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“The problem with hospital infections is not only a full blown 

national epidemic, but also a worldwide one in institutions that 

care for the sick.” 

 

      David A. Feingold 
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Het serum dat de oude dokter Castel in koortsachtige ijver 
bereid had ter bestrijding van de pestepidemie, die beschreven 
wordt door de Franse auteur en filosoof Albert Camus in zijn 
roman “de Pest”, had helaas weinig effect. 
Het zoontje van de rechter van instructie Othon, dat als eerste 
het nieuwe serum toegediend kreeg, stierf ten slotte toch. 
Ook de uitgebreide hygiënische maatregelen, die weliswaar 
door de gemeentelijke bureaucratie lang op zich lieten wachtte, 
konden ten slotte niet verhinderen, dat er in Oran tussen april 
en februari, dagelijks tientallen mensen aan de ziekte 
overleden. 
Al gauw bleek dat de strijd tegen de pest een ongelijke was.  
Een schier eindeloze reeks van nederlagen. Het was als een 
steen die Sisyphus de berg op trachtte te duwen, zodra hij wat 
hoger kwam en een overwinning behaald leek te hebben, rolde 
de steen weer terug. 
Maar volgens de hoofdpersoon Dr. Rieux, is het feit dat 
overwinningen maar tijdelijk zijn, geen reden om niet verder te 
vechten.   
Na acht maanden kwam er ten slotte een einde aan de 
teisterende epidemie.  De epidemie bleek geen repeterende 
breuk.  Geen oneindige schakel van slachtoffers. Na de 
epidemie waren er nog overlevenden, in staat de vreugdevuren 
te ontsteken. 
 
Tijdens elke epidemie zijn er mensen die de dans ontspringen.  
Mensen die niet het slachtoffer worden van de ziekte. Werden 
ze niet besmet?  Waren ze wel besmet maar werden ze niet ziek 
omdat het micro-organisme dat hen trof minder virulent was, of 
was hun afweer voor de bacil te sterk waardoor ze niet vatbaar 
waren, of was het toch de goddelijke voorzienigheid? 
De maatregelen, uitgevaardigd door de overheid in de stad 
Oran konden de ziekte niet tot staan brengen.  Ook de slogan: 
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“Goede wijn is voor de microbe venijn”, waarmee sommige 
cafe’s adverteerden, bleek op een onjuistheid te berusten. 
Oran is een Noord-Afrikaanse stad waarin de bevolking dicht 
op één woont op een kleine kustvlakte, samengeperst tussen de 
zee en het gebergte.  Het lijkt daarom onwaarschijnlijk, dat 
veel van de overlevenden niet besmet waren geweest en 
daarom niet ziek werden.  Kennelijk waren er mensen in Oran 
die minder vatbaar waren of besmet geraakten met minder 
virulente bacteriën. 

 

Infecties door obligate parasieten 

De verwekker van de pest –Yersinia pestis, is op een aantal 
sporadische gevallen, in het westen van de Verenigde Staten 
na, uit de westerse samenleving verdwenen.  Evenals de 
verwekker van pokken, difterie, kinkhoest, enz. is het een 
obligate parasiet: micro-organismen, die niet in staat zijn tot 
een vrijblijvend samenwonen met zijn gastheer.  Van een 
symbiose met de gastheer is geen sprake.  Wanneer de gastheer 
met een dergelijk parasiet geconfronteerd wordt, wordt hij ziek 
en wanneer hij geneest, wordt de verwekker geëlimineerd.  In 
het andere geval sterft de gastheer en kan de verwekker op zijn 
beurt andere patiënten besmetten.  Wanneer de bronnen van de 
infectie en de wegen waarlangs de ziekte zich verspreidt, 
opgespoord worden, kunnen infecties door obligate parasieten 
uit de maatschappij geweerd worden. 
Zo is de bestrijding van pokken door de wereldgezondheids-
organisatie zo succesvol dat de ziekte alleen nog maar in één of 
twee afgelegen dorpjes in Ethiopië voorkomt.  Verwacht wordt 
dat deze laatste infectiehaarden van pokken nog dit jaar 
verdwenen zullen zijn.  Door de verbetering van de levens-
standaard, de invoering van massa vaccinaties lijkt daarom de 
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strijd tegen de klassieke infectieziekten in de 
geïndustrialiseerde wereld goeddeels gewonnen. 
Toen in 1929 Fleming het penicilline aantoonde en daarna de 
ontwikkeling van antibiotica een grote vlucht nam, wees alles 
erop dat infecties in de gezondheidszorg van de westerling 
geen probleem van betekenis meer zou zijn.  Niets is minder 
waar gebleken.  In de laatste decennia is het aantal 
ziekenhuisbedden dat in beslag genomen wordt door patiënten 
met infecties niet afgenomen.  Infecties zijn nog steeds de 
belangrijkste oorzaak van werkverzuim. Infecties, waarbij 
micro-organismen zich in het bloed van de patiënt 
vermenigvuldigen (sepsis), infecties van de hartkleppen, 
hersenvliesontsteking, enz. hebben nog steeds een hoge 
letaliteit. 
Graag stel ik voor om stil te staan bij de vraag, waarom de 
strijd tegen infectieziekten ondanks ons arsenaal aan kennis 
niet gewonnen is. 
 

Infecties door commensale bacteriën 

Weliswaar is de morbiditeit (aantal ziekten per 100.000 
inwoners) van infectieziekten veroorzaakt door obligate 
parasieten sterk verminderd, maar het is juist het aantal 
infecties veroorzaakt door commensale bacteriën, bacteriën die 
tot onze eigen rijke flora op huid en slijmvliezen behoren, dat 
sterk toegenomen is. 
De natuurlijke bacteriële flora van huid en slijmvliezen vormt 
een gesloten ecologisch systeem dat zichzelf in evenwicht 
houdt.  Het systeem zorgt er zelf voor dat geen van de 
bacteriële populaties de overhand verkrijgt.  De normale flora 
is dan ook betrekkelijk constant en bestaat uit talrijke soorten 
en typen bacteriën. 
In de gezonde situatie, vormen de commensale bacteriën en 
zijn gastheer een symbiose.  De micro-organismen en de 
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gastheer leven in pais en vree met elkaar.  Ze zijn soms zo aan 
elkaar gehecht geraakt dat ze elkaar niet meer kunnen missen.  
Zo produceren bacteriën die tot de normale flora van de darm 
behoren, voor ons het vitamine K.  De symbiose tussen het 
micro-organisme en de gastheer is een evenwicht tussen afweer 
van de gastheer en virulentie van het micro-organisme. 
De aanvalskracht –virulentie- van de commensale bacteriën is 
betrekkelijk gering.  Ze zijn niet invasief. De intacte huid en 
slijmvliezen vormen voor deze micro-organismen een schier 
ondoordringbare barrière. 
Wanneer echter door één of andere oorzaak de barrière 
verbroken wordt, komen de bacteriën in het organisme terecht. 
In dat geval hangt het af van de z.g. humorale en cellulaire 
afweerfactoren van de gastheer of er een infectie ontstaat. 
De humorale afweerfactoren worden enerzijds gevormd door 
de antilichamen, specifiek gericht tegen antigenen in de 
bacterie-celwand en anderzijds door het z.g. complement-
systeem.  De antilichamen tezamen met het complement-
systeem bevorderen de fagocytose door leukocyten: het 
verwijderen van de bacterie uit het lichaam door witte 
bloedcellen.  Bovendien is het complementsysteem zelf 
dodelijk voor verschillende bacteriën. 
Door de reactie tussen antigeen en antilichaam wordt het 
complementsysteem geactiveerd, waarbij een groot aantal 
actieve moleculen ontstaan.  Eerst wordt de eerste factor 
aangeslagen, daarna de vierde, de tweede, vervolgens de derde 
factor en ten slotte de vijfde tot en met de negende.  Tijdens de 
activatie van het systeem komen stoffen vrij die leukotactisch 
zijn. Dit zijn eiwitten die leukocyten aantrekken naar de plaats 
des onheils.  Vooral de granulocyten, de witte bloedcellen met 
hun gelobde kern, verdwijnen onder invloed van deze chemo-
tactische factoren, uit de bloedbaan en dringen in het weefsel, 
waar zich de binnengedrongen bacteriën  bevinden.  De gast is 
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inmiddels  beladen met antilichaammoleculen en met de 
geactiveerde derde factor van het complementsysteem, die 
eveneens in staat is zich aan de celwand van de bacterie te 
hechten.  De aldus beladen bacterie wordt door de leukocyt als 
een te fagocyteren deeltje herkend. 
Zoals mede uit ons onderzoek verricht op het laboratorium van 
Paul Quie in Minneapolis bleek, vindt de fagocytose plaats 
doordat het antilichaammolecuul en de complementfactor die 
vastzitten aan de bacterie zich eveneens hechten aan de 
specifieke receptoren voor antilichamen en complement op de 
celmembraan van de leukocyt.  Er ontstaat een binding tussen 
leukocyt en bacterie.  De leukocyt stulpt zich om de bacterie, 
die dan meestal snel onschadelijk gemaakt wordt. 
De symbiose tussen gast en gastheer kan verstoord raken 
doordat de afweer van de gastheer afneemt en de vatbaarheid 
toeneemt, of wanneer de virulentie van de bacterie vergroot 
wordt.  Er komt dan een einde aan de gelukkige samenleving 
tussen gast en gastheer.  Het micro-organisme gedraagt zich als 
een opstandige, ondankbare gast aan tafel.  Een infectie 
ontstaat.  Dergelijke verstoorde relaties door commensale 
bacteriën komen frequent voor omdat door ons medisch 
manipuleren, de afweer van de patiënt afneemt of omdat het 
evenwicht in het ecologisch bacteriesysteem op huid en 
slijmvliezen uit balans geraakt.  Men schat dat één op de tien 
patiënten opgenomen in een ziekenhuis, er een infectie oploot. 
 

Oorzaken van ziekenhuisinfecties 

Het falen van de afweer van de gastheer tegen het 
binnendringen van commensalen, waardoor deze weinig 
virulente bacteriën de kans krijgen een infectie te veroorzaken, 
is een beruchte complicatie van onze geavanceerde 
gezondheidszorg. 
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Wat zijn de oorzaken van het tekort schieten van de afweer 
juist in het ziekenhuis?  Waarom is de kans op een infectie er 
zo groot? 
Door ons medisch handelen kunnen de verschillende facetten 
van de afweer van de patiënt verstoord worden.  Door 
verschillende medische ingrepen wordt de barrière functie van 
de huid en slijmvliezen beschadigd. 
Een operatieve ingreep doorbreekt de integriteit van de huid.  
Bacteriën kunnen de wond binnendringen en een infectie 
veroorzaken.  Vooral wanneer de bloedvoorziening in het 
wondgebied te wensen overlaat en de toevloed van 
fagocyterende cellen tekort schiet. 
De frequentie van postoperatieve wondinfecties ligt tussen de 5 
en 25%.  Uiteraard hangt dit af van de aard van de ingreep, van 
de genomen voorzorgen ter preventie van infecties en van de 
patiënt die de ingreep ondergaat.  Bovendien is de kans op een 
postoperatieve wondinfectie rechtevenredig met de duur van de 
ingreep.  Vandaar dat gecompliceerde chirurgische ingrepen 
die tegenwoordig technisch mogelijk zijn, gepaard gaan met 
een grote kans op een infectie. 
In het huidige ziekenhuis, krijgen vele patiënten een intensieve 
behandeling. In de moderne gezondheidszorg maakt de 
medicus gebruik van corpora alinea, vreemde voorwerpen, 
zoals b.v. een tracheatube ter ondersteuning van de adem-
haling, urinecatheters om de afvloed van de urine te 
verzekeren, arteriële en veneuze catheters (infusen) die direct 
in de bloedbaan liggen, pacemakers, enz. 
Deze corpora alinea zorgen voor een direct contact tussen de 
buitenwereld en de interne organen van de gastheer, waardoor 
het binnendringen van bacteriën sterk bevorderd wordt.  De 
gast die van huis uit niet invasief is, krijgt op deze manier een 
uitnodiging zich binnen de gastheer te wagen.   



