INTERVIEW

"De vraagstukken die er liggen zie ik als
een mooie uitdaging"
Een gesprek met de voorzitter van de NVMM
Gro Vlaspolder, Marina Kapteyn
“De medische microbiologie zit als een spin in het web van de infectiezorg door het samenspel van preventie,
diagnostiek en behandeling. Creatief zijn, op zaken inspelen, oplossingen aandragen en ook durven. En dat
samen doen met iedereen die daarbij betrokken is. Ervoor zorgen dat de behandelaar tijdig van de juiste informatie
wordt voorzien, waarbij de dienstverlening laagdrempelig is en er scherpte is in welk antimicrobieel middel je
wanneer geeft.” (Heiman Wertheim)

Kennismaking
Professor Heiman Wertheim werd op 6 april
2022 benoemd tot de nieuwe voorzitter van
de Nederlandse Vereniging voor Medische
Microbiologie (NVMM). Hij volgde dr. Ann
Vossen (Leiden Universitair Medisch
Centrum) op, die zeven jaar bestuurslid is
geweest, waarvan de laatste vier jaar als
voorzitter. Heiman Wertheim is afdelingshoofd medische microbiologie in het
Radboudumc in Nijmegen en was als
secretaris al lid van het NVMM-bestuur.
Wertheim werd in 1970 geboren in Den Haag.
Als kind van ouders die veel in het buitenland
woonden, waaronder in Panama, kwam hij
met regelmaat bij de GGD ter voorbereiding
van deze verhuizingen. “Je moest gevaccineerd worden tegen allerlei ziektes en bij de
GGD hadden ze landkaartjes met overal
donkere vlekken. Dan vroeg ik me af waarom
die ziekte ergens voorkwam en elders niet,
dat had iets mysterieus en spannends.”
Wertheim studeerde geneeskunde aan de
Rijksuniversiteit Leiden tot 1997. Over zijn
route daarna, tot arts-microbioloog, steekt hij
direct enthousiast van wal: “Ik was eigenlijk
van plan om kinderarts te worden.
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Van de medische microbiologie wist de geneeskundestudent voor de coronapandemie überhaupt niet dat
het bestond. Ik werkte als arts-assistent op de intensive
care van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam.
Daar kwam ik op de kinderchirurgische intensive care
heel veel in aanraking met artsen-microbioloog en ik
dacht: wat een mooi vak ”.
De gewekte interesse vanuit het als kind wonen in de
tropen en de samenwerking met de artsen-microbioloog kwamen samen en triggerden Wertheim om de
stap richting het specialisme medische microbiologie
te zetten. Wijlen Kees Verduin was het microbiologische aanspreekpunt bij de kindergeneeskunde
in het Sophia Kinderziekenhuis en degene die
Wertheim introduceerde in het vak. Via het afdelingshoofd van de medische microbiologie, prof. dr. Henri
Verbrugh, ging het vervolgens snel: enkele maanden
later was Wertheim in opleiding, in een AGIKO-constructie (assistent-geneeskundige in opleiding tot
klinisch onderzoeker) met een promotieonderzoek
over Staphylococcus aureus-dragerschap in relatie tot
infectie. In 2005 promoveerde hij op dit onderwerp en
rondde hij zijn specialisatie tot arts-microbioloog af. Hij
heeft als aios de eerste SWAB-richtlijn MRSAdekolonisatie opgesteld en mede de term ´gecompliceerd en ongecompliceerd dragerschap´ geïntroduceerd. “Leuk om te zien dat deze terminologie in de
dagelijkse routine wordt gebruikt in heel het land.”
Na zijn opleiding werd Wertheim aangenomen als
staflid in het Erasmus MC in Rotterdam. Al snel begon
het weer te kriebelen om naar de tropen te gaan, maar
met de expertise als arts-microbioloog. Toen hij dit
uitsprak naar professor Verbrugh zei hij: “Dat lukt je
toch niet.” Wertheims copromotor Greet Vos zag dat
anders: “dat lukt hem wel”, en zij kreeg gelijk. Tijdens
een vakantie met zijn gezin in Thailand in 2006 werd
hij per e-mail benaderd door collega Menno de Jong
dat er een mooi project in Vietnam was waarvoor zij
een arts-microbioloog zochten.
Wertheim mailde Menno terug: “Ik zit in Thailand, dus
als ik een ticket en een visum kan krijgen, dan kan ik
snel langskomen. En zo geschiedde. “Ik heb mijn
vrouw en kinderen op het strand gestald en ben in twee
dagen heen en weer gereisd. Het klikte. Een paar
maanden later stond de verhuiswagen voor de deur in
Den Haag en zijn we vertrokken naar Vietnam.”

