
 

 

Vaccinology Masterclass 
     Vaccineren en het immuunsysteem 
“De uitersten van het vaccineren, grenzen en nieuwe vergezichten!”   

 

Een programma voor zorgprofessionals in de infectiebestrijding 
 
Graag nodigen wij u uit voor de 2-daagse Vaccinology Masterclass in september 2019 in Doorn. Het 
programma geeft een overzicht van de wetenschappelijke stand van zaken op het gebied van de 
ontwikkeling en toepassing van vaccins in relatie tot het immuunsysteem.  
 

Datum: donderdag 26 en vrijdag 27 september 2019 
 
 

Locatie 
Landgoed Zonheuvel Hotel & Conferentiecentrum Amersfoortseweg 98,  
3941 EP Doorn. Bereikbaar met openbaar vervoer en auto 
 
 

Doelgroepen  
Kinderartsen, internisten, infectiologen, medisch microbiologen, artsen infectieziekten, 
immunologen, jeugdartsen, geriaters, apothekers en overige geïnteresseerden. 
 
 

Programma 
De inhoud van het programma is samengesteld door de Faculty van de Stichting Vaccinology 
Masterclass onder voorzitterschap van prof. dr. Ronald de Groot, kinderarts-
infectioloog/immunoloog, Radboud UMC, Nijmegen. 
 
 

Accreditatie aangevraagd voor: 
 
Nascholing interne geneeskunde (NIV):    12 punten 
Nascholing Immunologen (NVvI)     11 punten 
College Medische Immunologie     10 punten  
Nascholing Medische Microbiologie (NVMM):    12 punten 
Nascholing Kindergeneeskunde (NVK):    12 punten 
Nascholing jeugdartsen (AbSg):     11 punten 
Nascholing klinische geriatrie      12 punten 
Nascholing huisartsen en specialistische ouderen geneeskunde 11 punten 
Nederlandse Vereniging Infectieziektebestrijding (NVIB)  11 punten 
Nederlandse Vereniging voor Epidemiologie    11 punten 
Nederlandse Vereniging Farmaceutische Geneeskunde (NVFG) 11 punten 

 

 

 

 



 

 
Stichting Vaccinology Masterclass 

De Stichting heeft als doel: ten eerste het bevorderen van onderwijs en opleiding op het gebied van 
vaccins en de toepassing daarvan; ten tweede het organiseren van cursussen, masterclasses en 
trainingen voor studenten en professionals werkzaam in de gezondheidszorg en het verrichten van 
al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De Stichting heeft geen 
winstoogmerk en heeft de ANBI status. 
 

 
BESTUUR 

 

 Prof. dr. Ronald de Groot, voorzitter 
 Dr. Gerben Ferwerda, secretaris 
 Dr. Nico Hartwig, penningmeester 
 Mr. Cees Gips, bestuurslid 
 Dr. Hans Rümke, bestuurslid

 

 
FACULTY LEDEN: 

 

Prof. Dr. Ronald de Groot, kinderarts-infectioloog/immunoloog  
dr. Nicoline van der Maas, arts Maatschappij en Gezondheid / epidemioloog 

Dr. Hans Rümke, medisch vaccinoloog  
Dr. Patricia Bruijning-Verhagen, kinderarts-epidemioloog  
Dr. Gerben Ferwerda, internist-immunoloog/allergoloog  
Prof. Dr. Maarten Postma, Global Health Economics en hoogleraar Pharmacoeconomics  
Drs. Henrike ter Horst, jeugdarts KNMG  
Dr. Nico Hartwig, kinderarts-infectioloog   
Dr. Wendy Unger, immunoloog  
Drs. Marie José Sprakel, jeugdarts KNMG, Arts M&G  
Dr. Roderick Venekamp, huisarts en universitair docent. 
 

 
Ondersteunend congresburo:  
 
Bruggink Communicatie Support 
Gerhard Bruggink, directeur  
Doraweg 3, 8531 PW Lemmer,  
T 0514 533280/06-21424899 
info@gerhardbruggink.nl 

                      
 
 
Note:    Het betreft hier een geaccrediteerde, kwalitatief hoogstaande nascholing 

De Stichting Vaccinology Masterclass organiseert deze nascholing zonder winstoogmerk. 
Wij hopen dat u ook mogelijk geïnteresseerde collega’s in uw netwerk op deze nascholing wil 
attenderen.  

