbott

DR. JAYANT KALPOE 
Arts-microbioloog Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland

VAN INFLUENZA TEST IN HET LAB EN POC IN HET ZIEKENHUIS 
TOT COVID-19 TEST IN HET VERZORGINGSHUIS. ERVARINGEN 
MET EEN PLATFORM VOOR SNELLE MOLECULAIRE TESTEN

DR. MICHIEL VAN RIJN 
Arts-microbioloog IKAZIA ziekenhuis

HET GEBRUIK VAN EEN SNEL MOLECULAIR PLATFORM 
VOOR HET TESTEN VAN ZIEKENHUISPERSONEEL: 
VAN UITDAGING TOT STANDAARD WORKFLOW

DR. KITTY LINSSEN 
Arts-microbioloog Zuyderland Ziekenhuis

SNELLE COVID-19 SCREENING OP DE EERSTE HULP 
MET ID NOW: NUTTIG OF HINDERLIJK?

INSCHRIJVEN ➔

U KUNT ZICH INSCHRIJVEN OP MASTERCLASSIDNOW.NL 
OF VIA DE QR CODE
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