In het noorden van Vietnam, in Hanoi, werd vanuit het
Welcome Trust Major Overseas program, gelieerd aan
de Oxford Universiteit, een additionele unit naast die
in Ho Chi Minh City opgezet (de Oxford University
Clinical Research Unit). Wertheim heeft daar de
medische microbiologie verder versterkt voor zowel
researchdoeleinden als routinediagnostiek voor het
Nationale Infectieziektenziekenhuis en het Nationale
Kinderziekenhuis en was daar tot eind 2015 het hoofd
van de unit. Geïnspireerd door zijn jeugd in Panama
en de GGD-landkaarten die hem fascineerden heeft hij
samen met twee collega’s (Peter Horby en Jack
Woodall) en een Vietnamees team een wereldatlas van
infectieziekten gepubliceerd (Wiley Publishers).
“Geweldig hoe een fascinatie uit mijn jeugd tot dit heeft
geleid”.

In Vietnam lag de focus in eerste instantie op ernstige
influenza-infecties, maar al snel viel op dat er een groot
probleem was met infecties met multiresistente microorganismen. Wertheim, vanuit zijn opleiding meer
bacterieel georiënteerd, legde zich toen met name toe
op de antibioticumresistentie, waar toentertijd totaal
nog geen aandacht voor was.
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Uiteindelijk resulteerde dit in een deelprogramma
‘medische microbiologie in low resource settings’.
“Goede medische microbiologie en een functionerende infectieziektenzorgketen is meteen goed
resistentiebeleid. Je hoeft dan niet veel extra te doen.”
Wertheim zou drie jaar naar Vietnam gaan; het werden
er uiteindelijk negen. Zoals hij omschrijft, “een waardevolle periode in de breedste zin van het vak; van
vogelgriep, malaria, hondsdolheid tot en met antibioticumresistentie.”
Hij bleef de banden met Nederland aanhouden en na
negen jaar Vietnam kwam het Radboudumc in
Nijmegen met een mooi aanbod als afdelingshoofd,
wat erin resulteerde dat Wertheim en zijn gezin terug
zijn gegaan.
“Ik wilde altijd een uitdagende rol met een beetje smoel.
Ik ben iemand die graag handelt om zaken waar nodig
te verbeteren en als afdelingshoofd kan dat goed.
Nijmegen is een geweldige plek waar ontzettend veel
gebeurt: zo is er expertise in mycologie, malaria en de
verschillende mycobacteriën, waar het wereldwijd om
bekend staat. Nu is er ook het Centrum voor Infectieziekten, waar ik voorzitter van ben. Alle disciplines
werken hier echt heel hard en goed samen om goede
infectieziektezorg te bieden. Recent is de ‘high level
isolation unit’ geopend. Een hele aparte unit waar we
bijvoorbeeld patiënten met ebola kunnen opvangen.
Op de afdeling heb ik me onder meer ingezet om whole
genome sequencing en data sciences te versterken.
We zetten steeds meer in op verdieping van kennis van
micro-organismen, digitalisering en het versnellen van
de diagnostiek ten gunste van de patiënt en
samenleving.”