 Hartelijk  dank! 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Donderdag 26 september 2019 
 

8.30 - 9.30 Inloop en registratie 

Ontwikkeling van het (innate) immuunsysteem en vaccinatie 

09.30 Wendy Unger Opening door de voorzitter 

9.45-10.00 Gerben Ferwerda Introductie  in de immunologie van het vaccineren 

10.00-10.45 Christine Stabell-Benn  Nonspecific effects of vaccination: trained immunity 

10.45-11.15 PAUZE   

11.15-12.00 Liam O'Mahony  Microbiome and immunity: opportunities for vaccination 

12.00-12.30 
Nico Hartwig en 
Patricia Bruijning-
Verhagen 

Interactieve sessie: off-target effecten van vaccins 

12.30-13.40 LUNCH   

Immunosenescence 

13.40 Ronald de Groot Opening  door de voorzitter 

13.45-14.45  Rudi Westendorp  De biologie van het ouder worden  

14.45-15.30 Debbie van Baarle  Immunosenescence en vaccinatie bij senioren 

15.30-16.00 PAUZE   

16.00-16.25 Nigel Curtis 
Aspecific effects of vaccines’ and ‘immunosenescense and 
vaccination’: the connection…. 

16.25-16.40 Roderick Venekamp Introductie: griepvaccinatie bij ouderen 

16.40-16.50 Ted van Essen  Pro griep vaccinatie bij ouderen 

16.50-17.00 Marc Bonten  Contra griepvaccinatie bij ouderen 

17.00-17.45 Roderick Venekamp 
Interactieve sessie: Lagerhuis debat met medewerking 
van Marc Bonten en Ted van Essen 

19.00 DINER 
 

          19.00  Voorgerecht in de zaal 
 

          19.30 
Nigel Curtis  
(Koen van den 
Driessche) 

TB or not TB, that’s the question 
(Pediatrische infectie ziekten: Belgie, NL, Canada en 
Congo) 

          20.15  
Hoofd- en nagerecht in 
restaurant  



 

 
 

Vrijdag 27 september 2019  

Probleem vaccins RPV 

08.55 Nicoline van der Maas Opening door de voorzitter 

9.00-9.30 Ruud Bekkers  HPV: vaccinatie van jongens en meisjes? 

9.30-10.00 Pieter Fraaij  Mazelen: hoe eerder hoe beter? 

10.00-10.30 Christian Hoebe  
Pertussis: uitbreiding v.d. doelgroep vanuit GGD 
perspectief 

10.30-11.00 PAUZE   

Nieuwe vaccins 

11.00-11.30 Ann Vossen Vaccinatie tegen Cytomegalievirus infecties 

11.30-12.00 Abhijeet Nayak  
Vaccinatie tegen Tekenbeet encephalitis en ziekte van 
Lyme 

12.00-13.25 LUNCH   

Immuundefficinenties en vaccineren 

13.25 Nico Hartwig Opening door de voorzitter 

13.30-14.15 Hanneke Schuitemaker  Ontwikkeling van een vaccin tegen HIV  

14.15-15.00 Albert Vollaard  
Interactieve sessie: 
Vaccineren van patiënten met immuundeficiënties 

15.00-15.20  PAUZE   

15.20-16.20 Richard Pebody 
Smart immunization strategies in the UK: how kids 
protect the elderly against the flu….. 

16.20-16.30  Afsluiting   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

De gastsprekers: 

Dr. Wendy Unger, immunoloog, ErasmusMC, Rotterdam studeerde in 
1999 af als medisch bioloog aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. In 
2004 promoveerde zij op het proefschrift getiteld ‘Regulatory T cells: key 
players in nasal tolerance’ (VUmc). Als post-doc deed zij onderzoek naar 
dendritische cel en T cel modulatie (Afd. IHB, LUMC en afd. MCBI, VUmc). 
Kennis verkregen uit fundamentele vraagstellingen heeft zij toegepast op 
onderzoek naar het genereren van de juiste vaccin formulering om 
immuun responsen bij patiënten met Type 1 Diabetes, Multiple Sclerosis en 
kanker in de gewenste richting te sturen.| 
Sinds 2015 is zij groepsleider van de sectie “Infection&Immunity” op lab 
Kindergeneeskunde van het Erasmus MC. Het onderzoek van haar groep is 
gericht op longontsteking bij kinderen. Huidige niet-invasieve 

diagnostische testen om de veroorzaker van een longontsteking vast te stellen kunnen zowel 
virale en bacteriële infecties niet van elkaar onderscheiden, als dragerschap van invasieve 
infectie. Als mogelijk nieuwe diagnostische test onderzoeken wij of een subset van monocyten in 
het bloed kan weergeven welke infectie in longweefsel geschiedt. Hiervoor wordt de inhoud van 
deze monocyten gescand op aanwezigheid van pathogene resten met behulp van 
flowcytometrie. Luchtweginfecties kunnen resulteren in neurologische complicaties zoals 
encefalitis en het Guillain-Barré-syndroom. Kruis-reactieve antistoffen tegen glycolipide 
structuren van de ziekteverwekkers zijn hierbij belangrijke. Wij proberen te begrijpen hoe en 
wanneer deze auto-immune B-cel reacties ontstaan, wat kan leiden tot snellere en betere 
diagnose van deze patienten groepen en nieuwe aanknopingspunten voor therapie. Een derde 
tak van ons onderzoek is gericht op interventiestrategieën zoals vaccinatie, met speciale focus 
op de toedieningsroute van vaccins (intra-dermaal; mucosaal). 
 

