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De oprichting van het Nederlands Tijdschrift voor Me-
dische Microbiologie (NTMM) in 1993 heeft een lange
voorbereidingstijd gehad. Het toen heersende enthou-
siasme was groot in alle geledingen van de Nederland-
se Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM).
Er zou plaats moeten zijn voor een groot aantal weten-
schappelijke artikelen, waarvan werd aangenomen dat
die zouden binnenstromen direct na de start met de
uitgave. Er zou worden gepubliceerd na peer review
en er werd geopteerd voor verschijnen op Pub-
Med/MEDLINE, zodat we internationaal niet zouden
worden gemist. De redactieadviesraad met 16 leden,
de meesten hoogleraar, heeft bestaan tot 2003. De op-
lage bedroeg slechts 500 exemplaren, maar dat zou
zeker groeien. Er werd begonnen met weliswaar vier
nummers per jaar, maar dat zouden er zo vijf of meer
kunnen worden, zoals inderdaad ook een aantal keren
is voorgekomen.

In de episode voorafgaand aan het eerste nummer van
het NTMM traden zes NVMM-leden, onder wie Irma
Bakker-Woudenberg, toe tot de redactie, met Maarten
Visser als hoofdredacteur.

Met een rol in de redactie vanaf het eerste begin heeft
Irma, ondanks de uitbreiding van haar taken op het ge-
bied van onderwijs, onderzoek en management binnen
de afdeling Medische Microbiologie & Infectieziekten
van het Erasmus MC in Rotterdam, nooit aanleiding
gevonden om als redacteur te stoppen. Over een on-
derdeel van haar onderzoek publiceerde zij samen met
Siem de Marie in 1997 in het NTMM, onder de titel
“Klinische toepassing van lipideformuleringen van am-
fotericine B”.

Irma woonde trouw alle redactievergaderingen bij en
was vanaf het begin betrokken bij het verzamelen van
gegevens vanuit de universitaire gemeenschap en de
NVMM, voor het samenstellen van het NVMM-
congresnummer ieder voorjaar. In de eerste jaren was
dit een omvangrijke klus vanwege de handmatige aan-
pak van lay-out en eindeloze correcties in een tijd van
beginnende digitalisering. De laatste jaren bemoeide
ze zich minder met de inhoud van het tijdschrift en het
redactionele proces, en beperkten haar activiteiten
zich tot het verzamelen en aanleveren van de relevan-
te promoties, oraties en afscheidsredes binnen ons
eigen vakgebied en aanliggende vakgebieden buiten
de medische microbiologie en infectieziekten. Zo ging
dat ruim 25 jaar tot de laatste dag voor haar pensioen
in maart 2018.

Het tijdschrift heeft in die kwart eeuw aanzienlijke me-
tamorfosen doorgemaakt: van een op papier uitgege-
ven tijdschrift tot een digitaal verschijnend periodiek.

Graag wil ik namens de redactie van het NTMM over-
brengen dat wij Irma bijzonder erkentelijk zijn voor
haar inspanningen gedurende al die jaren.
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Jan Kaan, redactielid

VAN DE REDACTIE

Irma Bakker-Woudenberg, een kwart eeuw actief NTMM-
redactielid

Irma Bakker-Woudenberg is in maart 2018 met
pensioen gegaan, het moment om na 25 jaar afscheid te
nemen van de redactie van het NTMM.


	Irma Bakker-Woudenberg, een kwart eeuw actief NTMM-redactielid