Voorzitter van de NVMM
Eenmaal weer in Nederland, werd Wertheim benaderd
om toe te treden tot het NVMM-bestuur. Voor het
voorzitterschap van de NVMM is er geen vast
omschreven procedure: “Het is een wisselwerking. Er
komt een positie vrij en men vraagt: “is dat niet iets voor
jou?” Om ons vak goed uit te kunnen oefenen moet het
systeem goed werken en ons echt steunen. Nu liggen
er veel cruciale vraagstukken op tafel rondom de
infectiezorgketen waar ik graag mijn tanden in wil
zetten en als voorzitter krijg ik nu meer die
mogelijkheid. Een mooie uitdaging die ik graag aanga.
Ik ben dan ook begonnen met een spreekuur waar alle
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vakgroepen in gesprek kunnen gaan met het dagelijks
NVMM-bestuur (bestuursvoorzitter, directeur NVMM
en een bestuurssecretaris). Zo horen we wat er nog
meer speelt en halen we ideeën op voor oplossingen.
We merken dat vooral artsen-microbioloog zich
hebben aangemeld. Maar de NVMM vindt het
belangrijk ook de andere geluiden zoals die van de
medisch moleculair microbiologen (MMM’ers) en de
researchers te horen. Wij zijn een brede vereniging en
ik zie graag iedereen betrokken. Gezien de complexiteit van alle vraagstukken zullen we elkaar ontzettend
nodig hebben. Wat kunnen we leren van de
coronapandemie? Hoe gaan we om met IVDR (In Vitro
Diagnostics Regulation) en privacywetgeving? Hoe
versnellen we digitalisering en Eenheid van Taal? Wat
is de rol van meer commerciële partijen of megalabs?
We moeten meer proactief handelen en anticiperen op
de verschuivingen die komen. Ik vind het inspirerend
om hier strategisch over na te denken, met elkaar echte
keuzes te maken en een richting te durven pakken.”
Wertheim vindt het van belang een voorzitter te zijn
voor alle partijen. Wanneer we inzoomen op hoe hij zijn
rol als voorzitter ziet specifiek voor de medische
microbiologie geeft hij aan twee belangrijke
speerpunten te zien. Het eerste is het uitdragen van
het positieve verhaal: de toegevoegde waarde van de
arts-microbioloog en moleculair microbioloog in de
infectiezorg. Hij blikt terug op het begin van de
coronapandemie. De diagnostiek was snel op orde, bij
de eerste casus van COVID-19 in het St. ElisabethTweesteden ziekenhuis werd het virus door de afdeling
Medische microbiologie zelf aangetoond. Gedurende
de pandemie was men zichtbaar binnen de Federatie
Medisch Specialisten (FMS); er werd meegedacht over
infectiepreventie, diagnostiek en behandeling. Zowel
landelijk (NVMM-leden in het OMT en bij de Dienst
Testen) als lokaal hadden we veel inbreng, maar zijn
er zeker nog lessen te leren.
“Met onze kennis en kunde konden we creatief zijn en
alternatieven vinden met alle tekorten. Dat is dan met
betrekking tot het coronavirus, maar als je dit breder
trekt, bijvoorbeeld naar de problematiek van de
antibioticumresistentie, zie je dat je daarin ook met
goede diagnostiek en infectiepreventie een voorbeeld
kunt zijn voor de rest van de wereld. Het is een
samenspel van diagnostiek, behandeling en preventie,
en daarin zijn wij een spin in het web. Door het geven
van tijdige relevante diagnostische informatie aan de
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behandelaar en een scherp behandeladvies hebben
we veel toegevoegde waarde voor zowel goede
patiëntuitkomsten als voor het laag houden van
resistentie. Een mooi voorbeeld is het werk vanuit het
UMC Groningen in Duitsland. In het begin wilde de
Duitse dokter niet luisteren, maar op den duur begon
men in te zien dat er vanuit de Nederlandse artsenmicrobioloog echt werd meegedacht en er zinnige
adviezen kwamen en begon men deze ook op te
volgen. Je ziet dan een verschuiving ontstaan. Dit
bereik je met uitstekende inhoudelijke deskundigheid
en door deze weer te vertalen naar pragmatische
adviezen. Ik ben trots op de Nederlandse microbiologie
en hoe ons systeem werkt. Dit draag ik ook
internationaal uit als ‘best practice’. Mijn stelling is dan
ook: ´infection prevention and antibiotic stewardship
without medical microbiology is like sailing a ship
without a compass´.”

huisartsen of in verpleeghuizen: dit leidt tot goede zorg
voor de patiënt; je weet met welk micro-organisme je
te maken hebt en welke antibiotica je moet geven.
Deze data zijn dan weer input voor nationale
surveillance van deze relevante groep, en mogelijk
hoef je dan ook geen ingewikkelde en kostbare puntprevalentiestudie meer te doen, zoals we hebben
gedaan met de ABR-zorgnetwerken. Antibioticumresistentie heeft de aandacht van de Tweede Kamer
en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport, en dit is het moment om de overheid waar
mogelijk te adviseren. Een mogelijke oplossing kan zijn
dat de drempel voor het afnemen van urinekweken
lager wordt als het uit het eigen risico gaat. Het
wegnemen van belangrijke infectieziektediagnostiek
uit het eigen risico kan bijvoorbeeld helpen dat hier
geen onderdiagnostiek is en dat we goed geïnformeerd
blijven over verspreiding van infectieziekten.”
Daarnaast geeft Wertheim aan dat de maatschappij
complexer wordt, dat we moeten nadenken over hoe
we naar een lerend systeem kunnen gaan, en dat
daarvoor een digitaliseringsslag nodig is. Dit is ook
belangrijk in het kader van de pandemic preparedness.
“Het duurt te lang. Er moet een versnelling komen in
de implementatie van Eenheid van Taal en breder dan
alleen antibioticumresistentie, waarop nu vooral de
focus ligt. Met standaardisatie wordt het makkelijker
om informatie te delen en te leren. Om dit mogelijk te
maken en duurzaam in te richten, zijn we in gesprek
met relevante partijen. Met een lerend systeem kunnen
we de medische micro-biologie steeds verder en
sneller verbeteren. Ik doe hierbij dan ook een oproep
aan alle laboratoria om hier echt actief mee aan de slag
te gaan, liefst dit jaar nog.”