Dr. Gerben Ferwerda, internist-onderzoeker, heeft zijn opleiding tot 
arts aan de Faculteit der Geneeskunde van de Vrije Universiteit in 
Amsterdam gedaan (cum laude). Daarna vervolgde hij zijn opleiding tot 
arts-onderzoeker, een combinatie van de opleiding Interne Geneeskunde 
en promotie-onderzoek, aan de Radboud universitair medisch centrum in 
Nijmegen. Tijdens deze periode heeft hij ook gewerkt aan de Sir William 
Dunn School of Pathology, Oxford University, UK. Na het afronden van zijn 
promotieonderzoek over ‘cross-talk of inflammatory pathways for 
pathogen recognition’ aanvaardde hij een fulltime functie als senior-
onderzoeker bij het Laboratorium Kindergeneeskunde Infectieziekten 
(LKI) van de Radboud umc in 2009. In het LKI leidt hij het onderzoek naar 

respiratoire virale infecties. De belangrijkste focus van deze groep is (primair) ernstige 
luchtweginfecties bij jonge kinderen. Het doel is om de aangeboren immunologische 
mechanismen te begrijpen die ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van een ernstige ziekte. 
Hiervoor is een regionaal klinische netwerk opgebouwd en een biobank aangelegd met samples 
van jonge kinderen (<12 maanden) met een acute lage luchtweginfectie. Door het combineren 
van transcriptoom analyse van leukocyten met functionele immunoassays zijn er inflammatoire 
pathways die betrokken zijn bij een ernstig ziekte beloop en potentiele nieuwe biomarkers 
geidentificeerd. Dit onderzoek is uitgevoerd binnen het VIRGO consortium (www.virgo. com).Op 
basis van deze bevindingen lopen er momenteel twee onderzoekslijnen: 



 

 
1. Het effect van maternale antilichamen op de inductie van de (aangeboren) 

immuunresponse tijdens (primair) RSV infecties bij jonge kinderen. 
 
We bestuderen dit in het kader van de ontwikkeling van maternale vaccinatie. 
 

2. De rol van koloniserende bacterien van de luchtwegen (microbioom) in de inductie de 
aangeboren immuun-response tijdens acute lagere luchtweginfectie en het effect hiervan 
op de ernst van de ziekte. Het begrijpen van deze mucosale immuunrespons gedurende 
virale infecties wordt gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe diagnostische en 
prognostische tests. 

 

Prof. Dr. Christine Stabell Benn: Universiteit van Zuid-
Denemarken Hoogleraar Global Health. Arts, hoofd van het 
Bandim Health Project en centrumleider voor het 
onderzoekscentrum voor vitaminen en vaccins en professor in 
Global Health aan de Universiteit van Zuid-Denemarken. Haar 
onderzoek richt zich op gezondheidsinterventies en hun effect op 
de algehele gezondheid in het echte leven. 
 

 

Prof. Dr. Liam O'Mahony: Ontving zijn BSc in Microbiology van 
University College Cork, Ierland in 1994 en zijn PhD in Immunology werd 
in 1998 uitgereikt door Trinity College Dublin, Ierland. Daarna voerde hij 
post-doctoraal onderzoek uit bij de afdeling Microbiologie, University 
College Cork, Department of Medicine, University College Cork en de 
Digestive Diseases Division, UCLA. Hij was hoofdonderzoeker bij het 
Alimentary Pharmabiotic Center, University College Cork, van 2003 tot 
2008. Van 2009 tot 2018 was hij hoofd van Molecular Immunology aan 
het Zwitserse instituut voor allergie en astma-onderzoek, Universiteit van 

Zürich, Zwitserland . Hij is momenteel de Prof. of Immunology bij de afdelingen Geneeskunde en 
Microbiologie, APC Microbiome Ireland, National University of Ireland, Cork, Ierland. Hij is 
momenteel lid van het EAACI-uitvoerend comité en is associate editor van Allergy. Zijn 
onderzoeksinteresses zijn gericht op de moleculaire basis voor microbe- en 
metabolietmodulatie van mucosale inflammatoire responsen. In het bijzonder onderzoekt 
O'Mahony de basismechanismen waarmee microben allergische sensibilisatie beïnvloeden in de 
darm, huid en longen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Dr. Nico (N.G.) Hartwig, is kinderarts sinds april 1995. Na gestudeerd 
te hebben in Amsterdam (UvA) ben ik in 1992 gepromoveerd in Leiden op 
het onderwerp: Congenitale afwijkingen bij miskramen. Vervolgens ben ik 
in opleiding gegaan tot kinderarts in het ErasmusMC- Sophia en heb mij 
binnen kindergeneeskunde verder gespecialiseerd op het gebied van 
infectieziekten en afweerstoornissen. Tijdens mijn loopbaan als kinderarts 
ben ik erg gepassioneerd geraakt voor het medisch onderwijs en ben actief 
betrokken geweest bij de curriculum vernieuwingen in het Erasmus MC.  
In november 2012 heb ik de overstap gemaakt naar het Sint Franciscus 
Gasthuis om meer te kunnen doen aan de opleiding voor co- assistenten en 
arts-assistenten Kindergeneeskunde. Op deze wijze kan ik nu de vruchten 

