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Onze vereniging, de Nederlandse Vereniging voor Me-
dische Microbiologie (NVMM), kent commissies en
werkgroepen. Het voor u liggende themanummer van
het Nederlands Tijdschrift voor Medische Microbiolo-
gie (NTMM) gaat over de werkgroepen.

Werkgroepen medische microbiologie bestonden ei-
genlijk al voordat zij officieel onderdeel werden van de
NVMM: zo heeft de Nederlandse Werkgroep Klinische
Virologie al een lange historie, van voor de oprichting
van de NVMM. In 2001 werden werkgroepen officieel
opgenomen in het huishoudelijk reglement van de Ver-
eniging (artikel 10 HR NVMM). De werkgroepen heb-
ben als doel: “kennisuitwisseling, vorming en toetsing
van beleid ten aanzien van een deelgebied van de me-
dische microbiologie”.

Momenteel kent de NVMM zes werkgroepen: WAMM
(voortgekomen uit werkgroep Oost en West), NWKV,
WMDI, WOGIZ, Werkgroep HIP en Werkgroep Interna-
tionale Medische Microbiologie. Met de eerste vier
werkgroepen heeft een paar jaar geleden een werk-
groependag plaatsgevonden met enkele NVMM-
bestuursleden, om kennis te nemen van elkaars activi-
teiten en om het onderlinge contact te bevorderen. De
WAMM houdt regelmatig haar bijeenkomsten in sa-
menwerking en afstemming met een van de andere
werkgroepen. Op deze manier proberen we een inte-
ressant kennisplatform te zijn voor alle NVMM-leden,
maar ook om op informele wijze collega’s te ontmoeten
en informatie uit te wisselen.

De werkgroepen zijn voor het bestuur van de NVMM
belangrijk: hier vinden we namelijk de expertise van
deelgebieden binnen de medische microbiologie waar-
op we een beroep kunnen doen als de NVMM vakin-
houdelijke vragen krijgt. Binnen het NVMM-bestuur zijn
de portefeuilles verdeeld1 (zie figuur 1), zodat werk-
groepen

1.

weten wie er binnen het bestuur eerste aanspreekpunt
is voor welke portefeuille.

Als bestuur zijn we blij met alle activiteiten die er door
de werkgroepen worden ontplooid; werkgroepen leve-
ren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van zorg
en aan het wetenschappelijk onderzoek binnen ons
vakgebied. Daarnaast dragen de werkgroepen zeker
bij aan een levendige, actieve NVMM.

Wendelien Dorigo, bestuurslid van de NVMM en por-
tefeuillehouder van de WAMM.
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Fi guur 1. De bestuursleden van de NVMM en hun portefeuilles. 

 

De bestuursleden van de NVMM, kloksgewijs: Jan Kluijtmans, John Rossen, Andreas Voss, Thijs Tersmette, Ann Vossen, Heiman
Wertheim, Frank van Tiel, Wendelien Dorigo. De verklaring van de afkortingen en een overzicht van de leden van alle werkgroepen
vindt u op www.nvmm.nl > Vereniging > Commissies en werkgroepen. 
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