Het tweede speerpunt dat Wertheim benoemt, is het
concreet aanpakken van weeffouten binnen de
infectieziektezorg.
“Om een concreet voorbeeld te geven: in het NTvG is
recent het artikel verschenen ‘Huisartsen op de
huisartsenpost nemen geen urinekweek af bij
verdenking urineweginfectie conform de richtlijn’ [1].
Hier is een richtlijn voor, maar in de praktijk wordt het
niet altijd gedaan.
Dit kun je doortrekken naar de verpleeghuizen – waar
ook nauwelijks of geen urineweken worden gedaan.
Mijn gedachte is dan dat je moet kijken hoe er beter
urinekweken kunnen worden afgenomen door

Veranderend speelveld
Hand in hand met de complexer wordende maatschappij verandert het speelveld van de medische
microbiologie in Nederland. Waar de arts-microbioloog
lange tijd in relatieve rust zelf een goed functionerend
systeem kon inrichten, zijn er inmiddels ook andere
partijen die zich steeds meer met infectieziekten
bezighouden. Wertheim denkt dat er een meerwaarde
zit in het nog beter samenwerken met andere
deskundigen in het veld.
“Ik denk dat we heel veel dingen goed doen, maar er
is een nieuwe werkelijkheid. Het is goed om weer
kritisch te kijken wie welke rol en verantwoordelijkheid
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heeft. We hebben hiertoe diverse initiatieven
genomen. Er zijn gesprekken geïnitieerd met infectiologen, artsen Maatschappij en Gezondheid en de
kinderarts-infectiologen om te kijken naar hoe de
infectiezorg er in 2030 uit moet zien en wat hiervoor
nodig is. Tevens is er recent met onze inbreng een
sterke ‘FMS positionpaper’ verschenen over diagnostiek [2]. Dit geeft zorg-professionals inzicht in het
belang van goede diagnostiek. Dat is niet alleen maar
het ‘doen van een testje’, het vraagt om expertise en
deskundigheid. Dit mag meer worden gewaardeerd en
dat kan alleen als we het zichtbaar maken. We moeten
proactief de dialoog aangaan. Zorgen dat je vanuit ‘wat
er speelt’ aan de juiste tafel gaat zitten en je
meerwaarde laat zien.”
Deze visie vertaalt hij door naar wat momenteel het
gesprek van de dag is: de opkomst van commerciële,
grote megalabs.
“Als verdere commercialisering doorzet, betekent dat
een grote cultuurverandering. Mijn grootste zorg met
commerciële partijen, waar dingen toch vaak worden
gejuridiseerd, is dat daarin de randjes worden
opgezocht en dat we iets authentieks in ons vak, zoals
de innerlijke motivatie om laagdrempelig samen te
werken, gaan verliezen. Dat moet behouden blijven,
we moeten het met elkaar blijven doen. Hoe het zal
gaan in de toekomst weten we natuurlijk niet, maar je
kunt wel proberen te anticiperen en te sturen op dingen
die we verwachten.”
Wertheim heeft recent met prof. dr. Friedrich een
opiniestuk geschreven in Trouw over commercialisering in de laboratoria maar ook in de zorg in het
algemeen [3]. “Het is een maatschappelijk vraagstuk:
hoe ver wil je marktwerking laten gaan in de zorg? Dit
kun je niet als NVMM alleen oplossen maar wél samen
met andere partijen die met hetzelfde vraagstuk zitten.
We zijn niet de enige die met het probleem kampen.
Denk aan de pathologie, maar ook aan bijvoorbeeld
privéklinieken, de orthopedie, de oogheelkunde. Via
het FMS-bestuur komt het al hoger op de agenda te
staan. Je moet coalities opzoeken en niet alleen
roepende in de woestijn zijn. Bij commerciële partijen
is er altijd een aandeelhoudersbelang en een winstbelang. Daar zit direct het stuk waarvoor je aandacht
moet hebben, waarbij we er als NVMM voor moeten
waken niet met twee maten te meten. Er zijn gewoon
afspraken en er is gewoon een wet, maar waar gaat
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het knellen en de zorg uithollen? Het gaat om de
proportionaliteit. Als je kijkt naar enkele privéklinieken,
waar prachtige zorg wordt verricht, worden daar vaak
wel de krenten uit de pap gehaald. Want de complicatie,
bijvoorbeeld een infectie, is voor de reguliere zorginstellingen, aangezien de privékliniek na 17.00 uur
gesloten is. Moet je dan niet terugduwen en aan een
dergelijke instelling vragen om het reguliere ziekenhuis
te vergoeden voor deze paraatheid ? In het geval van
de medische microbiologie hebben wij een publieke
taak rondom infectieziektebestrijding en die wil je graag
in nationale handen houden. Bij commer-ciële partijen
kan de eigenaar veranderen en weer een heel andere
richting op gaan.”