 9 

Urinecatheters zijn beruchte bronnen van infecties van de 
urinewegen.  In verschillende studies vond men dat meer dan 
50% van de patiënten met een urinecatheter tenslotte een 
urineweginfectie verkrijgt. Met antibiotica kan men deze 
infecties alleen maar tijdelijk in bedwang houden Binnen een 
maand heeft 50% van de patiënten een recidief, vaak met 
micro-organismen die resistent geworden zijn voor het 
antibioticum dat gebruikt werd.  Ook intraveneuze catheters 
zijn beruchte plaatsen waar een ernstige infectie kan beginnen.  
Ongeveer 3% van de patiënten met een intraveneuze catheter –
infuus -  krijgt een sepsis, waarbij het micro-organisme uit het 
bloed gekweekt kan worden.  Men schat dat in de Verenigde 
Staten 25.000 patiënten op deze manier een ernstige infectie 
oplopen, waarbij de letaliteit ongeveer 25% is.  Ook op 
afdelingen waar patiënten een intensieve verpleging ondergaan 
met inbegrip van mechanische ondersteuning van de 
ademhaling, wordt een hoge frequentie van ziekenhuisinfecties 
waargenomen.  Door het gebruik van de beademingstube wordt 
de lokale afweer, gevormd door de slijmvliezen van de 
luchtwegen, verstoord en kunnen bacteriën gemakkelijk tot in 
de longen doordringen.  Ongeveer 20% van de patiënten met 
een mechanisch ondersteunde ademhaling verkrijgt een infectie 
van de onderste luchtwegen.  Meestal door micro-organismen 
die ongevoelig zijn voor vele antibiotica. 
Enkele jaren geleden beschreef Mertz in het Bellevue Hospital 
in New York, een epidemie van longontsteking veroorzaakt 
door Klebsiella pneumoniae. Binnen twee weken waren alle 
vijf beademingspatiënten aan de gevolgen van deze infectie 
overleden. 
In de uitgebreide studie van Graybill over “ziekenhuis-
pneumonieën” wordt de letaliteit van deze infectie op 50% 
gesteld. 
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Naast de aanslag op de barrière functie van huid en 
slijmvliezen (van o.a. de lucht- en urinewegen), vormt de 
intensieve medische behandeling een ernstige bedreiging voor 
de cellulaire en humorale afweer van de patiënt. Zoals we reeds 
zagen, zijn antilichamen, het complementsysteem en de 
fagocytaire functie van de leukocyten essentieel voor optimale 
afweer van de gastheer tegen binnendringen micro-organismen. 
Patiënten met een stoornis in de productie van antilichamen en 
in het complementsysteem zijn vatbaar voor infecties. 
Wij bestudeerden een patiënt met een tekort aan de tweede 
complementfactor die aan recidiverende infecties leed.  Sinds 
kort zijn er patiënten bekend met een defect in de functie van 
de leukocyten.  Deze patiënten lijden vooral aan recidiverende 
stafylokokken infecties, zoals bij de chronisch granulomateuze 
ziekte, een zeldzame erfelijke ziekte, waarbij de leukocyten 
niet in staat zijn bacteriën te doden.  Ook de functie van de 
leukocyten van patiënten met kwaadaardige nieuwvormingen, 
met aandoeningen in de bloedvormende organen, is meestal 
gestoord. Zeker wanneer deze patiënten behandeld worden met 
cytotoxische middelen, is de kans op een infectie bijzonder 
groot. Ook patiënten met een terminale nierinsufficientie zijn 
ondanks behandeling met een kunstnier vatbaar voor infecties.  
Na een niertransplantatie zijn infecties door commensale 
bacteriën een beruchte complicatie. 
De levenskans van al deze patiënten is door de nieuwe 
inzichten gunstiger, maar het infectiegevaar is een ernstige 
beperkte factor in de behandeling geworden.  Hierdoor 
overlijden patiënten vaak aan een infectie op het moment dat 
hun primaire aandoening min of meer onder controle is.   
Van de patiënten met een acute leukemie overlijdt 25% aan een 
infectie tijdens het acute beginstadium.  Bij ongeveer 80% van 
de patiënten met leukemieën, lymfomen, en aplastische 
anaemieën draagt een infectie bij tot de doodsoorzaak.  Ook het 
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grote aantal patiënten dat op hoge leeftijd opgenomen wordt in 
de kliniek, doet de frequentie van ziekenhuisinfecties stijgen. 
 

 

Invloed van antibiotica op het ontstaan van 

ziekenhuisinfecties. 
 
Het is duidelijk dat de ontwikkeling van de antibiotica van 
geweldige betekenis is geweest voor de gezondheidszorg.  Men 
behoeft alleen maar te denken aan die honderden mensen die 
een bacteriële meningitis of endocarditis doormaakten en die 
dankzij de antibiotica een normaal leven kunnen leiden en de 
ex-tuberculose patiënten die als gevolg van de 
tuberculosestatica gezond en wel aan de maatschappij deel 
kunnen nemen. Zoals in zoveel zaken, heeft ook het gebruik 
van antibiotica zijn keerzijde. Vanwege de indrukwekkende 
resultaten door de antibiotica verkregen en ten gevolge van het 
grote aantal ziekenhuisinfecties, is vooral het ziekenhuismilieu 
de plaats bij uitstek waar zeer frequent van antibiotica gebruik 
wordt gemaakt.  De Utrechtse Universiteitskliniek geeft jaar-
lijks ongeveerd één miljoen gulden aan antibiotica uit. 
Door dit frequente gebruik, kan in het ziekenhuis het 
natuurlijke evenwicht in de normale menselijke flora verstoord 
raken.  Zo zullen gevoelige micro-organismen geëlimineerd 
worden. Resistente kiemen worden uitgeselecteerd.  De 
erfelijke massa, het gen, dat voor deze resistentie 
verantwoordelijk is, kan van de ene bacterie op de ander 
worden overgedragen en aldus een uitbreiding geven van de 
bacterie populaties die resistent geworden zijn.  Doordat het 
aantal bacteriën van een bepaald soort op deze manier de 
overhand krijgt, kan de totale aanvalskracht van het soort zo 
groot worden dat een infectie ontstaat. 
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Louria en medewerkers vonden dat vooral na het gebruik van 
penicilline de kans op een superinfectie met resistente kiemen 
groot is; groter dan na het gebruik van bv. tetracycline of 
chloramphenicol.  Deze  gegevens worden bevestigd door de 
groep van Maxwell Finland in het Boston City Hospital.  Zij 
concludeerden dat vooral de vernietiging van de normale 
mond- en keelflora door penicilline de oorzaak van een 
superinfectie van de lagere luchtwegen was. 
De natuurlijke flora van een patiënt kan snel veranderen tijdens 
zijn verblijf in het ziekenhuis.  Wij vonden enkele jaren 
geleden in de kliniek voor Hart- en Vaatchirurgie dat binnen 10 
dagen na opname, het aantal resistente Staphylococcus 

epidermidis stammen steeg van 30 naar 85%.  Met als gevolg 
dat endocarditis ten gevolge van S. epidermidis niet meer met 
penicilline te behandelen is. 
Eickhoff vond in Denver, Colorado, dat vooral na antibiotica 
gebruik de luchtwegen werden gekoloniseerd met Klebsiella 

pneumoniae.  Wanneer dit het geval was, was de kans op een 
infectie van de onderste luchtwegen, zoals te zien was op de 
longfoto’s, bijna 50%. 
Doordat in het ziekenhuismilieu mede door het gebruik van 
antibiotica de eigen flora vervangen wordt door een nieuwe, 
bestaat de kans dat er nu micro-organismen de huid en slijm-
vliezen van de patiënten gaan bevolken met een andere 
antigene make-up.  Dit heeft als consequentie dat ziekenhuis-
bacteriën, waartegen de gastheer geen antilichamen bereid 
heeft omdat ze niet tot zijn eigen flora behoorden, een ernstige, 
levensbedreigende infectie kunnen veroorzaken wanneer zij in 
de bloedbaan terecht komen. Ook de anti-lichamen aanwezig in 
de luchtwegen en in de darm, gericht tegen de oorspronkelijke 
bacteriële flora, zijn voor deze nieuwe bacteriën van geen 
beschermende betekenis. 
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Preventie van ziekenhuisinfecties 

Stelden wij dat ongeveer één op de 10 patiënten opgenomen in 
het ziekenhuis tijdens het verblijf een infectie oploopt, in het 
gerenommeerde Boston City Hospital is dit percentage zelfs 
meer dan 15%.  In Minneapolis steeg het aantal patiënten dat 
tijdens het verblijf een algemene infectie kreeg, waarbij 
bacteriën uit het bloed gekweekt konden worden, gedurende de 
laatste tien jaar met 100% (van 4-8  per 1000 patiënten).  De 
letaliteit van deze vorm van infectie ligt tussen de 20 en 40%. 
Eén op de 200-500 patiënten sterft aan een infectie opgelopen 
tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis.  Deze gevreesde infecties 
leiden er toe dat het antibiotica-gebruik snel toeneemt.  Dit 
heeft weer een dramatische stijging in het aantal bacteriën, dat 
resistent wordt voor vele antibiotica, tot gevolg gehad. 
Wij zijn voortdurend afhankelijk van het feit dat nieuwe 
middelen op de markt gebracht worden.  De laatste tien jaar 
heeft ons weliswaar talloze nieuwe antibacteriële middelen 
gebracht, maar geen van deze ware werkelijk revolutionaire 
aanwinsten.  Al kon nu en dan dankbaar gebruik gemaakt 
worden van verbeteringen in de bestaande therapie. 
Stellen de hoge morbiditeit (frequentie van voorkomen) en de 
relatief hoge letaliteit van ziekenhuisinfecties, de medicus vaak 
voor grote problemen, ze gaan altijd gepaard met extra 
menselijk leed. 
Wij hebben het dan nog niet over de enorme kosten die deze 
infecties met zich meebrengen.  Deze kosten zijn in een rapport 
van de Centre for Disease Control (CDC) in de Verenigde 
Staten (VS) door Robert Haley berekend.  Hij gaat uit van een 
voorzichtig percentage van ziekenhuisinfecties van 5% van de 
opnamen.  Voor de VS betekent dit dat per jaar ruim 1.500.000 
patiënten in het ziekenhuis een infectie verkrijgen.  Door de 
infectie wordt de opnamesuur met gemiddeld 7 dagen 
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verlengd.  De gemiddelde prijs per dag in het ziekenhuis is 
ruim $ 100,-.  De totale kosten van de ziekenhuisinfecties is 
dus ruim één miljard dollar.  Wenzel in Virginia (VS) komt 
ongeveer tot dezelfde getallen.  Wanneer deze gegevens ook 
voor Nederland gelden, en er is geen enkele reden om aan te 
nemen dat dit niet het geval is, zou dit betekenen dat de 
Nederlandse samenleving per jaar ruim 150 miljoen gulden 
uitgeeft voor de behandeling van infecties die de patiënt 
verkrijgt in het ziekenhuis.  David A. Finegold van de Harvard 
Medical School drukt het als volgt uit: “the problem with 