zien van de veranderingen die in de loop der tijd zijn doorgevoerd. Binnen mijn werk als 
kinderarts wil ik zorg optimaliseren voor kinderen met zeer frequente infecties en voor 
kinderen met koortssyndromen, zoals onder andere FMF: Familial Mediterranean Fever. 

 
 

Dr. Patricia (PCJ) Bruijning-Verhagen, na zeven jaar klinische 
werkervaring en medisch specialistische training, begon mijn carrière in 
onderzoek met mijn MSc Epidemiology-proefschrift aan de McGill 
University in Montreal over nosocomiale rotavirusinfecties. Epidemiologie 
en vaccinatie van Rotavirus vormen sindsdien de kern van mijn onderzoek, 
van observationele studies over ziekenhuisopnamen van rotavirussen en 
het identificeren van de belangrijkste risicogroepen, tot 
gezondheidseconomische evaluatie van universele en gerichte 
rotavirusvaccinatie, en meest recent tot de Risk-Group Infant Vaccination 
Against Rotavirus-project (RIVAR-studie). 
Dit grote, multicenter project waarvoor ik de onderzoeksgroep voorzie, 

implementeert pilots rotavirus vaccinatie in secundaire pediatrische zorg voor medische 
doelgroepen om impact en effectiviteit te evalueren. De inschrijving begon in december 2014. 
Sinds mijn promotie in januari 2013 omvat mijn onderzoeksgebied ook andere veel 
voorkomende kinderinfecties met een grote impact op de volksgezondheid (luchtweginfecties, 
gastro-enteritis en dengue). Mijn volksgezondheidsonderzoeksgroep onderzoekt hun ziektelast, 
identificeert risicofactoren en voorspellende kenmerken, of evalueert bestaande 
preventiestrategieën, zowel bij de algemene pediatrische populatie als bij specifieke medische 
doelgroepen. In samenwerking met het RIVM is onlangs een gezamenlijk project gestart voor de 
optimalisatie van het nationale immunisatieschema voor premature baby's (PRIEMA-studie). In 
2015 ontving ik een VENI-beurs voor het bestuderen van rotavirustransmissie in huishoudens 
met jonge kinderen en de mogelijke impact van rotavirusvaccinatie op populatieoverdracht. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Prof. Dr. Rudi Westendorp is hoogleraar ouderengeneeskunde in 
Leiden en aan de universiteit Kopenhagen. Hij studeerde geneeskunde 
aan de Universiteit Leiden en specialiseerde zich daar ook tot internist. 
Hij promoveerde in 1993 aan de Leidse universiteit en werd er in 2000 
benoemd tot hoogleraar verouderingsonderzoek. In 2015 verwierf hij in 
hetzelfde onderzoeksgebied een hoogleraarschap aan de Universiteit van 
Kopenhagen. Hij is co-auteur van een vijfhonderdtal wetenschappelijke 
artikels over veroudering en een van de meest geciteerde auteurs over 
het onderzoek in Europa.  
Westendorp zetelt als lid van de wetenschappelijke adviesraad van 

het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut en het Center for Healthy Ageing in 
Kopenhagen beide sinds 2009, en van het Max Planck Institute for Demographic 
Research in Rostock sinds 2010. 
Westendorp is ook auteur van de populair-wetenschappelijke werken Oud worden zonder het te 
zijn (2014) en Oud worden in de praktijk (2015). Van deze boeken verschenen intussen 
vertalingen in onder meer het Engels, Duits en Italiaans. 

 

Prof. Dr. Debbie van Baarle: studeerde Biomedische Wetenschappen 
aan de Rijksuniversiteit Leiden, deed haar promotieonderzoek aan de 
Universiteit van Amsterdam (NL), en werkte als senior stafmedewerker 
bij Sanquin Research in Amsterdam (2000-2004) en het Universitair 
Medisch Centrum Utrecht (2004-2008), waar ze in 2008 werd benoemd 
tot universitair hoofddocent bij de afdeling Immunologie en Interne 
Geneeskunde en Infectieziekten. Haar onderzoeksinteresse ligt in het 
karakteriseren en identificeren van de kritische functies van de T-cel 

