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In de schaduw van de pandemie
Stephanie Popping, Sam Kleinsteuber, Laura Huyveneers, Kinki Jim, Christien Rondaan, 

Charlotte de Bree en Sacha de Stoppelaar

Op  een  prachtige  locatie  in  Amersfoort,  de  Sint 
Aegtenkapel, werd op vrijdag 13 mei 2022 de 30e editie 
van het NVAMM-wetenschapssymposium gehouden, 
getiteld  ‘In  de  schaduw  van  de  pandemie’.  Het 
programma  omvatte  thema’s  die  de  afgelopen  tijd 
letterlijk  in de schaduw van de COVID-19-pandemie 
stonden, zoals verschillende tropische infectieziekten 
en de duurzaamheid binnen ons vakgebied. Dit was 
tevens het eerste jaar dat het wetenschapssymposium 
georganiseerd  werd  door  artsen-microbioloog  in 
opleiding  samen  met  fellows  infectieziekten.  In  dit 
artikel doen we verslag van een bijzondere dag.

De sessies (1)

Opening: Crisismanagement tijdens de COVID19
pandemie
Na een korte introductie van voorzitster dr. Stephanie 
Popping  werd  het  woord  gegeven  aan  (niemand 
minder dan) Maarten Heuvelmans, moderator van het 
symposium,  ex-commissielid  en  momenteel 
werkzaam  als  arts-microbioloog  in  ziekenhuis  De 
Gelderse  Vallei.  Daarna  werd  de  openingssessie 
afgetrapt door een ander ex-commissielid, die dertig 
jaar geleden de eerste editie startte en nu OMT-lid is, 
prof.  dr.  Jan  Kluytmans.  Hij  nam  ons mee  door  de 
schaduw  van  de  COVID-19-pandemie.  Hij  besprak 
daarbij niet alleen de pandemie zelf, maar vooral ook 
het aspect crisismanagement. Met veel dynamiek en 
enthousiasme  beschreef  hij  daarna  de  data  van  de 
afgelopen tijd, de genomen beslissingen en de impact 
hiervan. Tot slot gaf hij een duidelijk en mooi overzicht 
van de  lessen die zijn geleerd en een visie voor de 
toekomst. 

Continuïteit  van  hivzorg  tijdens  de  oorlog  in 
Oekraïne
De  tweede  spreker  van  de  dag  was  drs.  Marta 
Vasylyev,  infectioloog  en  hiv-behandelaar  uit 
Oekraïne. Marta is recent met haar familie naar 
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Prof. dr. Jan Kluytmans geeft een overzicht van de 
lessen die zijn geleerd uit de COVIDpandemie.
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Nederland gekomen, om vanuit hier zo goed en veilig 
mogelijk de zorg voor haar patiënten te continueren. 
Het was een zeer indrukwekkende presentatie over de 
huidige situatie in Oekraïne en de gevolgen voor de 

patiëntenzorg. Het continueren van de hiv-zorg heeft 
hoge prioriteit, aangezien Oekraïne de tweede grootste 
hiv-epidemie heeft van Oost-Europa en Centraal Azië. 
Zij zette uiteen hoe die continuïteit onder druk staat en 
hoe momenteel de distributie van hiv-medicatie wordt 
gecoördineerd in samenwerking met diverse Europese 
collega’s.  Voor  meer  informatie,  zie  #Aware.HIV 
Ukraine. 
Ten slotte stond Marta stil bij andere infectieziekten die 
een grote rol spelen in Oekraïne, zoals tuberculose-
resistentie en de gebrekkige diagnostiek hiernaar.