hospital infections is not only a full blown national epidemic, 

but also a worldwide one in institutions that care for the sick.” 
Men kan stellen dat de ziekenhuisinfecties de keerzijde zijn 
van onze moderne gezondheidszorg en zich afvragen of deze 
infecties onvermijdelijk zijn, in plaatsen van geavanceerde 
medische hulp.  Aangezien ook voor deze complicaties geldt, 
dat voorkomen beter is dan genezen, moet men zich 
tegelijkertijd afvragen of wel alles gedaan wordt om deze 
ernstige epidemie, die steeds grotere vormen aanneemt, te 
bestrijden. 
In het Milwaukee County General Hospital werd een intensief 
ziekenhuisinfectie programma ingevoerd waardoor het 
percentage ziekenhuisinfecties daalde van 14% tot 7%.  Een 
daling van 50%! 
Het CDC heeft daarom onder leiding van Robert Haley een 
intensief Ziekenhuisinfectie preventie programma voor 
ziekenhuisinfecties opgesteld.  Het rendement van het 
programma werd bepaald door het aantal infecties in zieken-
huizen met een dergelijk programma te vergelijken met het 
aantal infecties in gelijksoortige ziekenhuizen zonder een 
preventieprogramma.  In ziekenhuizen met een infectie 
preventie programma worden alle infecties geregistreerd.  
Vastgesteld wordt of de patiënt  tijdens zijn verblijf in het 
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ziekenhuis besmet geraakte of dat de patiënt met een infectie 
opgenomen werd.  Per afdeling en per operatieve ingreep wordt 
het risico op een infectie, het endemische niveau van de 
infectie, berekend.  Stijgt het aantal infecties boven een 
bepaalde limiet, dan kunnen onmiddellijk maatregelen 
genomen worden. 
De verspreiding van bacteriën wordt tegengegaan door controle 
op het ventilatie- en airconditioningsysteem.  De verpleeg- en 
behandelingafdelingen worden zoveel mogelijk stofvrij 
gehouden. Het ziekenhuispersoneel en de omgeving wordt 
regelmatig onderzocht op bacteriële flora met potentiële 
virulente of resistente bacteriepopulaties. 
Ook worden er ruimten aangewezen voor de mogelijkheid van 
geïsoleerde verpleging van patiënten met infecties, veroorzaakt 
door virulente en/of resistente micro-organismen.  Patiënten 
met een sterk verlaagde weerstand worden, zo mogelijk, in een 
kiemvrije of kiemarme omgeving verpleegd. 
Op afdelingen waar patiënten een intensieve verpleging 
ondergaan wordt de beademingsapparatuur en ook de 
omgeving regelmatig op het voorkomen van bacteriën 
gecontroleerd. De verspreiding van resistente kiemen wordt 
nauwkeurig gevolgd. Het percentage resistente bacteriën wordt 
vastgesteld en nagegaan wordt, of dit toe- of afneemt.  
Hierdoor verkrijgt men aanwijzingen voor de optimale 
antimicrobiële behandeling van patiënten met infecties, waarbij 
de verwekker (nog) niet is geïsoleerd. 
Bij operatieve ingrepen, waarbij de kans op een infectie groot 
is en waarbij het endemische niveau van de infectie hoog is 
zoals tijdens operaties in geïnfecteerd weefsel, of bij ingrepen 
waarbij het risico van een infectie voor de patiënt zeer ernstig 
is, en infecties met een hoge letaliteit zoals in de open 
hartchirurgie, is het profylactisch gebruik van antibiotica, ter 
preventie van de infectie geboden.  Het geven van antibiotica 
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als profylaxe is een zaak die als weinig anderen in de 
geneeskunde zo te vuur en te zwaard wordt verdedigd of 
bestreden. 
Een korte, hooggedoseerde profylaxe die niet langer dan drie 
dagen wordt voortgezet en begonnen wordt juist voor de 
operatie, kan in een aantal gevallen bijdragen tot een lagere 
frequentie van post-operatieve infecties zonder dat het aantal 
bacteriën dat resistent wordt tegen antibiotica toeneemt. 
De waarde van een dergelijke profylaxe tijdens open hart-
chirurgie bleek duidelijk uit ons onderzoek naar de frequentie 
van endocarditis in Minneapolis.   
Een infectie preventie programma stelt ook duidelijke regels 
vast voor het inbrengen en behandelen van catheters, speciaal 
voor urine catheters.  De urine wordt opgevangen in een 
gesloten systeem met een desinfectans.  De urineblaas wordt 
regelmatig gespoeld. In sommige klinieken werd een speciaal 
catheterteam, een groep van verpleegkundigen speciaal belast 
met de zorg van catheters, gevormd. 
Het ziekenhuis infectie preventie programma heeft een 
duidelijk educatieve taak. Het ziekenhuispersoneel wordt 
regelmatig geïnstrueerd in de optimale zorg van patiënten, ter 
preventie van infecties. Het infectie preventie programma 
wordt geleid door een ziekenhuisepidemioloog in samen-
werking met een ziekenhuishygiënist(e). 
Uit het onderzoek van de CDC blijkt dat bij de invoering van 
een dergelijk preventieprogramma niet alle ziekenhuisinfecties 
voorkomen kunnen worden. Maar een daling van 20% is zeer 
wel mogelijk en algemeen wordt aangenomen, getuige ook het 
onderzoek in het Milwaukee General Hospital, dat de helft van 
alle ziekenhuisinfecties te voorkomen is. 
De conclusie is daarom dat elk ziekenhuis met meer dan 500 
bedden de beschikking moet hebben over een part-time 
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ziekenhuisepidemioloog en één tot twee fulltime ziekenhuis-
hygiënisten. 
Uiteraard brengt een dergelijk infectie controle programma 
kosten met zich mee.  In het onderzoek van de CDC worden 
deze kosten voor een ziekenhuis met 500 bedden op  
US $ 40.000,- (±100.000,- gulden) per jaar geschat. Voor heel 
Nederland zou dat ongeveer een bedrag zijn van 10 miljoen 
gulden per jaar. 
Zoals we al zagen, kosten ziekenhuisinfecties de Nederlandse 
samenleving ongeveer 150 miljoen gulden per jaar. Wanneer 
door een intensief infectie preventie-programma het aantal 
ziekenhuisinfecties met 50% daalt, betekent dit een besparing 
voor Nederlandse economie van 50-75 miljoen gulden per jaar. 
 
 
Geachte toehoorders, het is duidelijk dat dit verhaal 
geschilderd is vanuit de gezondheidszorg van de 
geïndustrialiseerde wereld. Wij waren ons verhaal begonnen 
met een korte beschrijving van de pest als een infectieziekte die 
evenals andere ziekten, veroorzaakt door obligate bacteriële 
parasieten geen rol van betekenis meer speelt in onze Westerse 
samenleving. 
In de derde wereld ligt de situatie natuurlijk geheel anders; daar 
dient de primaire strijd nog steeds gericht te zijn op de 
bestrijding van de klassieke infectieziekten, zoals diphterie, 
kinkhoest, tuberculose, enz. 
 
In de Westerse wereld zijn de ziekenhuisinfecties, infecties door 

commensale bacteriën; de prijs die wordt betaald voor de 

geavanceerde gezondheidszorg. 
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Het wetenschappelijk onderzoek 

Zoals wij zagen, speelt de weerstand van de gastheer de 
belangrijkste rol bij het ontstaan van een infectie veroorzaakt 
door onze eigen commensale flora.  Behalve een intensief 
ziekenhuis infectie preventie programma, is onderzoek naar 
factoren die de weerstand van de gastheer verhogen van grote 
betekenis. 
Zal het mogelijk zijn om in de toekomst de functie van de 
fagocyterende cellen te stimuleren, zoals dat al door George 
Bernard Shaw voorgesteld werd in: “The Doctor’s Dilemma”? 
Is het mogelijk patiënten die een verhoogd “infectie-risico” 
hebben, zodanig te behandelen dat de hoeveelheid antilichamen 
gericht tegen de micro-organismen in hun bloed toeneemt, 
zodat de bacteriën sneller onschadelijk gemaakt worden? 
Kortom, kunnen wij bij bepaalde patiënten door vaccinatie de 
afweer verbeteren? 
Een belangrijk facet in dit onderzoek zal ook gericht moeten 
zijn op de vraag: hoe wij kunnen voorkomen dat bacteriën of 
bacterie-producten complement inactiveren, waardoor te 
weinig complement overblijft voor de afweer van de gastheer. 
 
In deze tijd is echter het wetenschappelijk onderzoek geen 
vanzelfssprekende zaak meer. Het is geen vrijblijvende hobby 
van een enkeling. Via de volksvertegenwoordiging kijkt de 
belastingbetaler over de schouder van de wetenschaps-
beoefenaaar.   
De ene geldstroom na de andere wordt dichtgedraaid. Een 
groeiend aantal journalisten volgt met verstand van zaken de 
resultaten van het wetenschappelijk onderzoek en haar 
betekenis voor de maatschappij.  Het is van groot belang dat de 
wetenschapsbeoefenaars de handen ineen slaan.  Onderzoek 
zonder duidelijke omschrijving van de vraagstelling moet 
gesaneerd worden.  Onderzoek dat een helder omschreven 
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relevante vraag tracht te beantwoorden, moet de kans krijgen.  
Niet de wetenschapsbeoefenaar moet gesteund worden, maar 
het onderzoek. 
Er moet een plaats blijven voor het fundamentele onderzoek; 
nog onlangs wees de Nobel prijs winnar Max Preutz op het feit 
dat in de veertiger en vijftiger jaren onderzoek werd verricht 
naar o.a. de structuur van hemoglobuline zonder dat de 
betekenis voor de gezondheidszorg maar op enigerlei wijze ter 
sprake kwam.  Nu blijkt dat de inzichten toen opgedaan, van 
grote betekenis zijn voor het begrip van de aangeboren hemo-
globulinopathiën en voor de mogelijke behandeling er van. 
 

De Besmettingsleer 

Aan het einde van deze rede wil ik u, leden van het College van 
Bestuur, dankzeggen voor het feit dat u mij voor, deze door 
H.M. de Koningen bekrachtigde benoeming, hebt willen 
voordragen. 
Alles in mijn vermogen zal ik doen het vertrouwen dat in mij 
gesteld werd niet te beschamen. 
 
Ons vakgebied heet Besmettingsleer, geen medische of 
klinische microbiologie. 
Het is de grote verdienste van Prof. Dr. K.C. Winkler dat de 
besmettingsleer aan onze Universiteit zo’n grote vlucht nam, 
waar niet het micro-organisme centraal staat, maar de relatie 
gast – gastheer; patiënt – micro-organisme.  Dit komt tot uiting 
in het onderzoek in ons instituut verricht, en ook in de 
opleiding tot arts-bacterioloog. Tijdens zijn opleiding zal de 
arts-assistent nauw met de kliniek moeten leren samenwerken.  
Hij zal zich moeten inzetten de taal van de andere specialismen 
te verstaan. 
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Men kan zich afvragen, nu de opleidingstijd met een jaar 
verlengd wordt, of er in de toekomst niet een nog grotere 
klinische vorming binnen de opleiding moet komen.   
Ook in het onderwijs aan de studenten in de Geneeskunde staat 
die bijzondere verhouding tussen gast- en gastheer, die 
wisselend in het voordeel of in het nadeel van de gast uitvalt, 
centraal.  Het is essentieel dat in de toekomst de student 
geïnfecteerd wordt met de kennis omtrent pathogenese en 
therapie van de infectieziekten. 
Pathogenese, klinisch beeld en therapie die bij de infectie-
ziekten immers zo nauw met elkaar verbonden zijn.    
Naast het oog gericht op de kliniek, is het ook de dynamiek en 
de kritische leiding van Prof. Winkler geweest, die er voor 
zorgde dat de verbindingslijnen bleven met onze vrienden van 
de algemene microbiologie, met hun moleculair biologische 
kennis van zaken, en met onze vrienden van de microbiologie 
van de mondholte en de preventieve tandheelkunde. 
Het zal essentieel zijn in de toekomst deze lijnen open te 
houden.  Het multidisciplinaire karakter van de Besmettings-
leer moet behouden blijven. 
Ik dank Dr. J.M.N. Willers en alle medewerkers van het 
Laboratorium voor Microbiologie die mij zo vaak met raad en 
daad bijstonden.  Zonder uw hulp zou ik hier niet staan.  Ook 
in de toekomst zullen wij elkaar nodig hebben.  Een nauwe 
samenwerking, een optimale werksfeer is zo’n absolute voor-
waarde voor werk van gehalte.  Daartoe kan ieder op zijn eigen 
wijze en plaats bijdragen. 
Ik dank alle medewerkers van de Kliniek voor Inwendige 
Geneeskunde die mij sinds 1 april 1977 zo gastvrij ontvingen 
en mij zoveel vrijheid gaven. 
Ik prijs mij gelukkig dat ik op de afdeling Klinische 
Bacteriologie zo’n enthousiaste sfeer aantrof. 
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Dames en heren: 
 
“Het serum dat de oude dokter Castel in koortsachtige ijver had 
bereid ter bestrijding van de pestepidemie, die beschreven werd 
door de Franse auteur en filosoof Albert Camus in zijn 
beroemde roman: “De Pest” (1) had helaas weinig effect. Het 
zoontje van de rechter van instructie Othon, dat als eerste het 
nieuwe serum toegediend kreeg, stierf ten slotte toch. Ook de 
uitgebreide hygiënische maatregelen, die weliswaar door de 
gemeentelijke bureaucratie lang op zich lieten wachten, konden 
tenslotte niet verhinderen dat er in Oran  tussen april en 
februari, dagelijks tientallen mensen aan de ziekte 
overleden”(2). 
Met deze woorden begon ik op 18 oktober 1977 mijn rede bij 
de aanvaarding van het ambt van gewoon Lector in de 
Besmettingsleer hier in deze stad. Ik wilde indertijd aangeven 
dat de pest en andere klassieke infectieziekten, zoals b.v. de 
pokken, ziekten waren die nog slechts in romans worden 
beschreven.  Omdat wij weten hoe deze ziekten moeten worden 
bestreden, komen ze nu niet of nauwelijks meer voor. 
Tegenover deze ernstige en welbekende infectieziekten, stelde 
ik in 1977 dat wij in de toekomst veel meer met infecties bij 
patiënten met een verminderde afweer, zoals patiënten met 
kanker, met orgaantransplantaties, IC patiënten en bejaarden, te 
maken zullen krijgen. Heel anders dan de pest en de pokken 
worden deze infecties veroorzaakt door weinig virulente micro-
organismen die vaak tot onze eigen bacteriële flora behoren.  
 