respons die geassocieerd zijn met 'bescherming' tegen virale infectie of ziekteprogressie. Haar 
belangrijkste wetenschappelijke bijdragen zijn de functionele en fenotypische karakterisering 
van virus-specifieke CD8+ en CD4 cluster of differentiation 4 + T-cellen in chronische virale 
infecties geweest, waarvoor ze in 2006 de Beijerinck Premie (€ 50.000) van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen )heeft gekregen. In 2007 kreeg ze een 'high potential' award van de Universiteit 
Utrecht, een stimuleringssubsidie gericht op excellente onderzoekers, om functionele aspecten 
van de humane leukocyten antigen (HLA)-T-cel interactie te bestuderen samen met dr Dokter . 
C. Kesmir. In 2011-2012 was ze een bezoekend hoofddocent bij het ‘Immune Disease’ 
instituut, Harvard Medical School in Boston, USA United States of America , waar ze het 
potentieel van RNAi onderzocht om infectie op de mucosale-interface te voorkomen. Met ingang 
van september 2013 leidt ze de afdeling Immuunmechanismen van het Centrum 
Infectieziektebestrijding, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Debbie van Baarle is 
(co-) auteur van 112 peer-reviewed papers, die ongeveer 4000 keer zijn geciteerd, en heeft 17 
promovendi begeleid. 
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Dr. Roderick P. Venekamp, huisarts-onderzoeker aan het Julius 
Centrum, UMC Utrecht en epidemioloog. Na zijn opleiding tot basisarts aan 
de faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht, 
was hij sinds maart 2008 werkzaam als arts in opleiding tot huisarts en 
onderzoeker (AIOTHO) bij het Julius Centrum, UMC Utrecht. Tijdens dit 
traject voltooide hij een master opleiding tot klinisch-epidemioloog 
(postgraduate MSc Clinical Epidemiology) aan de Universiteit Utrecht. Na 
zijn promotie in 2012, werkte hij tot september 2014 als postdoctoraal 
onderzoeker bij het Julius Centrum. Sedert dien combineert hij zijn klinische 
werk als huisarts met een positie als Assistant Professor bij het Julius 

Centrum. Tevens is hij als Honarory Senior Research Associate verbonden aan EvidENT, Ear 
Institute, University College London. 
De belangrijkste focus van de onderzoeksgroepen waar hij aan verbonden is, betreft (het 
optimaliseren van de preventie en behandeling van) veelvoorkomende (bovenste) 
luchtweginfecties, en in het bijzonder otitis media. In deze hoedanigheid is hij onder andere 
betrokken bij projecten naar het optimaliseren van pijnbestrijding bij kinderen met een acute 
middenoorontsteking, de beste behandeling van kinderen met een acuut ontstaan loopoor, het 
identificeren van subgroepen met bovenste luchtweginfecties die baat hebben bij antibiotica, de 
impact van pneumokokkenvaccinatie op het voorkomen van acute middenoorontsteking en de 
impact van (herhaalde) influenzavaccinatie bij kinderen met onderliggende aandoeningen op 
het voorkomen van (bovenste) luchtweginfecties. Hiertoe verwierf hij met zijn 
onderzoeksgroepen diverse (internationale) subsidies, waaronder recent een prestigieuze 
persoonsgebonden subsidie (ZonMw Veni). Hij is tevens als Editor verbonden aan zowel 
Cochrane Acute Respiratory Infections (ARI) als Cochrane ENT. 
 

 

Dr. Ted van Essen: was tot december 2015 huisarts in Amersfoort. Hij 
deed wetenschappelijk onderzoek in het UMC Utrecht over de griepprik en 
houdt lezingen over gezond ouder worden. Daarnaast is Dokter Ted 
wekelijks te zien in Tijd voor MAX. Hij is voorzitter van de Nederlandse 
Influenza Stichting en lid van de executive van de European Scientific 
Working Group on Influenza 

 

 

Prof. Dr. Marc Bonten: verdiende zijn MD (1991) en PhD ("de rol van 
kolonisatie van het bovenste deel van het darmkanaal in de pathogenese 
van ventilator-geassocieerde pneumonie, 1994) aan de Maastricht 
University Medical School, Nederland. Hij registreerde zich als internist in 
2000, als specialist infectieziekten in 2002 en als klinisch microbioloog in 
2008, allen bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht, Nederland. 
Sinds augustus 2008 is hij hoofd van de afdeling Medische Microbiologie 
en leidt hij de onderzoeksgroep voor besmettelijke Ziektepidemologie van 
het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnszorg, 
beide aan het UMC Utrecht, waar hij sinds 2002 hoogleraar moleculaire 
epidemiologie van infectieziekten is Hij was een hoofdonderzoeker in vele 
grootschalige epidemiologische studies en door onderzoekers geïnitieerde 

gerandomiseerde studies naar preventie en behandeling van infectieziekten. Zijn ervaring omvat 
het volledige spectrum van epidemiologische onderzoeksontwerpen, waaronder klinische 
onderzoeken, cohorten, case-control studies en wiskundige modellering om 



