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De redactie van het NTMM heeft onlangs een verjon-
gingskuur ondergaan. Twee aios zijn de redactie
komen versterken en zij stellen zich graag aan u voor.

Maarten Heuvelmans

"Sinds oktober 2016 ben ik werkzaam als aios medi-
sche microbiologie in het UMC Utrecht. Daarvoor stu-
deerde ik geneeskunde in Antwerpen. In het tweede
jaar van mijn studie geneeskunde werd ik door het
practicum besmet met de microbiologie. Het identifice-
ren van micro-organismen en het linken van deze
micro-organismen aan ziektebeelden fascineerde mij
direct. Ik had het geluk dat in België destijds de studie
geneeskunde nog bestond uit een zevenjarig traject,
waarbij men het zevende jaar mocht doorbrengen bij
het specialisme naar keuze. Dit werd voor mij uiteraard
de medische microbiologie. Dit bleek een fantastisch
jaar, waarin ik veel klassieke technieken heb kunnen
leren en de eerste stappen heb gezet op het terrein
van antimicrobieel stewardship. Het enige nadeel was
dat in België het specialisme van arts-microbioloog niet
bestaat en dat men enkel klinisch bioloog kan worden,
waarbij klinische chemie en hematologie ook vereisten
zijn.

Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik heb besloten
om mijn plek als klinisch bioloog in opleiding terug te
geven en te solliciteren in Nederland, in de hoop een
opleiding te kunnen volgen

die zich exclusief toelegt op de medische microbiolo-
gie. Deze hoop werd gelukkig realiteit en ik ben nu
ruim twee jaar aios medische microbiologie in het UMC
Utrecht.

Gedurende deze twee jaar heb ik deelgenomen aan de
NVAMM-wetenschapscommissie als penningmeester,
waarbij ik met plezier en in een team het jaarlijkse sym-
posium heb georganiseerd. Mijn termijn van twee jaar
bij de wetenschapscommissie liep af en ik was dan
ook erg blij dat Gro mij benaderde om lid te worden
van de NTMM-redactie, om zo een nieuw avontuur te
starten.

Ik hoop tijdens mijn resterende tijd als aios een positie-
ve bijdrage te kunnen leveren aan het NTMM en ben
erg enthousiast dat ik deel uit mag maken van dit
team.”

Gro Vlaspolder

"Sinds een jaar ben ik in opleiding tot arts-microbioloog
in het UMC Groningen. Mijn studie geneeskunde heb
ik in het Erasmus MC in
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Rotterdam gedaan en mijn coschappen doorliep ik
bijna allemaal in het St. Elisabeth Ziekenhuis in Til-
burg. Aldaar liet ik me, bij mijn keuze-coschap medi-
sche microbiologie en daaropvolgend mijn weten-
schappelijke stage, onderdompelen in de wondere we-
reld van de bacteriologie en moleculaire diagnostiek. Ik
combineerde mijn onderzoek bij de microbiologie met
de plastische chirurgie, wat resulteerde in een studie
naar atypische mycobacteriën bij mammaprotheses en
kapselcontracturen, waarbij ik veel tijd doorbracht op
de OK en op het lab.

Na mijn studie besloot ik klinische ervaring op te doen
binnen de snijdende specialismen. Na een aantal jaar
met flapperende, witte jaspanden over de afdelingen te
hebben gevlogen, betreurde ik het dat ik alleen maar
micro-organismen zou ‘behandelen’. Ik zou ze nooit
meer echt te zien krijgen en het antibiogram zou een
abracadabra blijven. Het lab lonkte, ik hing mijn OK-
pak aan de wilgen en ging werken bij de afdeling Rei-
zigersadvisering bij de GGD in Amsterdam. Op vrije
dagen liep ik mee op afdelingen medische microbiolo-
gie van verschillende centra. Ik werd direct weer ge-
grepen door de veelheid aan micro-organismen met al
hun ziekteveroorzakende eigenschappen, de snelle
ontwikkelingen en de veelzijdigheid van het vak. Ook
kwam ik in aanraking met antimicrobieel stewardship,
een hele nieuwe tak van het vakgebied. Ik kreeg de
kans mij hiervoor in te zetten in het Antibioticateam van
het UMC Utrecht. Ik heb er anderhalf jaar met

ontzettend veel plezier gewerkt. Ook leerde ik Maarten
hier kennen en ik vind het erg leuk om samen met hem
dit redactieavontuur aan te gaan.

Het up-to-date houden van collega’s over wat er in
medisch-microbiologisch Nederland gebeurt door mid-
del van een vaktijdschrift vind ik een leuke en effectie-
ve manier van het verspreiden van vakinhoudelijke
kennis. Tevens biedt het mij een prachtige kans om
mijn liefde voor schrijven met dit mooie vak te combi-
neren. Ik kijk enorm uit naar de komende tijd bij het
NTMM!" 
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