Overschaduwde infectieziekten

Malaria
De  volgende  sessie  werd  gehost  door  de  fellows 
infectieziekten  en  had  dan  ook  een  meer  klinisch 
karakter. Het Amsterdamse duo prof. dr. Michèle van 
Vugt  en  dr. Tom  van Gool,  die  beiden  veel  affiniteit 
hebben  met  tropische  infectieziekten,  trapten  af. 
Michèle  sprak  met  haar  gebruikelijke  energie,  wat 
resulteerde  in  een  zeer  interactieve  sessie  over  de 
klinische presentatie, uitkomsten en ‘global burden of 
disease’ van malaria. Tevens benadrukte ze  
meermaals  het  belang  van  snelle  diagnostiek. 
Ondanks een simpele en effectieve behandeling zijn 

de  gevolgen  van  een  late  malariadiagnose  onom-
keerbaar
Tom sloot naadloos aan met zijn verhaal over het snel 
diagnosticeren van malaria. Hij betoogde allereerst dat 
de  van  oudsher  belangrijkste  diagnostiek  –  dikke-
druppelbeoordeling – arbeidsintensief is en een zekere 
mate van expertise behoeft. Vervolgens presenteerde 
hij  data  uit  het  Amsterdam  UMC,  waarmee  hij  de 
meerwaarde van de malaria-LAMP-test en daarmee 
een nieuw diagnostisch algoritme liet zien. Dit nieuwe 
diagnostisch  algoritme  resulteert  in  een  snelle  en 
betrouwbare  diagnose,  ook  in  centra  zonder 
gespecialiseerde analisten.

"Krijg de tyfus!"
Met  deze  krachtige  openingszin  en  presentatietitel 
kreeg dr. Bram Goorhuis meteen alle aandacht. Zijn 
volgende  zin,  dat  elke  infectioloog  dan  wel 
microbioloog waarschijnlijk zou vragen: “Ja en welke 
dan?” kon rekenen op veel gelach uit de zaal. Er volgde 
een uitgebreide uiteenzetting over ziektebeelden die 
kunnen worden bedoeld met tyfus. Daarna besprak hij 
dat een groot deel van de non-eschar related rickettsial 
disease mogelijk wordt gemist vanwege het ontbreken 
van de klassieke eschar. Dit  is de conclusie uit een 
retrospectieve  studie  waarin  ruim  de  helft  van  de 
diagnoses gemist werd bij patiënten met scrubtyfus of 
mediterranean spotted  fever. De sluitende conclusie 
van zijn verhaal was dat wanneer iemand je de tyfus 
toewenst, je zeker gerechtigd bent om te vragen naar 
de specificatie. 

Drs. Marta Vasylyev beantwoordt de vragen van 
moderator Maarten Heuvelmans.

Prof. dr. Michele van Vugt benadrukt het belang van 
goede diagnostiek.
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In  de  pauze  stond  er  voor  alle  deelnemers  een 
duurzame lunch klaar waarbij er bewust gekozen was 
voor  veel  vegetarisch  eten.  Er  waren  voldoende 
gelegenheden om te netwerken en voor wie zin had in 
actie was er een korte VR-uitstap naar het lab van Certe 
in  Groningen;  ook  kon  er  informatie  worden 
ingewonnen  over  innovatieve  ontwikkelingen  op  het 
gebied van microbiologische diagnostiek bij InBiome, 
Qiagen, Altona Diagnostics en Gilead.

Aiospitches 
Na  de  pauze  ging  het  programma  verder  met  de 
traditionele aios-pitches. Dr. Yara Bachour sprak in een 
heldere pitch over haar onderzoek naar de invloed van 
COVID-19-vaccinaties  op  overgevoeligheidsreacties 
bij cosmetische fillers. Zij besprak dit aan de hand van 
een  review  met  50  wereldwijde  gevallen  van 
overgevoeligheidsreacties bij fillers na vaccinatie. Het 
betrof met name  lokale  reacties  van  roodheid,  jeuk, 
zwelling  en  pijn.  De  Nederlandse  Vereniging  van 
Cosmetische Geneeskunde heeft inmiddels het advies 
gegeven om geen fillerbehandelingen uit te voeren in 
een periode van twee weken vóór tot twee weken ná 
COVID-19 vaccinatie. 
Dr.  Suzanne  van Asten  gaf  uitleg  over  de  Trainees 
Association of ESCMID (TAE), een netwerk van jonge 
internationale  professionals  in  de  klinische  micro-
biologie  en  infectieziekten,  dat  wetenschappelijke 
samenwerking wil faciliteren. Daarnaast faciliteren zij 
(betaalde)  observerships,  mentorschappen  en 
uitwisselingsprogramma’s voor  jonge ESCMID-leden 
waarmee  ze  de  groei  van  jonge  wetenschappers 
stimuleren.  Voor  meer  informatie,  zie  ook  Trainees 
Association of ESCMID.