 

 
antibioticaresistentie en infectiepreventie te bestuderen. Specifieke onderzoeksinteresses 
omvatten de epidemiologie van antibioticaresistente bacteriën zoals VRE, MRSA en MDR 
Enterobacteriaceae, selectieve decontaminatie bij patiënten op de intensive care, preventie van 
ventilator-geassocieerde pneumonie, behandeling van community-acquired pneumonia en 
preventie en behandeling van community-acquired pneumonie longontsteking.  
Sinds 2016 is hij de wetenschappelijk directeur van het onderzoeksthema "Bestrijding van 
antimicrobiële resistentie" van het Nederlands Centrum voor de Gezondheid (NCOH; 
www.ncoh.nl). 
Sinds 2017 is hij voorzitter van het focusgebied Infection & Immunity bij het UMC Utrecht en 
bestuurslid van het Nederlands Antibiotic Development Platform (NADP; www.nadp.nl). 
 
 

Prof. Dr. Nigel Curtis is een wetenschapper in de geneeskunde. Hij 
is de leider van de onderzoeksgroep Infectious Diseases & Microbiology 
van het Murdoch Childrens Research Institute, hoogleraar Pediatric 
Infectious Diseases aan de University of Melbourne en Head of 
Infectious Diseases in het Royal Children's Hospital Melbourne. 
Professor Curtis deed zijn preklinische opleiding aan de Universiteit van 
Cambridge en klinische opleiding aan de St Mary's Medical School, 
Universiteit van Londen. Hij voltooide een gespecialiseerde opleiding in 
pediatrische infectieziekten met Fellowships in Londen en Vancouver. 

Hij heeft ook korte tijd in Gambia, Zimbabwe en Zuid-Afrika gewerkt. Curtis ondernam zijn 
laboratoriumopleiding aan de Imperial College London St Mary's Campus, waar hij een doctoraat 
voltooide waarin hij de rol onderzocht van bacteriële superantigeen-toxinen bij de ziekte van 
Kawasaki en bij stafylokokken en streptokokken toxisch shock-sydroom. Het klinische en 
laboratoriumonderzoek van professor Curtis richt zich op het verbeteren van de diagnose, 
behandeling en preventie van infectieziekten bij kinderen. Zijn laboratorium gebruikt de 
nieuwste immunologische en moleculaire technieken om de immuunrespons van de gastheer te 
onderzoeken. Hij heeft 16 PhD's, twee BSc Honours, vijf BMedSci, zeven AMS en twee SS-
studenten begeleid. Hij heeft ook meer dan 40 RACP-projecten begeleid. 
Naast zijn klinische en onderzoeksrollen, heeft professor Curtis een sterke interesse in de 
opleiding van afgestudeerde studenten. Hij is voorzitter van de afdeling Pediatrie Graduate 
Research Committee en lid van de University of Melbourne Research Higher Degree Committee 
en Faculty Research Training Committee. 
Andere affiliaties: Hoogleraar Pediatric Infectious Diseases, Department of Paediatrics, The 
University of Melbourne 
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Dr. Nicoline van der Maas werkt sinds 2003 bij het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM), waar zij begon als arts-onderzoeker en 
projectleider van de “telefonische advies- en informatiedienst voor 
mogelijke bijwerkingen van vaccinaties”. Nadat deze taak in 2011 werd 
over genomen door het Nederlands bijwerkingen centrum “Lareb”, is zij als 
arts-epidemioloog gaan werken bij de afdeling “onderzoek en surveillance 
van het Rijksvaccinatie programma”. 
Daar heeft zij difterie, tetanus, poliomyelitis en kinkhoest als 
aandachtsgebieden. Verder is zij betrokken bij veel studies naar mogelijke 
bijwerkingen van vaccinaties, vaccinaties tijdens zwangerschap en 
vaccinaties bij te vroeg geboren kinderen.  

In juni 2018 heeft zij haar proefschrift met als titel “Preventie door vaccinaties: evaluatie van 
vaccinatieprogramma’s en verbetering van surveillance” afgerond. In juli 2018 was zij klaar met 
de opleiding “arts Maatschappij en Gezondheid” (vrije richting).  
Vanaf 1 november 2018 werkt zij ook voor 2dg per week als medisch adviseur 
Rijksvaccinatieprogramma, hielprikscreening en prenatale screening op infectieziekten en 
erytrocytenimmunisatie tijdens de zwangerschap. 

 

Dr. Ruud Bekkers: De opleiding Geneeskunde volgde hij aan de 
Katholieke Universiteit Nijmegen. Vervolgens heeft hij in Zeist en Oss de 
opleiding tot tropenarts gevolgd. Ook heeft hij 4,5 jaar in Kwazulu (een 
thuisland van Zuid-Afrika) gewerkt. Na terugkeer uit de tropen is hij in 
Nijmegen opgeleid tot gynaecoloog. Hij promoveerde op de relatie tussen 
HPV en voorstadia van baarmoederhalskanker en specialiseerde in 
gynaecologische oncologie in Nijmegen, Melbourne (Australie) en 
Newcastle (Engeland). 