Ziekenhuisinfecties: een gevoel van onbehagen 
Ik had in 1977 bij de voorbereiding van mijn rede dan ook 
getwijfeld of ik de rede niet de titel ‘Opstand der Horden’ mee 
zou geven, naar de beroemde roman van de Spaanse filosoof 
Jose Ortega y Gasset (3).  Ortega was beducht voor een 
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samenleving waar de macht bij de ongeletterde massa zou 
komen te liggen. Een samenleving van vervlakking, zonder 
visie, die aan verveling ten onder zou gaan. Zo worden 
infecties bij verzwakte patiënten niet meer door intelligente 
virulente micro-organismen veroorzaakt, maar door hordes 
onbeduidende bacteriën die zonder eigen identiteit tot de massa 
van de bacteriële populaties van onze eigen huid en slijm-
vliezen behoren. Bacteriën die niet in staat zijn specifieke 
symptomen bij de patiënt te veroorzaken en alleen maar ziek 
kunnen maken omdat de patiënt zich niet meer kan verdedigen. 
Maar wij realiseerden ons in 1977 niet dat wij de kennis over 
pokken en pest niet verloren mochten laten gaan. Dertig jaar 
later zou men rekening gaan houden met terroristen die deze 
verwekkers bij een biologische aanslag zouden kunnen 
gebruiken. 
Van de US Surgeon General Stewart wordt wel gezegd dat hij 
ruim veertig jaar geleden, in 1969, het Amerikaanse Congres 
meedeelde dat het ‘Book on Infectious Diseases’ kon worden 
gesloten (4). Hij zou de toenmalige Amerikaanse President 
Johnson voorgesteld hebben om geen geld meer te investeren 
in onderzoek naar infecties. Hij dacht dat door de komst van 
antibiotica en vaccins, infecties weinig meer zouden 
voorkomen.  
Maar de Surgeon General en President Johnson hadden beter 
moeten weten.  In 1969 stierven wereldwijd nog steeds de 
meeste mensen aan infectieziekten. Malaria, tuberculose en 
darminfecties eisten in 1969 evenals nu nog hun tol. We weten 
nu beter: de strijd tegen infecties is nog lang niet gewonnen. 
Wij hadden in 1969 wel een vaag vermoeden dat influenza-
epidemieën en -pandemieën zouden kunnen optreden, maar we 
waren er bijna zeker van dat een breed, tegen alle 
influenzavirussen gericht vaccin op tijd ontwikkeld zou 
worden. Had de NRC in 1966 niet geschreven dat de Rand 



 26 

Corporation in de Verenigde Staten voorspelde dat wij in het 
jaar 2000 met enkele entstoffen alle infecties, zowel 
veroorzaakt door bacteriën als door virussen, zouden kunnen 
voorkomen (5)? 
 
Mijn voorganger Winkler voorspelde in zijn afscheidsrede in 
1978 en ik citeer “algemene influenza-immunisatie met in 

paardenserum gekweekte laagvirulente stammen, gevolgd 

door een polyvalent vaccin met een goed adjuvans zal in 2003 
zeer effectief zijn”(6), einde citaat. Maar we weten allen dat 
dat in de afgelopen veertig jaar niet gebeurd is. 
Niemand had in 1977 kunnen verwachten dat een volstrekt 
nieuwe ziekte als aids een wereldwijde epidemie zou 
veroorzaken. De eenentwintigste eeuw is nog maar tien jaar 
oud en wij zijn reeds getuige geweest van drie of vier 
pandemieën en van bioterroristische dreigingen met geweldige 
consequenties voor volksgezondheid en economie. 
Niemand had in 1977 verwacht dat een van de grootste 
medische doorbraken van de afgelopen veertig jaar de 
ontdekking zou zijn van een bacterie als verwekker van de 
maagzweer en dat een chirurg nu, veertig jaar later, zelden 
meer een maagoperatie uitvoert. Immers, maagzweren zijn nu 
met antibiotica te bestrijden. In een tijd met weinig geld en 
aandacht voor infectieziekten, deden Warren en Marshall in 
1982 klassiek onderzoek: bacteriën isoleren bij patiënten met 
maagklachten, kweken en met die geïsoleerde bacteriën 
zichzelf besmetten om te zien of er een maagzweer ontstaat. 
Robert Koch had het aan het eind van de negentiende eeuw 
kunnen doen. Had hij het maar gedaan; dan was mijn vader  
waarschijnlijk niet in 1970 aan maagkanker overleden. Terecht 
ontvingen Warren en Marshall in 2005 voor de ontdekking van 
de Helicobacter als verwekker van de maagzweer en 
waarschijnlijk ook van maagkanker de Nobelprijs (7). 
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In 1977 stond ik in mijn rede stil bij infecties die bij patiënten 
in het ziekenhuis optreden; ook infecties die de Surgeon 
General Stewart over het hoofd had gezien. Ik stelde toen dat in 
Nederland 5 tot 10 procent van de patiënten in het ziekenhuis 
een ziekenhuisinfectie oploopt en dat per jaar in Nederland 
ongeveer 2500 patiënten overlijden aan een dergelijke infectie. 
En nu, anno 2009, verschijnt het onderzoek van de werkgroep 
“Prezies”waarin staat dat in Nederland ongeveer 5 tot 10 % van 
de patiënten in een ziekenhuis een infectie oploopt en dat de 
kosten die daarmee gemoeid zijn ongeveer 2 miljard euro 
bedragen (8).  Waren dat niet dezelfde cijfers die ik 32 jaar 
geleden noemde bij de aanvaarding van mijn lectoraat? 
Ik stelde ook dat veel infecties veroorzaakt worden door 
bacteriën die resistent zijn tegen allerlei antibiotica. Ik noemde 
in 1977 zeer resistente Klebsiella bacteriën die niet of 
nauwelijks meer te bestrijden zijn. Sinds 1977 zijn deze 
infecties alleen maar in aantal toegenomen.  In 2009 doen 
Maurine Leverstein en James Cohen Stuart baanbrekend 
onderzoek naar deze bacteriën (9). 
 

Andere oorzaken van onbehagen 
Vol enthousiasme was ik in 1967, als 22-jarige doctoraal 
student, in het laboratorium begonnen en ik was gefascineerd 
door het feit dat patiënten die na een voor die tijd spectaculaire 
hartoperatie weer zonder bezwaren verder konden, soms 
overleden aan een infectie, veroorzaakt door een onschuldige 
huidbacterie. Ik was er van overtuigd dat er onder al die 
huidbacteriën een aantal waren die minder onschuldig waren 
dan andere huidbacteriën en dat het mogelijk moest zijn die 
minder onschuldige huidbacteriën op te sporen en voortijdig te 
bestrijden. Helaas is dat ons nooit gelukt (10). Ook konden wij 
niet die patiënten aanwijzen die mogelijk eerder een infectie 
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zouden oplopen dan anderen. Als we dat hadden ontdekt, dan 
zouden wij bij deze patiënten eerder maatregelen hebben  
kunnen nemen om infecties te voorkomen. Ik was ten slotte 
teleurgesteld in onze geavanceerde micro array methodes; want 
ik was er zeker van geweest dat met genoomonderzoek 
uiteindelijk vastgesteld zou kunnen worden waarom bepaalde 
bacteriën ziek maken en anderen niet (11). 
Ook had ik in mijn rede voorgesteld om onderzoek te 
verrichten naar de afweer van de patiënt in het ziekenhuis. Ik 
had mijzelf de vraag gesteld: “Zouden wij geen maatregelen 
kunnen nemen om de afweer van al die verzwakte patiënten op 
een IC afdeling te bevorderen?” 
Zo hebben wij geprobeerd sepsis patiënten (patiënten met een 
zeer ernstig verlopende bloedvergiftiging) met monoklonale 
antilichamen te behandelen. Aanvankelijk leek dat patiënten te 
helpen en veel farmaceutische industrieën hebben getracht een 
product tegen sepsis op de markt te brengen. Veel, heel veel 
geld is in dit onderzoek geïnvesteerd, maar een middel tegen 
sepsis kwam er niet.  
Ook daarin klopte de voorspelling van Winkler uit 1978 niet. 
Hij zei in 1978 en ik citeer opnieuw “tijdige immunisatie met 

core-endotoxine zal in 2003 bij patiënten met verminderde 
weerstand grote verbeteringen geven”, einde citaat. 
Wij hebben geprobeerd de functie van de witte bloedcellen te 
verbeteren. We hadden geluisterd  naar wat George Bernard 
Shaw in 1906 (!) voorspelde in zijn ‘Doctor’s Dilemma’: 
“There is at the bottom only one genuinely scientific 

treatment for all diseases, and that is to stimulate the 

phagocytes.” Maar we waren vergeten de rest van het 
toneelstuk te lezen: Shaw schreef in de vierde acte: “Have they 

[de witte bloedcellen] not only eaten up the bacilli, but 

attacked and destroyed the red corpuscles as well? A 

possibility suggested by the patient's pallor. Nay, have they 
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finally begun to prey on the lungs themselves? Or on one 
another?” (12). Met andere woorden, Shaw hield ruim 
honderd jaar geleden al rekening met de mogelijkheid dat witte 
bloedcellen niet alleen bacteriën kunnen doden, maar 
tegelijkertijd het eigen lichaam schade kunnen berokkenen. 
We hadden Lewis Thomas niet geloofd die reeds in 1974 in 
zijn ‘Notes of a Biology Watcher’ schreef: “ Our arsenal for 

fighting off bacteria is so powerful and involve so many 

different defense mechanisms that we are more in danger 

from them than from the invaders. We live in the midst of 
explosive devices: we are mined!"(13).  Daar zijn wij eigenlijk 
pas een jaar of vijftien geleden achtergekomen; tijdens het 
gevecht tussen de gast en de gastheer, loopt de gastheer zelf 
soms ernstige schade op.  
Ik had in 1977 voorgesteld om onderzoek te doen naar de 
interactie tussen de afweer en de bacterie, en dan met name 
naar de interactie tussen het complement systeem, de bacterie 
en de phagocyte. Nu, pas na 32 jaar, komt de groep van Jos van 
Strijp, Kok van Kessel en Carla de Haas heel ver in het 
ontrafelen van deze interactie en zij maken duidelijk dat 
stimuleren van fagocyten soms gevaarlijk is en kan leiden tot 
schadelijke ontstekingsreacties (14). 
 
Ik liet 32 jaar geleden reeds doorschemeren dat ik worstelde 
met de vrijblijvendheid van onderzoek. Het was toen tenslotte 
ook al zo dat het de belastingbetaler is die onderzoek mogelijk 
maakt. Ik heb mij daarom steeds afgevraagd waarom we 
bepaald onderzoek doen en wat de resultaten van dat onderzoek 
bijdragen aan de gezondheid van de mens.  Ik wilde toen ik 22 
jaar was en net aan het wetenschappelijk onderzoek begon, aan 
mijn ouders kunnen zeggen dat mijn onderzoek de gezondheid 
van de mens ten goede komt. 
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Kan ik dan nu met goed gemoed zeggen dat ik de belasting-
gelden goed gebruikt heb, terwijl mensen in ziekenhuizen nog 
steeds infecties oplopen? Kan ik de belastingbetaler in de ogen 
zien, terwijl mensen zelfs buiten het ziekenhuis nog steeds 
ernstige infecties oplopen, zo ernstig zelfs dat we nu spreken 
van ‘Emerging Infections’? Het geeft mij een onbehaaglijk 
gevoel. 
Ja, ik zal de belastingbetaler vertellen dat wij samen met 
Christina Vandenbroucke ruim twintig jaar geleden het gevecht 
aangegaan zijn tegen de MRSA bacterie en dat dit onderzoek 
zo succesvol was dat in Nederland bijna geen patiënt overlijdt 
aan deze gevreesde bacterie en dat in het buitenland steeds 
meer ziekenhuizen de door ons opgestelde protocollen gaan 
gebruiken (15,16). 
Ja, ik zou kunnen zeggen dat dankzij onderzoek van Maja 
Rozenberg en Ad Dekker er minder infecties voorkomen bij 
patiënten op de afdeling Haematologie (17). 
Ja, ik zou kunnen zeggen dat heel veel onderzoek dat wij in 
Utrecht hebben verricht niet door de Nederlandse belasting-
betaler, maar vooral door buitenlandse belastingbetalers 
betaald werd. Zo kregen wij samen met Andy Hoepelman en 
Ad Fluit, dankzij inzet van Tom Schwarz en later Dirk van den 
Berg, uit Brussel en de Verenigde Staten miljoenen euro’s voor 
onderzoek. 
Ja, ik zou dus ook kunnen zeggen dat het onderzoek dat door 
Jos van Strijp en Kok van Kessel en de leden van hun groep 
verricht wordt, mogelijk zal leiden tot de ontwikkeling van 
nieuwe geneesmiddelen (18). 
Ja, ik zou de belastingbetaler zeggen dat wij (mijn 105 
promovendi en ik) en vele andere wetenschappers met ons 
soms te optimistisch waren. We weten nu dat het micro-
organisme en de gastheer hun geheimen niet gemakkelijk 
prijsgeven. 
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Onderwijs en Onderzoek 
Maar ik zou de belastingbetaler ook uitleggen dat ik ervan 
overtuigd ben dat onderwijs en onderzoek aan de universiteit 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het was Von 
Humboldt die in het begin van de negentiende eeuw het 
onderzoek tot een essentieel onderdeel van het universitaire 
onderwijs introduceerde. Zonder onderzoek geen vorming, 
geen ‘bildung’, van de student (19). Dit Duitse model heeft 
vervolgens in vele universiteiten opgang gedaan. De 
universiteit als plaats waar leraren en studenten onafhankelijk 
en in alle rust aan hun vorming konden werken. De universiteit 
als plaats van ultieme vrijheid. Onderzoek is essentieel voor 
onderwijs en moet de student leren kritisch te zijn. Maar ik wist 
dat onderzoek niet ontkomt aan randvoorwaarden. Zoals Eric 
Hobsbawn (20) in zijn ‘Eeuw van Uitersten’, een verhandeling 
over de twintigste eeuw, zegt: “onderzoek is nooit vrij en 
onbegrensd. Niet alleen omdat er geld van de belastingbetaler 
voor nodig is, maar ook omdat er vaak veel zakelijke belangen 
in het geding zijn.” 
De vraag is niet: “of onderzoekers door iemand verteld wordt 
wat ze wel en niet moeten doen, maar wie de criteria voor 
onderzoek vaststelt”. Dat is helaas meestal de politiek. De 
consequentie hiervan is dat vaak de waan van de dag bepaalt 
welk onderzoek gesubsidieerd wordt. Een onbehaaglijk gevoel! 
 
