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Inhoud van de cursus
Van 15 tot en met 17 mei 2019 vond in het Amsterdam-
se Hotel Casa de tweejaarlijkse serologiecursus
plaats. De cursus wordt georganiseerd door de stich-
ting Serology Education, die bestaat uit artsen-
microbioloog en arts-assistenten uit het VUmc en het
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Het is een groot
opgezette cursus met circa 150 deelnemers, groten-
deels aios medische microbiologie is, maar ook artsen-
microbioloog, analisten en nog enkele andere geïnte-
resseerden. Het thema van de eerste dag is ‘laborato-
riumzaken’, waaronder basistechnieken in de serolo-
gie, basisimmunologie en kwaliteit. Op de tweede dag
staan zwangeren, immuungecompromitteerden en rei-
zigers centraal. Deze dag wordt onder andere inge-
gaan op CMV, TORCHES, gisten en schimmels. Op
de derde dag komen specifieke infecties aan bod, en
passeren onder andere hepatitis A t/m E, vaccinaties
bij immuungecompromitteerden, Mycobacterium tuber-
culosis, Borrelia en lues de revue. De vrijdag wordt af-
gesloten met een zogeheten Kahoot-quiz, waarin alle
deelnemers het online tegen elkaar kunnen opnemen.
Via de Kahoot-app kunnen ze per vraag op het juiste
antwoord 'stemmen'.  

Review
Deze serologiecursus is weliswaar niet verplicht maar
wordt wel als een onmisbare cursus gezien door veel
arts-assistenten. Aangezien deze

cursus maar eenmaal in de twee jaar wordt gegeven,
zijn er veel deelnemers. Desondanks voelt het niet
massaal. De cursuslocatie is prettig en ruim. In de pau-
zes is er voldoende gelegenheid om andere deelne-
mers en de organisatie te spreken, evenals tijdens het
cursusdiner op donderdagavond.

Tijdens de voordrachten is er voldoende ruimte voor
interactie, waar ook regelmatig gebruik van wordt ge-
maakt. Dit wordt versterkt door het veelvuldig gebruik
van de Kahoot-app. Als de vrijdagmiddag wordt inge-
luid door de Bring Sally Up Squat challenge is het ijs
definitief gebroken en is iedereen klaar voor een laat-
ste middag aan onderwijs. Inhoudelijk wordt een breed
palet aan infectieziekten en serologische bepalingen
besproken. Geheel begrijpelijk wordt daarmee vaak
eerst ingegaan op de infectieziekte zelf en daarna op
de betreffende diagnostiek. Dit geeft de voordrachten
een meer klinische oriëntatie, maar dit gaat soms wel
enigszins ten koste van de diepgang van de techni-
sche details.

Samengevat: de serologiecursus is een zeer leuke en
interessante cursus, die een goed overzicht biedt van
de serologie in de breedste zin van het woord, en
waarin de bacteriologie, virologie, mycologie en parasi-
tologie uitgebreid aan bod komen.
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