Van 2005 tot 2016 werkte hij als gynaecologisch oncoloog in het Radboudumc in Nijmegen, met 
als speerpunten minimaal invasieve technieken, onderzoek naar oorzaken en preventie van 
baarmoederhalskanker. Ook was hij verantwoordelijk voor de opleiding van artsen tot 
gynaecoloog. Zijn belangrijkste aandachtsgebied voor patiëntenzorg is minimale invasieve 
chirurgie, met name robotchirurgie, waardoor patiënten veel sneller herstellen dan na operaties 
waarbij grote sneden worden gemaakt. Naast de patiëntenzorg begeleid(de) hij diverse 
promovendi met hun onderzoek binnen de gynaecologische oncologie, is hij docent van diverse 
cursussen op het gebied van gynaecologie en gynaecologische oncologie, leidt hij artsen op tot 
gynaecoloog en gynaecologen tot gynaecologisch oncoloog. Landelijk en internationaal is hij 
actief als voorzitter van de werkgroep cervix uteri, bestuurslid van de pijler oncologie van de 
NVOG, lid van de commissie wetenschap van de NVOG en bestuurslid van de DGOG. Aan meer 
dan 90 wetenschappelijke artikelen en diverse boeken heeft hij zijn bijdrage geleverd 
 

Dr. Pieter Fraaij: In 1999 heeft hij de opleiding tot arts gevolgd aan het 
Erasmus MC Rotterdam. Daarna is hij gepromoveerd aan het Erasmus MC-
Sophia en Heinrich Heine Universität in Düsseldorf, Duitsland. Hierna is hij 
zich gaan specialiseren tot kinderarts-infectioloog/immunoloog. 
Hij is verbonden aan zowel de afdeling Kindergeneeskunde als aan de 
afdeling Virologie van het Erasmus MC. Deze unieke situatie maakt dat hij 
basaal wetenschappelijk onderzoek kan doen en dat direct kan vertalen naar 

patiënten in het ziekenhuis (en andersom). Op deze manier wil hij ervoor zorgen dat we 
patiënten nu en in de toekomst kunnen blijven behandelen volgens de meest recente inzichten. 



 

 
 

Prof. Dr. Christian Hoebe (MD, PhD, SPH) is hoofd van de afdeling 
Seksuele Gezondheid, Infectieziekten en Milieugezondheid, 
Volksgezondheid Zuid-Limburg (PHS) en hoogleraar Medische 
Microbiologie van het Universitair Medisch Centrum Maastricht (MUMC 
+). Zijn onderzoek wordt uitgevoerd binnen de Maastricht University 
School for Public health and Primary Care (CAPHRI). Hij heeft meer dan 
15 jaar relevante werkervaring op het gebied van onderzoek naar 
uitbraken, infectiebeheersing, beheersing van seksueel overdraagbare 

aandoeningen (soa), vaccineerbare ziekten en epidemiologie. 
Zijn onderzoeksinteresse is gericht op innovatie op het gebied van infectieziekten en soa-
beheersing.  
Hij overbrugt epidemiologisch en microbiologisch onderzoek met gedragswetenschappen.  
Hij bestudeert|uitbraken, risicofactoren voor transmissie, transmissienetwerken, 
controlestrategieën en diagnostische methoden. Zijn interessegebied omvat studies over 
prevalentie, incidentie, beste bevolkingsonderzoek, determinanten voor infectie, seksuele 
netwerken, innovatieve zorg, voorspelling voor infectie, herinfectie en co-infectie, persistentie 
van infectie en risicogroepen. Bestudeerde infectieuze ziektemiddelen omvatten Chlamydia 
trachomatis, Neisseria gonnorhoea, Coxiella burnetti, norovirus, Neisseria meningitidis, 
Staphylococcus Aureus, parvovirus en anderen. 
Specialiteiten: Christian Hoebe werd opgeleid als MD (1995) aan de Universiteit van Maastricht. 
Specialist Forensic Medicine (1997), Infectious Disease Control (1998). Specialistenregistratie 
Volksgezondheid en infectieziektenbestrijding (2000 NSPOH Utrecht). Epidemiologie meesters 
(VvE Rotterdam 2002) en Specialist Epidemiology (Leiden 2005). Specialist Travel Medicine-
registratie (LCR Amsterdam 2005). Specialist supervisor (2006 NSPOH, Amsterdam). PhD (UVA 
Amsterdam, 2004). Professor Infectious Disease Control (2012). 