Een veranderend landschap
De coronapandemie heeft een versnelling in de
verandering van het microbiologisch landschap
veroorzaakt, maar ook vóór die tijd waren er al
veranderingen gaande. We blikken terug op de
pandemie, maar ook op de paar jaren daarvoor. De
medische microbiologie staat voor kwaliteit en
samenwerking, waarbij je insteek moet zijn goede zorg
te leveren voor de patiënt, en tegelijkertijd ook voor de
maatschappij. Dit moet worden gezien als een soort
verlengsnoer. Nieuw bij de coronapandemie is het
grootschalig screenen van de bevolking.
“Ik denk wel dat we iets hebben laten liggen in het kader
van het opschalen van testen. De gedachte is vaak dat
goede patiëntenzorg betekent dat je elke uitslag zelf
moet zien. Maar als je meer op bevolkingsniveau kijkt
dan is de bevolking je patiënt en dan gaat het minder
om elke individuele test. In het belang van het
bedwingen van, in dit geval verspreiding van een virus,
is het succes dat je de transmissie reduceert met als
doel de R0 naar beneden te brengen.”
Een andere ontwikkeling die mogelijk ook in een
versnelling is gekomen ten gevolge van de
coronapandemie, is de komst van IVDR (In Vitro
Diagnostic Regulations). Dit betreft Europese
regelgeving voor medische hulpmiddelen (Medical
Device Regulation) en in het verlengde nu ook
aanscherping van regels voor in-vitrodiagnostiek. De
aanscherpingen hebben in de eerste plaats betrekking
op validatie- en prestatiestudies, wat de grootste
impact op fabrikanten van diagnostische producten zal
hebben. Dit werkt echter ook door in ziekenhuislaboratoria.

Wertheim: “Hier zit een gevaar. Door IVDR gaan labs
alleen inkopen als het IVDR-proof is en zal men beperkt
worden in het aantal diagnostische systemen. Als er
dan tekorten komen in bijvoorbeeld diagnostische kits,
wat we ook hebben gezien in het begin van de
coronapandemie, dan moet je gaan wachten tot het
kitje er is. Nu heb je nog een scala aan platforms, maar
als je straks maar één, of hooguit twee platforms hebt,
maakt dat je kwetsbaar en afhankelijk. Vooral de grote
bedrijven kunnen hieraan voldoen en het zal mij niet
verbazen als zij in een lobby hebben gezeten hiervoor.
Dit zal ons echt problemen geven. In het kader van
pandemic preparedness moet je de ruimte hebben iets
nieuws te kunnen ontwikkelen en direct op ‘in house
platforms’ te kunnen draaien. Maar wie gaat dat
betalen? Ik heb hier nog geen antwoord op maar hier
moeten we wel iets mee.”