Men behoeft geen profeet te zijn (en dat gold ook al in 1977) 
om te weten dat de gezondheidszorg voor grote veranderingen 
staat. Hoe is een arts-assistent het beste toegerust om die 
toekomstige veranderingen in diagnostiek en behandeling die1 
hij zich tijdens zijn opleiding nog niet kan aanleren, later 
tijdens zijn carrière eigen te maken? Dat zou alleen kunnen 

                                                 
1 Hij wordt in de gehele tekst  in de algemene zin gebruikt 
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wanneer de student en de arts-assistent wetenschappelijk 
geschoold zijn.  Alleen dan zou hij in staat zijn uit al die 
nieuwe vindingen, die vinding te kiezen die voor de patiënt 
werkelijk een stap voorwaarts is.   
 
Dat geldt zeker ook voor de arts-assistent die opgeleid wordt 
tot arts-microbioloog. Zijn omgeving zal er over vijf tot tien 
jaar heel anders uitzien. De diagnostiek van bacteriële infecties 
is nog teleurstellend traag. Wanneer een arts materiaal van een 
patiënt opstuurt naar het laboratorium, krijgt hij meestal pas na 
48 tot 72 uur antwoord. Vaak kan de arts-microbioloog pas na 
drie dagen een advies over de behandeling uitbrengen.  
Sinds 1987 zijn wij samen met Ad Fluit bezig geweest met 
onderzoek naar mogelijkheden om het diagnostisch proces te 
versnellen (21).  De PCR en monoclonalen antilichamen 
hadden ons in staat moeten stellen om sneller bacteriën in 
patiëntenmateriaal aan te tonen, waardoor de behandelend arts 
ook sneller en gerichter de patiënt met antibiotica zou kunnen 
behandelen. Iedereen was daar twintig jaar geleden zeer 
optimistisch over. Maar ook hier hadden we de vele praktische 
problemen niet voorzien. Veel jonge bedrijven die met veel 
enthousiasme begonnen waren met de ontwikkeling van snelle 
diagnostische methoden en die in hun businessplan spraken 
over de eerste ‘point-of-care testen’ in de microbiologie 
konden het niet bolwerken. Men was veel te optimistisch. 
Misschien dat het nu een aantal bedrijven gaat lukken snellere 
diagnostica te produceren. Naast methoden die berusten op het 
aantonen van DNA of RNA worden ook spectrometrische 
methoden ontwikkeld om bacteriën en biomarkers bij patiënten 
aan te tonen. Dit gaat mogelijk binnen afzienbare tijd succes 
opleveren. Maar de klassieke kweekmethode zal de eerste tien 
jaar nog zeker niet uit het laboratorium weg te denken zijn. Het 
werk dat in het microbiologisch laboratorium plaatsvindt blijft 
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dus herkenbaar voor Robert Koch en Louis Pasteur wanneer 
deze zich anno 2009 op de werkvloer zouden begeven.  Dat is 
in 2009 een onbehaaglijk gevoel! 
Omdat nieuwe methodes langzaam ingevoerd gaan worden, 
gaan we een periode tegemoet waarin de kosten van het 
diagnostisch onderzoek sterk stijgen. Zo is er sinds twee jaar 
een assay in de handel voor het aantonen van bacteriën in het 
bloed. De prijs voor deze kit is 220 euro. Voor een 
laboratorium van het UMCU waar 12.000 bloedkweken 
onderzocht worden betekent dit een bedrag van 2,5 miljoen 
euro. Omdat in slechts 10 tot 15 procent van de bloedmonsters 
bacteriën worden aangetoond, zou dit beteken dat er bijna 2000 
euro betaald moet worden om een positief monster aan te 
tonen. Op een totale omzet van het bacteriologisch 
laboratorium van 5 miljoen euro per jaar is dit een onhaalbare 
kaart (22). 
Het blijft dus zaak de medisch specialist wetenschappelijk te 
scholen, zodat hij ontwikkelingen op zijn vakgebied kritisch 
kan volgen en niet klakkeloos alles wat nieuw is 
implementeert. Onderwijs en opleiding kunnen niet zonder 
wetenschap. 
 

De toekomst van de gezondheidszorg 
De staat van de gezondheidszorg is de afgelopen jaren 
verbeterd. Toen ik in 1944 geboren werd, ging men ervan uit 
dat mijn gemiddelde levensverwachting 72 jaar zou zijn. Nu in 
2009 is die levensverwachting voor mannen ruim 80 jaar en 
voor vrouwen ruim daarboven. Men zegt wel dat we per jaar 
een maand ouder worden. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we 
langzaam maar zeker het eeuwige leven bereiken. Maar toch…. 
Waarom worden wij gemiddeld ouder? Daar is niet 
gemakkelijk een antwoord op te geven. Laten wij als 
wetenschappers niet direct claimen dat het een gevolg is van 
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ons wetenschappelijk onderzoek. Wij zullen moeten erkennen 
dat vooral ontdekkingen van voor 1950 daartoe bijgedragen 
hebben; bijvoorbeeld de ontdekking van penicilline en andere 
antibiotica en de productie van vaccins.   
Natuurlijk, onderzoek op het gebied van hart- en vaatziekten, 
betere beeldvormende diagnostiek waardoor eerder en 
nauwkeuriger opsporing van ziekten mogelijk is, en misschien 
ook wel de ontdekking van de Helicobacter waardoor de 
maagzweer niet meer voorkomt, hebben allen bijgedragen aan 
een betere levensverwachting. 
Maar wij zullen moeten erkennen dat de betere staat van de 
volksgezondheid vooral het gevolg is van veranderingen in 
leefgewoonten van de mens. Wij leven en werken onder betere 
hygiënische omstandigheden, ons voedingspatroon is beter en 
we proberen met zijn allen minder te roken.  
Tegelijkertijd moeten we erkennen dat wij nog steeds niet in 
staat zijn een behoorlijk vaccin te produceren tegen malaria, 
aids, tuberculose en influenza. 
De verbeterde staat van de gezondheidzorg is gepaard gegaan 
met een onevenredige explosie aan kosten van de gezond-
heidzorg. In 1977 gaven wij in Nederland ongeveer 4 procent 
van het BNP uit aan de gezondheidzorg; tegenwoordig is dat 
meer dan 9 procent. De kosten van de gezondheidzorg stijgen 
veel sneller dan ons BNP (23). Grote consultancy bureaus als 
McKinsey schatten dat, wanneer er niet op korte termijn 
maatregelen genomen worden, de kosten van de gezond-
heidzorg binnen tien jaar zullen stijgen naar 15 tot 20 procent 
van het BNP. Er is geen samenleving die dit zal kunnen 
opbrengen. Wanneer niet onmiddellijk maatregelen genomen 
worden, zal de gezondheidzorg voor grote groepen in de 
samenleving onbereikbaar worden. Bovendien is het nog maar 
de vraag of deze explosie in kosten echt veel bijgedragen heeft 
aan de verbeterde staat van de volksgezondheid. 
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De crisis in de gezondheidszorg lijkt in veel opzichten op de 
veranderingen in het klimaat die het gevolg zijn van de 
opwarming van de aarde doordat de mens de uitstoot van onder 
andere CO2 niet beteugelen kan. Om Al Gore te parafraseren: 
de crisis in de gezondheidszorg is “Another Inconvenient 

Truth.” 
Deze 'inconvenient truth' is het gevolg van inefficiëntie in de 
gezondheidszorg, gebrekkige kwaliteit, veel te hoge 
verwachtingen bij de bevolking over waartoe de gezondheid-
zorg in staat is, de verwachting van het publiek dat alles te 
repareren valt, óók als men nonchalant met eigen gezondheid 
omgaat, en een volstrekte afwezigheid van besef van urgentie 
bij de beroepsgroep en daardoor bij het publiek. Het publiek en 
de beroepsgroep zullen ervan doordrongen moeten zijn dat er 
op korte termijn offers gebracht en keuzes gemaakt moeten 
worden. Veel zal afhangen van onze wil om ons levenspatroon 
aan te passen. Door het roken uit te bannen, betere voeding te 
gebruiken en meer te bewegen kan al veel gewonnen worden.  
Veel zal afhangen van onze eigen beroepsgroep. 

 
Klinisch leiderschap 
Zonder klinisch leiderschap is de crisis in de volksgezondheid 
niet op te lossen. Is er klinisch leiderschap binnen de groep? 
Professionals die bereid zijn het publiek te informeren en 
gezondheidszorg van een betere kwaliteit voor een lagere prijs 
te leveren.  McKinsey toonde in Groot Brittannië aan dat 
ziekenhuizen waar klinisch leiderschap wordt herkend, beter 
functioneren en bijvoorbeeld infecties veroorzaakt door de 
MRSA bacterie minder vaak voorkomen (24). Een klinisch 
leider is een professional met empathie, in staat tot 
zelfreflectie, die over de grenzen van zijn specialisme heen 
kijkt. Klinische leiders hebben begrip van de zorgketen: 
preventie, diagnostiek en behandeling. Winkler sprak in zijn 
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afscheidsrede ruim dertig jaar geleden over de explosie van 
onkunde; hetgeen leidt tot een strijd om het verstaan. Of anders 
gezegd: de opmars van specialisten die steeds meer van een 
steeds kleiner gebied weten, leidt tot een situatie waarbij 
verschillende specialisten elkaar niet meer begrijpen. Daar ligt 
het gevaar voor de klinische zorg: het niet meer kunnen  
verstaan en dus niet meer kunnen samenwerken. Samenwerken 
in de zorg is essentieel.  
Het samenspel tussen huisarts, klinisch specialist en 
ondersteunend specialist moet er voor zorgen dat de tijd die 
verloopt tussen het bezoek aan de huisarts, het stellen van de 
diagnose en het begin van de behandeling slechts een kwestie 
van enkele dagen is en niet van vele weken. Wachttijden 
mogen eigenlijk niet bestaan. In elke industrie weet men dat 
wachttijden leiden tot inefficiëntie en tot verspilling van geld.  
In de zorgketen kan, met een huisarts als competent regisseur, 
veel worden gewonnen.  Alleen zullen, om dit te bereiken, bij 
de opleiding van de huisarts meer klinisch specialisten 
betrokken moeten worden. De opleiding van een huisarts kan 
dan niet meer alleen binnen een huisartsen instituut plaats-
vinden. Daar moeten meer specialisten bij betrokken worden. 
In de strijd om het verstaan dienen huisartsen en specialisten 
dezelfde taal te spreken. Winkler zei het zo: “Het peil van de 

Nederlandse Geneeskunde wordt door de eerste lijn bepaald.” 