De sessies (2)

Een duurzame toekomst

Organoïds
Dr. Monique Nijhuis was de eerste spreker in de sessie 
over  een  duurzame  toekomst.  Zij  besprak  op 
inzichtelijke  wijze  een  zeer  veelbelovende 
wetenschappelijke  techniek,  namelijk  de  organoïds. 
Het  (zeer  ingewikkelde)  proces  van  kweken  en 
stimuleren  en  de  vraag  in  hoeverre  de  organoids 
daadwerkelijk  als  representatief  gezien  kunnen 
worden in het kader van in-vitro-onderzoek, kwamen 
aan bod. 

De CO2-uitstoot van een academisch centrum 
Prof. dr. Teun Bousema gooide het over een andere 
boeg. Hij besprak op een gepassioneerde manier wat 
de grootste energievreters zijn van een academisch 
ziekenhuis in termen van verlies in vierkante meters ijs 
op Antartica. Voor menig persoon in de zaal was het 
ongetwijfeld confronterend om te horen dat een van de 
grootste  CO2-posten  van  een  academisch  centrum 
ons  reisgedrag naar  congressen  is.  Zijn  presentatie 
had zeker effect, want in ieder geval is onze commissie 
nadien  wel  degelijk  minder  naar  internationale 
congressen gegaan [1].

De CO2-uitstoot van een microbiologisch 
laboratorium 
Dr.  Erlangga  Yusuf  besprak  hoe  de  meeste  CO2
bespaard  kan  worden  in  een  microbiologisch 
laboratorium  aan  de  hand  van  het  onderzoek  “The 
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unintended  contribution  of  clinical  microbiology 
laboratories  to  climate  change  and  mitigation 
strategies:  a  combination  of  descriptive  study,  short 
survey,  literature  review  and  opinion”.  Hoewel  de 
grootste  boosdoeners  wegwerpartikelen  en  woon-
werkverkeer  van  personeel  zijn,  kan  er  toch  op 
verschillende  vlakken  gereduceerd  en  verschil 
gemaakt worden.

Greenlabs
Dr. Estel Collado Camps sloot namens GreenLabs de 
dag af. GreenLabs is een platform van onderzoekers 
die  staan  voor  duurzaamheid  en  praktische  tips  en 
tricks geven. Een voorbeeld is de Freezer Challenge, 
waarbij men laat zien dat de -80-gradenvriezers prima 
naar -70 graden kunnen. Een besparing van 30 procent 
van de energie! Voor meer informatie, zie de site van 
GreenLabs. 

Na  een  afsluitend  woord  van  moderator  Maarten 
Heuvelmans was het borreltijd, gevolgd door het diner 
in Hoog Vuur met als slogan “Carnivoor geef het door”. 

Ondanks dat het symposium op vrijdag de 13e was, 
was  het  een  zeer  geslaagde  dag.  Als  NVAMM-
wetenschapscommissie  bedanken  wij  nogmaals 
iedereen  die  het  symposium  tot  een  succes  heeft 
gemaakt zeer hartelijk, en verheugen we ons erop jullie 
te verwelkomen op het 31e symposium. Dat zal in 2023 
naar verwachting weer in mei gehouden worden. 

Referentie
1.https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196 
(21)00276-X/fulltext].

De NVAMM-wetenschapscommissie 2022 bedankt iedereen die het symposium tot een succes heeft gemaakt. 
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