Back to the future
We maken een sprong naar het jaar 2030 en blikken
vanuit daar terug op wat er zou zijn veranderd en waar
we zullen staan. Wertheim heeft een duidelijke ambitie
voor hoe onze werkzaamheden en werkomgeving eruit
kunnen zien.
“Eenheid van Taal is landelijk ingericht, wat data delen
vergemakkelijkt en inzicht geeft in belangrijke trends.
Verder kunnen we heel eenvoudig van een patiënt die
het ziekenhuis binnenkomt de testhistorie van elders
inzien; de pathologen hebben een dergelijk systeem
(PALGA) al sinds 1971. Lijkt me geweldig handig Er
is tevens gemakkelijke uitwisseling van gegevens met
de andere specialismen. Met de hulp van
datascientists kunnen we gerichter diagnostiek
inzetten: nog minder onnodige diagnostiek verrichten
en onderdiagnostiek voorkomen. Deels kan de
interpretatie en verslaglegging van bepaalde testen via
artificial intelligence (AI) gebeuren. Verder zal
sequensen tot de routine gaan behoren. Ik denk dat er
winst te behalen valt in het vereenvoudigen van het
werk, waardoor we ons meer op de complexe zaken
kunnen richten, waar we ook voor zijn bedoeld.”
Meer toegespitst op laboratoriumdiagnostiek en alle
veranderingen, heeft Wertheim veel ideeën over de
toepassing van AI en wat dit met zich meebrengt voor
het toekomstige takenpakket van de arts-microbioloog,
de medisch moleculair microbioloog (MMM’er) en de
laboratoriumanalist.
“Zowel voor de klassieke bacteriologie als voor de

moleculaire diagnostiek zal er veel veranderen.
Enerzijds zullen dingen saaier en gestandaardiseerder
worden. Anderzijds zijn zoveel dingen blijven liggen die
je met vereende krachten kunt oppakken. Moleculair
zal er steeds meer gebeuren in genome sequencing
en metagenomics. Dit is ook een aandachtspunt voor
de aios, de artsen-microbioloog van de toekomst, en
de MMM in opleiding, want het zijn ontzettend
belangrijke verschuivingen. Je moet je daarin kunnen
bekwamen en het begrijpen. Het is zoals bij de
apparatuur voor gevoeligheidsbepaling, bijvoorbeeld
de Phoenix of de Vitek. Je hoeft het apparaat niet
helemaal te doorgronden, maar als er mankementen
zijn moet je wel weten waar deze zitten en hoe je
daarop kunt handelen. Aan de andere kant zie je heel
veel oude technieken (onder andere microdilutie) juist
weer terugkomen door de toenemende resistentie. Dus
die kennis moet men niet vergeten.”
Wertheim benoemt tevens dat hij veel voordelen ziet
in de samenwerking met de internist-infectioloog.
“De één benadert een infectie vanuit de pathogeen en
de ander meer vanuit de gastheer. De arts-microbioloog moet heel sterk zijn in de diagnostiek en kennis
van pathogenen, en flexibel kunnen inspelen op
bijvoorbeeld nieuwe resistentiefenomenen en daarbij
de juiste adviezen geven. Vaak zie je dat de interessante combinaties in therapie voortkomen uit de kennis
en ideeën van de microbiologie. Voor de kliniek heb je
veel aan de deskundigheid van een internistinfectioloog en / of apotheker. Dit alles leidt tot betere
individuele infectiezorg voor de patiënt. Door de
toenemende complexiteit in de zorg ontkomen we er
niet aan om met meer verschillende deskundigen naar
een patiënt te kijken.”

Duurzaamheid
Wat nog niet veel aandacht krijgt in ons vak is
klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit en
duurzaamheid. Het laatste congres van de
International Union of Microbiological Societies dat de
NVMM samen met de KNVM organiseerde, ging daar
deels over.
“We kunnen dit aanvliegen op verschillende manieren.
Uiteraard door verspilling tegen te gaan en energie te
besparen door bijvoorbeeld vriezers op -70 in plaats
van op -80 graden Celsius te zetten. Van lean teams
naar green teams Klimaatverandering en biodiversi-
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teit hebben ook impact op infectiedreigingen. Het zou
mooi zijn als we als beroepsgroep op een meer
holistische wijze met ons vak aan de slag gaan via een
One Health-benadering (www.ncoh.nl). Samen met de
KNVM hebben we als NVMM een belofte gedaan om
hier meer aandacht aan te besteden.”
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Tot slot
“We gaan als NVMM zaken niet alleen oplossen, dus
we moeten coalities vormen, een vooruitziende blik
hebben, mensen erbij betrekken, strategisch handelen
en dan komen er hopelijk hele leuke en vooral goede
dingen tot bloei. Ik ben positief ingesteld en zie de vele
vraagstukken die op tafel liggen als een mooie
uitdaging.”
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