 
De medische microbiologie 
Ook al maken de kosten die verbonden zijn aan het 
microbiologisch onderzoek bij patiënten met infecties slechts 
één procent uit van het ziekenhuisbudget, het laboratorium 
voor medische microbiologie is een interessant paradigma in de 
gezondheidszorg. Immers, artsen-microbioloog hebben te 
maken met de belangrijkste peilers van de gezondheidszorg: 
preventie, diagnostiek en behandeling van patiënten. De arts-
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microbioloog is verantwoordelijk voor de preventie van 
infecties in het ziekenhuis en samen met de GGD buiten het 
ziekenhuis. De arts-microbioloog is verantwoordelijk voor 
efficiënte diagnostiek ten dienste van de behandeling van 
infectieziekten. Dit alles moet binnen een bepaald financieel 
kader gebeuren. Ook binnen de infectieziekten zal niet alles 
meer mogelijk zijn. Ook de arts-microbioloog zal een klinisch 
leider moeten zijn. Ook hij moet breed opgeleid zijn en over de 
grenzen heen kunnen kijken. Een arts-microbioloog die 
klinisch leiderschapscapaciteiten heeft zal een belangrijke 
bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van onnodig 
gebruik van antibiotica.  
Andy Hoepelman en ik hebben ooit aan de directie van het 
UMC Utrecht voorgesteld om samen met de apotheek het 
antibioticagebruik in het ziekenhuis terug te dringen, waarbij 
de behaalde winst over het ziekenhuis en onze afdelingen 
verdeeld zou worden. De directie was niet bereid in deze 
activiteit te investeren.  
Een arts-microbioloog die een klinisch leider is, zal laten zien 
dat zijn afdeling kosteneffectief is op het gebied van 
ziekenhuisinfectiepreventie.  Immers, de afdeling zorgt ervoor 
dat infecties voorkomen worden. In termen van marktwerking 
in de zorg laat een dergelijke afdeling zien dat zij winstgevend 
is. Alleen dan is een dergelijke afdeling een aanwinst voor het 
ziekenhuis. 
Een arts-microbioloog met klinisch leiderschapscapaciteiten 
zal willen samenwerken en alleen nieuwe methodes invoeren 
wanneer hij zich ervan overtuigd heeft dat een dergelijke 
investering kosteneffectief is en gezondheidswinst oplevert. 
Gezondheidseconomen moet men kunnen inschakelen om 
gezondheidswinst en kostenbesparing te objectiveren. Het zou 
kunnen zijn dat men met behulp van een econoom aantoont dat 
investeringen in het laboratorium niet leiden tot 
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kostenbesparingen binnen het laboratorium, maar dat deze 
elders in het ziekenhuis behaald worden. 
De ondersteunende specialismen zullen als een van de eersten 
met marktwerking in de zorg te maken krijgen. Nu een steeds 
groter deel van het ziekenhuis budgetvrij onderhandelbaar 
wordt en ziekenhuizen met elkaar de concurrentie aangaan, 
komt er grote druk op de kostprijs van de ondersteunende 
specialismen. Ziekenhuizen zullen diagnostiek in willen kopen 
tegen een concurrerende prijs. De arts-microbioloog zal zelf 
zijn kostprijs moeten kunnen berekenen en kunnen bepalen hoe 
hij deze prijs in de markt zet. De presentie van de arts-
microbioloog in de kliniek zal niet vrijblijvend mogen zijn. 
Ziekenhuizen zullen de waarde van de aanwezigheid van een 
arts-microbioloog in huis willen toetsen.  
De Nederlandse arts-microbioloog die naast klinisch 
leiderschap ook commercieel gevoel heeft, hoeft niet bang te 
zijn voor buitenlandse aanbieders; buitenlandse laboratoria 
bieden geen klinische adviezen. Zij voelen zich niet 
verantwoordelijk voor het aantal ziekenhuisinfecties in het 
ziekenhuis. Zij geven slechts een laboratoriumuitslag. Wat de 
behandelend arts met het resultaat doet, is niet hun zorg. De 
goede arts-microbioloog maakt deel uit van de zorgketen en 
denkt mee (25)! 

 
De opleiding 
Ook arts-assistenten moeten klinisch leiders worden. De 
opleiding van medisch specialisten is geherstructureerd en 
vooral gericht op het verbeteren van de kwaliteit in de zorg 
(25). Ik mocht de commissie ‘Herstructurering Opleiding 
Medische Microbiologie’ voorzitten. Helaas is de her-
structurering ontaard in een bureaucratische regelgeving waarin 
eigenlijk nog niemand de weg weet. Men denkt de kwaliteit 
van de arts-assistent te verhogen door de AIOS de zogenaamde 
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kerncompetenties aan te leren. De assistenten moeten verschil-
lende malen per jaar getoetst worden op deze competenties. U 
moet zich voorstellen dat wanneer een arts-assistent vijf tot tien 
keer per jaar getoetst moet worden, dit bij ons waar 15 arts-
assistenten opgeleid worden,vaak zal leiden tot  minimaal 75 
toets- en beoordelingsmomenten per jaar. Bij het opstellen van 
de plannen voor de herstructurering van de opleiding van arts-
assistenten tot medisch specialist hebben onderwijs-
deskundigen zich niet hulpvaardig, maar dominerend 
opgesteld. Helaas, ook hier is de hand van de ervaren klinisch 
leider node gemist. Het geeft mij een onbehaaglijk gevoel. 
Deze omissie kan ertoe leiden dat een arts-assistent het 
slachtoffer wordt van een beoordelingscircus en dat een 
opleider in de verleiding komt de lat wat lager te leggen bij een 
arts-assistent die net niet voldoende scoort, om rompslomp 
voor en tijdverlies van de opleider te voorkomen. De kwaliteit 
van de klinische leiders wordt niet alleen bepaald door de 
kwaliteit van de opleiding, maar vooral ook door de kwaliteiten 
van de basisarts. 

 
De medische studie 
Nederland is het enige land ter wereld waar potentiële 
studenten onderworpen worden aan een gewogen loting. Het 
wordt meer en meer duidelijk dat dit een slecht systeem is. 
Generaties van studenten hebben wij gedemotiveerd omdat ze 
niet de door hen gewenste studie konden volgen. Ik neem het 
mijzelf kwalijk dat ik geen spreekbuis ben geweest van  
protesten tegen dit systeem. Daar voel ik mij onbehaaglijk bij. 
Bij de meeste universitaire studies valt een grote groep van 
studenten af. Dit aantal loopt op tot soms 50 procent na één of 
twee jaar. Dat betekent dat vaak maar 50 procent van de 
studenten die een studie begonnen, deze afmaakt. Men vraagt 
zich af waarom er in de geneeskunde slechts 10 procent van de 
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studenten het artsexamen niet behaalt. Uitval na twee jaar is 
minder dan 5 procent. Zijn die ingelote studenten veel 
gemotiveerder dan studenten aan andere faculteiten? Of is de 
studie gemakkelijker en is de studie zo ingericht dat uitval 
minder snel plaats vindt? Loting selecteert uiteraard niet meer 
gemotiveerde studenten en leidt niet tot betere artsen. Alleen 
beoordeling van de student na twee jaar studie lijkt mogelijk 
een voorspellende waarde te hebben (26). Als een student na 
twee jaar niet goed functioneert, is de kans groot dat deze 
uiteindelijk geen goede arts wordt. Daarom zou men de loting 
los moeten laten; alle studenten moeten toelaten en pas na twee 
jaar selecteren. Er is dan waarschijnlijk al voldoende 
natuurlijke uitval zoals bij andere studies. Koppel de studie 
gedurende de eerste twee jaar los van een UMC. Dit laat in het 
begin grotere aantallen studenten toe zonder dat de kosten van 
het onderwijs astronomisch hoog worden. Hierdoor ontstaat 
een systeem waar iedere student een gelijke kans heeft en elke 
student voor eigen studieprestaties verantwoordelijk is. 

 
Dames en heren, 
Ook voor onderzoekers is het voorspellen van de toekomst een 
hachelijke zaak en ondanks het onbehaaglijke gevoel daarover 
kijk ik om met heel veel voldoening. Toen ik in 1977 mijn 
oratie uitsprak kon ik niet vermoeden dat ik op mijn afdeling 
met zoveel onderzoekers uit zoveel verschillende disciplines en 
vanuit zoveel landen zou samenwerken en dat ik meer dan 
honderd promovendi mocht begeleiden. Ik kon niet vermoeden 
dat ik eens de meest geciteerde medisch specialist in Utrecht 
zou zijn. Ik kon niet vermoeden dat de universiteit en het UMC 
Utrecht mij zoveel kansen zouden geven. Daar ben ik het 
College van Bestuur van de Universiteit en de Raad van 
Bestuur van het UMC Utrecht zeer erkentelijk voor.   
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Ik kon niet vermoeden dat ik voorzitter zou worden van 
verschillende grote internationale verenigingen. Hoe kon ik 
vermoeden dat wetenschappelijk onderzoek leidt tot 
vriendschap.  Mijn beste vrienden zijn hier: Phil en Karin 
Peterson uit Minneapolis, Ragnar Norrby uit Zweden, Keith en 
Penny McAdam uit Groot Britanië en mijn goede vriend 
Sangkot Marzuki uit Indonesië. 
Ik kon niet vermoeden dat ons onderwijs, ons onderzoek en 
onze opleiding zoveel getalenteerde mensen zouden aan-
trekken.  In kon niet vermoeden dat er een EWI (ik blijf onze 
afdeling zo noemen) zou ontstaan met zo’n geweldige 
atmosfeer; een plezier voor velen om er te werken. Ik kon niet 
vermoeden dat mijn voortreffelijke secretaresse Yfke Joseph 
mij meer dan dertig jaar trouw zou blijven. Ik kon niet 
vermoeden dat ik mocht samenwerken met Maja Rozenberg, 
Dana Milatovic en Annemarie Weersink en vele anderen in de 
Klinische Microbiologie. Wat een plezier was de samen-
werking met Andy Hoepelman (veel hebben wij samen 
beleefd). Wat een uitdaging: de samenwerking met de groep 
van Jos en Kok, en met Ad Fluit, Harm Snippe en Ton van 
Loon. Wat een plezier voor mij om de samenwerking met 
Annemarie nog enige tijd voort te zetten. Ik kon niet 
vermoeden dat wij met zijn allen in staat waren een voor-
treffelijke opvolger te vinden.  Toch is dit gelukt: bij Marc 
Bonten in het EWI in uitstekende handen. 
Mijn vader heeft alleen het begin van mijn reis door de 
microbiologie meegemaakt. Mijn 98-jarige moeder en mijn 
broers en zussen hebben de gehele reis op afstand gevolgd. Ik 
ben de reis alleen begonnen. Ik kon niet vermoeden dat ik, toen 
ik reeds geruime tijd op reis was, een microbiologe zou vinden 
die mij ook buiten de microbiologie zou vergezellen. Ja  
Liesbeth, samen met onze kinderen bevalt ons dat uitstekend. 
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Vatten wij dan samen: 
 Randy Pausch was geen medicus. Hij was hoogleraar in de 
Informatica. Toch is zijn ‘Last Lecture’ die hij op 46-jarige 
leeftijd, vlak voor zijn overlijden, gaf en op You Tube door 
miljoenen mensen gevolgd werd, een les in Klinisch 
Leiderschap voor alle aankomende artsen. Hij vertelt zijn 
gehoor waarom hij zijn behandelende artsen goede geneesheren 
vindt en hij legt uit hoe je naast drukke werkzaamheden tijd 
voor andere belangrijke zaken kunt vrijmaken. Hij beschrijft de 
essentie van leiderschap (27). 
Wij hebben leiders nodig die in staat zijn met creatieve 
oplossingen te komen om uit de crisis in de gezondheidszorg te 
geraken. Als wij niet in staat zijn een betaalbare 
gezondheidszorg te verschaffen aan iedereen, zullen wij op een 
dag ontwaken met ‘Another Inconvenient Truth’.  
 
Ik wil de komende tijd met anderen werken aan oplossingen 
die deze “inconvenient truth” kunnen voorkomen. 
 
 
Ik hoop dat u mij verstaan hebt. 
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Ladies and gentlemen: 
 
As described by the French author and philosopher Albert 
Camus in his famous novel “The Plague”(1), the serum that old 
doctor Castel had prepared with feverish diligence to fight the 
plague epidemic unfortunately had little effect. The son of the 
magistrate Othon, the first to receive the new serum, died 
anyway. Even the comprehensive hygienic measures, which in 
truth were long-awaited because of municipal bureaucracy, 
could not prevent dozens of people from dying of the disease 
daily in Oran between April and February” (2). 
 
It was with these words that I began my speech on October 18th 
1977, when I accepted the position of Professor of Clinical 
Microbiology and Infectious Diseases here in Utrecht. I wanted 
to underline that the plague and other classical infectious 
diseases such as smallpox were diseases that appeared only in 
novels. That these diseases no longer or rarely occurred, 
because we knew how they could be controlled. 
In contrast to these serious and well-known infectious diseases, 
I proposed that, in the future, we would deal more often with 
infections that occur in patients with decreased immunity, e.g. 
patients with cancer, those who have undergone organ 
transplantations, ICU patients, and the elderly. And that these 
infections would be caused by low-virulence micro-organisms 
that differ greatly from the pathogens causing the plague and 
smallpox; micro-organisms that often belong to our own 
natural bacterial flora. 
 

Hospital-acquired infections, a cause of discomfort 
When preparing my speech in 1977, I considered titling it: 
“Revolt of the Masses”, after the famous novel by the Spanish 
philosopher José Ortega y Gasset (3). Ortega feared a society 
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in which the illiterate masses would be in power. A society of 
decay or numbness, without vision, that would be ruined by 
boredom.  
Infections in weakened patients occur in a similar fashion – 
they are not caused by intelligent virulent micro-organisms, but 
by masses of insignificant bacteria that have no real identity 
and that belong to the bacterial populations common to our 
skin and mucous membranes. Bacteria that are not capable of 
causing specific symptoms in a patient and that only cause 
disease because the patient can no longer protect himself. 
 