 
 
Dr. Ann Vossen. Na het schrijven van haar proefschrift over "Cytokines en T-lymfocyten in 

transplantatie" op de afdeling Immunologie van de Erasmus Universiteit in 
Rotterdam, Dr. A.C.T.M. Vossen is opgeleid om medisch microbioloog te 
worden aan dezelfde universiteit. Ze werkte zeven jaar als klinisch viroloog 
bij de afdeling Virologie van het Erasmus Medisch Centrum. In 2006 werd ze 
staflid van de afdeling Medische Microbiologie van het LUMC. Haar klinische 
werk omvat de klinische virologie. Ze is betrokken bij onderzoek naar 
herpesvirus-infecties bij de immuungecompromiteerde gastheer en 
aangeboren CMV-infectie. 

Dr. Vossen is lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie 
(NVMM) van de Nederlandse Stichting voor Kwaliteitsbeoordeling in Klinische Laboratoria 
(SKML). 

 

Drs. Abhijeet Nayak: Zeer gemotiveerde, kennisgedreven 
wetenschapper met praktische ervaring in vaccinontwikkeling, 
moleculaire / infectiebiologie en translationeel onderzoek - Opgeleid als 
een volgende generatie vaccinoloog onder de gewaardeerde Marie Curie-
beurs, VacTrain. 

 



 

 
 

Dr. Albert Vollaard: is infectioloog bij de Landelijke Coördinatie 
Infectieziektebestrijding van het RIVM. Vaccinatie, global health en 
transmissie en preventie van infectieziekten zijn professionele 
aandachtsgebieden.  
Zijn promotieonderzoek (2005) gaf een beschrijving van de epidemiologie 
van buiktyfus en paratyfus in Jakarta, Indonesië. Hij is werkzaam geweest 
als infectioloog in het LUMC tot 2017, bij de implementatie van een 
basisgezondheidszorgverzekering in een aantal Afrikaanse landen 

(Pharmaccess) en bij registratie van antibiotica en antivirale middelen (CBG, EMA).  
Bij het RIVM is betrokken bij advisering rond vaccinatie bij personen met afweerstoornissen. 

 

Dr. Richard Pebody is hoofd griep surveillance bij Public Health 

England 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE EN INSCHRIJVING 

Datum: 26 en 27 september 2019 
 
Locatie: Hotel Landgoed Zonheuvel,  
Amersfoortseweg 98, 3941 EP Doorn.  
Telefoon: 0343 473500 
 
Route: 
http://www.landgoedzonheuvel.nl/contact/route  
Tussen Station Driebergen-Zeist en Zonheuvel rijden 
shuttlebusjes van maandag tot en met vrijdag tussen 
08.00 en 10.00 uur in de ochtend en tussen 16.00 en 
19.00 uur in de middag. Je moet je hiervoor wel 
aanmelden (zie ook bovenstaande route link) 
 
Inschrijven voor de VM 2-daagse kan uitsluitend via:  

https://vaccinologymasterclass.org/2-daagse-vaccin-masterclass-2019 
Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en de faktuur. 
 
Kosten: Cursusdeelnemers van universiteiten en instellingen betalen € 250,- per persoon. De 
kosten voor de industrie bedragen € 500,- per persoon. Deze bedragen zijn inclusief koffie, thee, 
lunches en diner. Alle prijzen zijn per persoon.  
De stichting heeft de ANBI status en berekent geen BTW. 
 
Hotelovernachting: Deze kosten zijn voor eigen rekening en dient u zelf te regelen. Bij het 
Hotel Landgoed Zonheuvel kunt u onder vermelding van “Vaccinology Masterclass” een kamer 
reserveren. Wij hebben 50 kamers in optie genomen. Wij adviseren u echter niet te lang te 
wachten met het boeken van een kamer. De optie op deze kamers verloopt 16 augustus 2019. 
 

Annuleren: Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering 4 weken vóór de datum van het event 
vindt restitutie plaats onder aftrek van € 50,- administratiekosten. Na deze datum kan geen 
restitutie meer plaatsvinden. Indien u verhinderd bent, kan uw collega zonder bijkomende 
kosten u vervangen. 
 

http://www.landgoedzonheuvel.nl/contact/route
https://vaccinologymasterclass.org/2-daagse-vaccin-masterclass-2019


 

 
Mailing en adressering: Graag houden wij u op de hoogte van voor u interessante 
bijeenkomsten en diensten. U bent daartoe opgenomen in ons adressenbestand. Dit bestand zal 
nooit ter beschikking gesteld worden aan derden. 
 
 
 
SPONSOR INFORMATIE  

De Stichting Vaccinology Masterclass wordt financieel ondersteund door GlaxoSmithKline, 

Pfizer, Sanofi Pasteur en MSD. Deze bedrijven hebben op geen enkele manier invloed op de 

inhoud van het programma. De Stichting en de Faculty zijn de bedrijven zeer erkentelijk voor 

hun ondersteuning. 

 

 

GlaxoSmithKline, Huis ter Heideweg 62, 3705 LZ Zeist 

 

Pfizer, Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle a/d IJssel 

 
Sanofi Pasteur, Paasheuvelweg 25, 1105 BP Amsterdam 

 

MSD, Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem 