In 1977, however, we did not realize that we should not allow 
any of the knowledge about the plague or smallpox to be 
forgotten. That, 30 years later, we would have to reckon with 
terrorists who could use these pathogens for biological warfare. 
It is written that, more than 40 years ago, the US Surgeon 
General Stewart proposed to the American Congress that the 
“book on infectious diseases” be closed (4). In addition, he 
supposedly suggested to President Johnson, in office at that 
time, that no more money be spent on investigating infections. 
He thought that, because of the discovery and use of antibiotics 
and vaccines, infections would rarely continue to occur. The 
Surgeon General and the President should, however, have 
known better.  In 1969, most of the deaths worldwide were still 
being caused by infectious diseases. Malaria, tuberculosis, and 
intestinal infections were also taking their toll at that time. We 
now know better: the battle against infections is far from being 
won. 
In 1969, we did have a vague suspicion that flu epidemics and 
pandemics could occur, but we were almost positive that a 
broad-spectrum vaccine, i.e. a vaccine against all flu viruses, 
would be developed in time. Supporting this idea was a 1966 
article in the daily newspaper: the NRC Handelsblad (5) stating 
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that the Rand Corporation in the US foresaw that we would be 
able to prevent all bacterial and viral infections with a few 
vaccines by the year 2000.  
In his 1978 farewell speech (6), my predecessor Winkler also 
predicted, and I quote, “a general influenza immunization with 

low-virulent strains cultured in horse serum, followed by a 

polyvalent vaccine with a good adjuvant, will be very effective 

by the year 2003”. We all know that, 40 years later, such a 
vaccine has still not been developed. 
In 1977, no one could have foreseen that an entirely new 
disease, AIDS, would cause a worldwide epidemic. The 21st 
century is just 10 years old and we have already witnessed a 
number of pandemics and bioterrorist threats with severe 
consequences for public health and the economy. 
 
In 1977, no one suspected that the largest medical break-
through in the next 40 years would be the discovery of bacteria 
as the cause of gastric ulcers and that, as a result, a surgeon 
would rarely need to perform a stomach operation. Gastric 
ulcers can, in fact, now be cured with antibiotics. In 1982, a 
time with little money for and only a slight interest in 
infectious diseases, Warren and Marshall performed classical 
research: they isolated and cultured bacteria from patients with 
stomach complaints and then infected themselves with the 
isolated bacteria to see if a stomach ulcer would develop. This 
is something that Robert Koch could have done at the end of 
the 19th century. If only he had done so, my father might not 
have died of stomach cancer in 1970 at the age of 57. 
Deservedly, Warren and Marshall received the 2005 Nobel 
Prize for their discovery of Helicobacter as the cause of gastric 
ulcers and probably also of gastric cancer (7). 
In my 1977 speech, I talked about infections that are contracted 
by patients in hospitals; also infections that had been 
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overlooked by the Surgeon General. I proposed that 5-10% of 
the patients in Dutch hospitals would contract a nosocomial 
infection and that approximately 2500 of them would die as a 
result, annually. In 2009, research results of the working group 
“Prezies” showed that approximately 5-10% of the patients in 
Dutch hospitals contract an infection and that the costs that are 
involved are about EUR 2 billion (8).  Aren’t those the same 
numbers that I had mentioned 32 years before when I accepted 
my professorship? 
In 1977, I also suggested that many infections are caused by 
bacteria that are resistant to all kinds of antibiotics. I 
mentioned, for example, the extremely resistant Klebsiella 
bacteria, bacteria that could hardly be controlled. Such 
infections have only increased in number since 1977. In our 
department, Maurine Leverstein and James Cohen Stuart are 
currently performing pioneering research on these bacteria (9). 
 

Other causes of discomfort  
I was extremely enthusiastic when I started in the laboratory as 
a 22-year-old doctoral student in 1967. I was also fascinated by 
the fact that patients who had undergone a for-that-time 
spectacular heart operation could continue their lives without 
any problems, but that they sometimes died from an infection 
caused by innocent skin bacteria. I was convinced that of all 
the bacteria found on the skin, some had to be less innocuous. I 
was also sure that these bacteria could be detected and 
suppressed before it was too late. Unfortunately, we have not 
yet succeeded (10). We have also been unable to identify those 
patients who will be the first to contract an infection. If we had 
been successful, we could have taken measures to prevent the 
infections. Finally, I have been disappointed in our advanced 
micro-array methods, because I was certain that genome 



 52 

research would ultimately answer the question why certain 
bacteria cause illness and others do not (11). 
 
In my acceptance speech, I also proposed that research be 
performed on immunity of the patient in the hospital. I asked 
myself: Can we not take measures to improve the immunity of 
all of the weakened patients in an ICU? 
In the intervening years, we have tried to treat septic patients 
(patients with very serious blood poisoning) with monoclonal 
antibodies. In the beginning, this treatment seemed to help and 
many pharmaceutical companies attempted to market a product 
against sepsis. Even though an incredible amount of money 
was invested in this research, a drug against sepsis was not 
developed. Again, the prediction that Winkler made in 1978 
was not correct. In that year, he had said, and I quote:  “By 

2003, timely immunization with core endotoxins will greatly 

improve the situation of patients with reduced defenses”. 
 
We have tried to improve the function of white blood cells. We 
even listened to what George Bernard Shaw predicted in his 
1906 play “The Doctor’s Dilemma”: “There is at the bottom 

only one genuinely scientific treatment for all diseases, and 
that is to stimulate the phagocytes”. We forgot, however, to 
read the rest of the play. In the fourth act, Shaw wrote: “Have 

they (the white blood cells) not only eaten up the bacilli, but 

attacked and destroyed the red corpuscles as well? A 

possibility suggested by the patient’s pallor. Nay, have they 

finally begun to prey on the lungs themselves? Or on one 
another?” (12). In other words, more than 100 years ago, 
Shaw considered the possibility that white blood cells can not 
only kill bacteria, but also cause damage to the body. 
We did not believe Lewis Thomas when he wrote in his 1974 
“Notes of a Biology Watcher” “Our arsenal for fighting off 
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bacteria is so powerful and involve so many different defense 

mechanisms that we are more in danger from them than from 

the invaders. We live in the midst of explosive devices: we are 
mined!” (13). In fact, it was not until 15 years ago, that we 
actually accepted the truth of Lewis’ statements: during the 
fight between host and invader, the host sometimes suffers 
serious damage. 
In 1977, I had proposed that research be conducted on the 
interaction between the immune system and bacteria; in 
particular, on the interaction between the complement system, 
bacteria, and phagocytes. Now, 32 years later, the group led by 
Jos van Strijp, Kok van Kessel, and Carla de Haas has come far 
in untangling this interaction. Moreover, they have shown that 
the stimulation of phagocytes can be dangerous and lead to 
harmful inflammatory reactions (14). 
 
Thirty-two years ago, I also hinted that I was having problems 
with the “no-strings-attached” type of research that was being 
conducted. Like today, the taxpayer financed the research. I 
have, therefore, always asked myself: why are we conducting 
this investigation, and will the results of this research 
contribute to public health? When I was 22 years old and just 
starting to perform scientific research, I wanted to be able to 
tell my parents that my research would one day help improve 
the health of mankind. 
Can I, today, in all honesty say that I used the taxpayer’s 
money well when people in hospitals still contract infections? 
Can I look the taxpayer in the eye while people outside the 
hospitals are still contracting serious infections, so serious even 
that there is now talk of “emerging infections”? This gives me 
an uneasy feeling. 
Yes, I can tell the taxpayer that we, together with Christina 
Vandenbroucke, engaged in the battle against the MRSA 
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bacteria more than 20 years ago and that our research has been 
so successful that almost no patients in the Netherlands die 
from this feared pathogen. Also, continually more hospitals 
abroad are using the protocols that we formulated (15,16).  
Yes, I can say that, thanks to the research conducted by Maja 
Rozenberg and Ad Dekker, fewer infections are contracted by 
patients in the Department of Haematology. 
Yes, I can say that a great amount of the research conducted in 
Utrecht was mostly financed by foreign taxpayers, not by 
Dutch taxpayers. Together with Andy Hoepelman and Ad 
Fluit, and thanks to the efforts of Tom Schwarz and later Dirk 
van den Berg, we were able to acquire millions of euros from 
Brussels and the United States for our research. 
Yes, I can also say that the research conducted by Jos van 
Strijp, Kok van Kessel, and members of their group may result 
in the development of new medicines (18). 
I should, however, tell the taxpayer that we (my 105 PhD- 
students and myself) and many other researchers have been at 
times too optimistic. We now know that micro-organisms and 
hosts do not divulge their secrets easily. Yet, I would also 
explain that I am convinced that education and research at the 
university level are bound inextricably together. 
 

Education and research 
It was Von Humboldt who, in the beginning of the 19th century, 
introduced research as an essential part of the university 
education. He stated that without research, there can be no 
education, no “bildung” of the student (19). This German 
model soon took root in many universities. The university 
became a place where teachers and students could work 
independently on their education in peace and quiet — as a 
place of ultimate freedom. Research is essential for education 
and must teach the student to be critical. I knew, however, that 
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research could not escape limiting conditions. As Eric 
Hobsbawn wrote in  “The Age of Extremes” (20), a treatise of 
the 20th century: research is never free or boundless. Not only 
because taxpayer money is necessary, but also because 
business interests are frequently involved. The question is not 
“are researchers told what they should and should not do”, but 
“who determines the research criteria”. Unfortunately, politics 
is usually the determinant. The consequence of this is that the 
“issue of the day” frequently determines which research will be 
subsidized. A very uncomfortable feeling! 
 
Man does not have to be a prophet to know that healthcare is on 
the threshold of change, a fact that also applied in 1977. How 
can a medical resident be best prepared to understand the 
changes that will occur in diagnosis and treatment later in his 
career when he2 cannot learn about them during his studies? 
This can only happen when the student/resident is trained in 
science as well.  Only then is he capable of choosing from all 
the new discoveries, those results that will actually help his 
patient improve. This definitely applies to the resident who is 
being trained as a medical-microbiologist. His surroundings will 
look very different in 5-10 years. Today, the diagnosis of 
bacterial infections is disappointingly slow. When a doctor 
sends a sample from a patient to a laboratory, he receives an 
answer 48-72 hours later. Thus, frequently, the medical-
microbiologist can only give treatment advice after 3 days.  This 
will change, albeit, slowly. 
 
Since 1987, we, together with Ad Fluit, have been conducting 
research on accelerating the diagnostic process (21). The PCR, 
and e.g. monoclonal antibodies should have been able to 
demonstrate bacteria more quickly in patient samples so that 

                                                 
2 “He” and “his” are used in the generic sense throughout the paper. 
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the treating physician could treat the patient with antibiotics 
quicker and more specifically targeted. Everyone was very 
optimistic 20 years ago. Again, however, we did not anticipate 
the numerous practical problems. Many of the young 
companies that started so enthusiastically with the development 
of rapid diagnostic methods and that included in their business 
plan the first “point-of-care” tests in microbiology were unable 
to get good results. We were too optimistic. Perhaps a number 
of companies will soon be successful in producing faster 
diagnostic tools. Besides the methods that are based on 
demonstrating DNA or RNA, there are also spectrometric 
techniques being developed that can show bacteria and 
biomarkers in patients. These may prove successful within the 
near future. The classical culture methods, however, will 
certainly not disappear from the laboratory in the next 10 years. 
In fact, if Robert Koch or Louis Pasteur should suddenly 
appear in the microbiology lab today, they would recognize the 
work that is being conducted. That is a disturbing idea in 2010! 
Because new methods are being introduced slowly, we are 
entering a period in which the costs of diagnostics are 
increasing sharply. For the past 2 years, for example, there has 
been an assay on the market that can demonstrate bacteria in 
blood. The kit costs EUR 220. For a laboratory at the 
University Medical Center Utrecht (UMC Utrecht) that tests 
12,000 blood samples a year, this implies a cost of EUR 2.5M.  
Because bacteria are found in just 10-15% of the blood 
samples, this means that almost EUR 2,000 must be spent to 
demonstrate one positive sample. This is impracticable with a 
total bacteriological laboratory budget of EUR 5M  (22). 
It remains important, therefore, that the medical specialist be 
scientifically trained so that he can critically follow the 
developments in his specialty and not unthinkingly use just 
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anything that is new. Education cannot exist without training in 
science. 
 

The future of healthcare: another inconvenient truth 
The state of healthcare has improved over the past years. When 
I was born in 1944, the average life expectancy of a male was 
72 years. Now, in 2010, it is over 80 years and that of a female 
even longer. It is said that each year, our life expectancy 
increases by one month. Of course, this does not mean that we 
will eventually have eternal life. But still…. 
Why do we live on average longer? There is no quick answer 
to this question. We, as scientists, should not claim that it is 
because of our current scientific research. We must admit that 
the discoveries that occurred before 1950 were the largest 
contributors to longer life: e.g. the discovery of penicillin and 
other antibiotics, and the production of vaccines. Of course, 
recent research in the field of cardiovascular diseases, better 
imaging diagnostics through which diseases can be discovered 
sooner and more precisely, and maybe also the discovery of 
Helicobacter and thus, the prevention of ulcers have also 
contributed to a better life expectancy. 
However, we must admit that the better state of public health is 
for the most part, the result of changes in our way of life;  we 
live and work under better hygienic conditions, our eating 
pattern is better, and we try to smoke less. At the same time, 
we must admit that we are still unable to develop adequate 
vaccines against malaria, AIDS, tuberculosis, and influenza. 
The improved state of healthcare is linked to an unparallel 
explosion in the costs of healthcare. In 1977, approximately 
4% of the Dutch gross national product (GNP) was spent on 
healthcare. Today, we spend more than 9%. The costs of 
healthcare are increasing faster than our GNP (23). Large 
consultancy bureaus like McKinsey estimate that if measures 
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are not taken soon, the costs of healthcare will increase to 15-
20% of the GNP in the next 10 years. No society can manage 
such an increase. If immediate measures are not taken, 
healthcare will be out of reach for large sections of the society. 
Moreover, the question remains: “Does this explosion in costs 
really contribute to the improved state of public health”?  
The healthcare crisis resembles in many ways the changes in 
climate: climate changes are the result of global warming, 
because man cannot harness the emissions of, among others, 
CO2. To paraphrase Al Gore: the healthcare crisis is “Another 

Inconvenient Truth” 
This inconvenient truth is the result of the inefficiency seen in 
healthcare, the faulty quality, the unreasonably high public 
expectations with regard to what healthcare is able to do, the 
public assumption that everything can be fixed even if one has 
been careless with one’s own health, and the complete absence 
of urgency among professionals in healthcare and thus in the 
public. The public and the professionals must be convinced that 
sacrifices and choices have to be made in the short term. Much 
will depend on whether we are willing to change our way of 
life, since much can be won by stopping smoking, following a 
better diet, and exercising more.   
 

Clinical leadership 
Much will depend on our own professional group. 
The crisis in public healthcare cannot be solved without 
clinical leadership. Is there clinical leadership within the 
group? Professionals who are willing to enlighten the public 
and supply better-quality healthcare at a lower price? In Great 
Britain, McKinsey showed that hospitals that recognize clinical 
leadership, function better, and that infections caused by e.g. 
MRSA occur there less often (24). A clinical leader is a 
professional with empathy, who is capable of self-reflection, 
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and who can see beyond the borders of his specialty. Clinical 
leaders understand the healthcare chain: prevention, diagnosis, 
and treatment.  
In his farewell speech more than 30 years ago, Winkler 
discussed the explosion of ignorance; a problem that results in 
a struggle to understand. Or said differently, the increase in the 
number of specialists who know increasingly more about a 
continually smaller area of medicine is leading to a situation in 
which the different specialists do not understand each other. 
This is dangerous for clinical care: no longer being able to 
understand each other, means no longer being able to work 
together. Yet, co-operation in healthcare is essential. 
The cooperation between general practitioners (GPs), clinical 
specialists, and supportive specialists must ensure that the time 
that passes between a patient’s visit to his GP, a diagnosis, and 
the commencement of treatment is only a few days and not a 
number of weeks. Moreover, there should never be a waiting 
list. It has been shown that waiting times in any industry lead 
to inefficiency and a waste of money. With regard to the 
healthcare chain, much will be accomplished if the GP is a 
competent manager. This means that clinical specialists must 
be involved in the training of GPs and that such training can no 
longer be given just within an Institute for General Practice.  
The GP must receive a broader clinical and scientific training. 
In the struggle to understand one another, GPs and specialists 
will have to speak the same language. Winkler said it thus: 
“the level of Dutch medicine is determined by the quality of the 

first line
3
.” 

Even though the costs that are connected to microbiological 
investigation of patients with infections constitute only 1% of 
the hospital budget, the medical microbiology laboratory is an 

                                                 
3 First line means directly accessible help, e.g. a GP, a home nurse, or a 
dentist.  
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interesting paradigm in healthcare. After all, medical-
microbiologists are involved in the most important elements of 
healthcare: prevention, diagnosis, and treatment of patients. 
The medical-microbiologist is responsible for the prevention of 
infections in the hospital and, together with the Health 
Department, outside the hospital. The medical-microbiologist 
is also responsible for efficient diagnostics for the treatment of 
infectious diseases – and all within a certain financial 
framework. Like elsewhere, not everything will remain 
possible within the treatment of infectious diseases. The 
medical-microbiologist will have to be a clinical leader. He 
must be trained comprehensively and be able to look beyond 
the borders of his specialty. A microbiologist with clinical 
leadership qualities will be able to provide an important 
contribution to the prevention of the unnecessary use of 
antibiotics. 
Andy Hoepelman and I once proposed to the UMC Utrecht 
Board of Directors that we work together with the hospital 
pharmacy to decrease the use of antibiotics in the hospital and 
that the financial gains then be distributed between the hospital 
and our departments. The board was not interested in such an 
activity. 
A medical-microbiologist who is a clinical leader will show 
that his department is cost-effective in the prevention of 
nosocomial infections. After all, the department makes sure 
that infections are prevented. In terms of healthcare market 
forces, such a department will prove that it is profitable. Only 
then is the department an asset for the hospital. 
A microbiologist with clinical leadership capacity will want to 
co-operate with others and will only introduce a new method 
when he is convinced that such an undertaking is cost-effective 
and will result in an improvement in health. It must be possible 
to bring in health economists to objectify the improvements in 
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health and cost savings. The economist may be able to 
demonstrate that sometimes investments in the laboratory may 
not lead to cost savings within the laboratory itself, but 
elsewhere in the hospital. 
The supportive specialties will be the first to experience the 
market forces in healthcare. Now that a constantly increasing 
amount of the hospital budget can be freely negotiated and 
hospitals are competing with each other, there is a lot of 
pressure on the price of the supportive specialties. For 
example, hospitals will want to buy diagnostics at a 
competitive price. The medical-microbiologist will have to 
calculate the cost of the tests and determine how his laboratory 
can be competitive. The presence of a medical-microbiologist 
in the clinic will not remain free of obligations. Hospitals will 
want to test the value of having a medical-microbiologist “in 
house”.  
The Dutch microbiologist who has both clinical leadership 
qualities and an understanding of commercial matters, does not 
have to be afraid of foreign companies; foreign laboratories do 
not offer clinical advice. Microbiologists from foreign 
laboratories do not feel responsible for the number of 
nosocomial infections in a hospital; they only give a laboratory 
result. What the treating doctor does with the results is not their 
problem. A good medical-microbiologist is part of the 
healthcare chain and helps in the thinking process (25)! 
 

Students and Residents, future clinical leaders? 
Residents must also become clinical leaders. The training for 
medical specialists has been restructured and is aimed at 
improving the quality of healthcare in particular (25). I had the 
honor of chairing the restructuring committee of the Specialty 
of Medical Microbiology. Unfortunately, the restructuring has 
degenerated into a bureaucratic maze through which no one can 
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find their way. It is thought that the quality of residents can be 
improved by teaching them so-called core competencies and 
testing them about these competencies a number of times a 
year. Imagine: if a resident has to be tested about the core 
competencies 5-10 times a year, our institute with 15 residents 
will need to introduce a minimum of  75 tests/evaluations each 
year. Educational experts have been dominating, not helpful, 
when plans for restructuring the training of a resident to a 
medical specialist were being drawn up. Unfortunately, the 
experience of a knowledgeable clinical leader was desperately 
lacking. This leaves me with an uneasy feeling. Such an 
omission can result in a resident being the victim of a judgment 
circus and in a docent being tempted to lower the cutoff point 
when a resident does not quite make the grade and thus save 
the docent time and prevent a lot of fuss. 
The quality of clinical leaders is determined not only by the 
quality of the training, but especially by the quality of the MD 
students. 
 

The medical study 
The Netherlands is the only country in which potential medical 
students must undergo a weighed lottery system for admission. 
It is becoming more and more clear that this is a bad system. 
We have demotivated generations of students because they 
have not been able to follow their study of choice. I blame 
myself for not protesting enough against this system. I am 
troubled  about this; it gives me a feeling of discomfort.  
For most university studies in the Netherlands, about half of 
the students entering the university finish their study of choice. 
However the drop out rate of medical students is only 10%. 
Why then so few medical students fail their medical exams, 
and why is the drop-out rate, after 2 years, less than 5% while 
the non-medical students drop-out so frequently? Are the 
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students who may enter medical school through a lottery 
system so much more motivated than those in other faculties? 
Is the study easier?  “The answers to these questions are not 
known. At any rate, the drawing of lots does not select more 
motivated students and does not result in better doctors. The 
assessment of a student after 2 years of study seems to be a 
factor with a better predictive value (26). If a student does not 
function satisfactorily after 2 years, there is a good chance that 
he will not be a good doctor. Therefore, the system of drawing 
lots should be abandoned, and all interested students should be 
enrolled and then assessed after 2 years of study. Like in other 
fields of study, there will probably be a sufficient number of 
drop-outs to avoid an overabundance of medical students. 
Further, the study of medicine – during its first two years 
should be separate from the UMC. This will allow larger 
numbers of students to be enrolled initially, without causing 
astronomically high educational costs and the result will be a 
system in which each student has an equal chance to succeed 
and in which each student is responsible for his own study 
performance. 
 

Ladies and Gentlemen, 
It is tricky for researchers to predict the future. Despite a 
feeling of discomfort I have about such predictions, I can look 
back with immense satisfaction. When I gave my speech in 
1977, I could not expect that I would work with so many 
researchers from so many different disciplines and from so 
many different countries, or that I would supervise more than 
100 PhD students. I could not imagine that for awhile, I would 
be the most-cited medical specialist in Utrecht. I am very 
grateful to the governing body of the university and the Board 
of Directors of the UMC Utrecht for giving me so many 
unexpected opportunities. In 1977, I could not foresee that I 
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would become chairman of a number of large international 
societies. How could I imagine that science leads to so much 
friendship.  Some of my international friends are here, Phil & 
Karin Peterson, Ragnar Norrby, Keith and Penny McAdam, 
and my dear friend from Indonesia: Sangkot Marzuki. I could 
not imagine that our training program, our research, and our 
institute would attract so many talented people.  
I could not suspect that there would be an Eijkman-Winkler 
Institute (or EWI as I keep calling it) with such a fantastic 
atmosphere; pleasurable for many to work in. I could not 
imagine that my excellent secretary, Yfke Joseph, would 
remain faithful for more than 30 years. I could not suspect that 
I would co-operate with Maja Rozenberg, Dana Milatovic, 
Annemarie Weersink, and many others in the Department of 
Clinical Microbiology. It was such a pleasure to work with 
Andy Hoepelman – we certainly did go through a lot together. 
Also exciting was the co-operation with the groups of Jos and 
Kok, with Ad Fluit, Harm Snippe, and Ton van Loon. It gives 
me great pleasure to continue the co-operation with Annemarie 
Weersink for some time in the future. Finally, I could not 
foresee that we would be able to find such an outstanding 
successor. The EWI will be in good hands with Marc Bonten. 
 
My father only witnessed the beginning of my adventures in 
microbiology. My 98-year-old mother and my brothers and 
sisters have been able to follow the entire journey at a distance. 
I started my travels alone. I could not envisage that, after 
wandering for quite some time, I would meet a microbiologist 
who would also accompany me outside microbiology. Yes, 
Liesbeth, you and our children have given me great 
satisfaction.  
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In summary 
Randy Pausch was a Professor of Computer Science, not a 
medical doctor. Nevertheless, his “Last Lecture”, given just 
before his death from pancreatic cancer at the age of 46 years 
and seen on YouTube by millions, is a lesson in clinical 
leadership for all prospective doctors. He tells his audience 
why he thought the doctors who treated him were good 
physicians, and explains how, despite a heavy work schedule, a 
person can make time for other important things. He describes 
the essence of leadership (27). 
We need leaders who, by coming up with creative solutions, 
will be able to pull healthcare out of its current crisis. If we are 
not able to provide everyone with affordable healthcare, we 
will awake one day to “another inconvenient truth”. 
This is what I wanted to do in the near future, together with 
others to contribute to the efforts to prevent this “inconvenient 
truth”.  
 
 
I hope that you have been able to understand. 
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Prof Dr. Jan Verhoef (1944) was van 1977 tot 2009 hoogleraar 

in de besmettingsleer, - in het bijzonder de medische 

microbiologie en infectieziekten -  en verbonden aan de 

universiteit van Utrecht en het UMC Utrecht. Van zijn hand 

verschenen talloze artikelen en onder zijn leiding werkten meer 

dan 105 promovendi. Hij was president van verschillende 

internationale wetenschappelijke verenigingen (o.a. European 

Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases). In 

zijn afscheidsrede komt hij terug op de verwachtingen die bij 

de aanvang van zijn hoogleraarschap gewekt werden. Hij stelt 

dat wetenschappers vaak veel te optimistisch zijn. In 1977 ging 

men ervan uit dat infectieziekten goeddeels overwonnen waren. 

Nu weten we wel beter. Ondanks de soms te hoge 

verwachtingen, blijven wetenschap en onderwijs onlosmakelijk 

met elkaar verbonden. Zonder goede wetenschappelijke 

vorming zullen artsen in de toekomst niet goed in kunnen 

spelen op de grote veranderingen die ons in de gezondheids-



zorg te wachten staan. Met een wetenschappelijke vorming en 

klinisch leiderschapscapaciteiten zullen artsen beter in staat 

zijn hun verantwoordelijkheid te nemen om te komen tot een 

hoogwaardige gezondheidzorg die voor ieder toegankelijk is. 

Verhoef wil zich de komende jaren bezig houden met de 

kwaliteit en toegankelijkheid van een betaalbare gezondheids-

zorg. Met enkele collega’s nam hij het initiatief tot de 

oprichting van het World Healthcare Forum. 

       


