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Summary

The emergence of antibiotic resistance is threatening our ability to treat common 
infections. To determine which intervention strategies are most effective in combatting 
antibiotic resistance, insights in the complex interaction between humans, animals, 
the food chain and the environment are needed. Knowledge of the extent to which 
travellers contribute to import and spread of resistant bacteria and who is at risk 
for acquisition of resistant bacteria during travel is essential in order to prevent and 
manage this influx and subsequent spread.

This thesis focuses on travel-related acquisition of resistant Enterobacteriaceae, and 
enteropathogenic bacteria, viruses and parasites potentially causing diarrhoea.

First we investigated the acquisition of extended-spectrum β-lactamase-producing 
(ESBL-E) and carbapenemase-producing Enterobacteriaceae (CPE) during international 
travel, with a focus on predictive factors for acquisition, duration of colonisation, and 
probability of onward transmission in households by studying 2001 travellers and 215 
of their non-travelling household members (Chapter 2 and 3). Acquisition of ESBL-E 
during international travel was substantial, with acquisition being highest in Southern 
Asia and lowest in Southern Africa. Important predictors for acquisition were antibiotic 
use during travel, traveller's diarrhoea (TD) that persisted after return and pre-existing 
chronic bowel disease. Potential protective measures such as hand hygiene and certain 
diets were not significantly associated with less acquisition. The median duration of 
colonisation after travel was 30 days and more than 10% of travellers remained colonised 
at 12 months. Onward transmission was found in 7.7% of household members. The 
probability of transmitting ESBL-E to another household member as determined by 
mathematical modelling was 12% (95% CI 5-18), although these transmission rates are 
probably not high enough to lead to endemicity. Nevertheless, because of the very high 
number of international travels, travel-related acquisition of ESBL-E contributes to at 
least a part of the background prevalence of ESBL-E in the Netherlands.

ESBL-producing K. pneumoniae and travel to Western Asia were associated with the 
shortest times to decolonisation. Travellers who acquired a CTX-M group 9 ESBL had a 
significantly increased risk of sustained carriage compared with travellers who acquired 
a CTX-M group 1 ESBL.

For travellers admitted to health care facilities after returning from high risk countries, 
an adjustment of empirical therapy in case of serious illness and the implementation 
of screening and/or isolation measures should be considered. Avoiding risk factors 
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during travel could minimize the risk of acquiring resistant bacteria during travel. Pre-
travel advice should focus on prevention of TD, e.g. by not eating raw vegetables or 
food from street vendors and limiting AB-use during travel. However, these measures 
will decrease but not completely diminish the risk of acquisition.

To determine whether travellers persistently carry the same strain or mobile genetic 
elements (MGEs) only and to determine if strain factors are responsible for the 
sustained carriage, a follow up study comparing whole genome sequences (WGS) of 
shortly and persistently carried isolates is needed.

The Indian subcontinent has been identified as an important reservoir of CPE and, 
indeed, the acquisition of CPE by travellers to India has been reported. Five of the 
travellers from our study, all visiting Asia outside the Indian subcontinent, acquired CPE 
(Chapter 4). One traveller persistently carried the same OXA-244-producing Escherichia 
coli isolate up to 6 months post-travel. Three months after travel, a genetically 
undistinguishable OXA-244 CPE strain was also detected in her co-traveling spouse, 
suggesting clonal transmission within the household. These observations show that 
CPE are indeed acquired during travel in the absence of exposure to healthcare during 
travel and acquisition is not limited to travellers to the Indian subcontinent. Carriage of 
CPE can persist up to at least 6 months after return from travel, increasing the risk of 
onward transmission and further spread of CPE.

Following the discovery of plasmid-mediated transferable colistin resistance encoded 
by the mcr-1 gene in 2015, we screened our collection of isolates for colistin resistance 
and the presence of the mcr-1 gene and detected this gene in post-travel E. coli isolates 
of six travellers. These travellers had travelled to 3 different continents implying a wide 
geographical distribution of bacteria carrying this gene, which was not known at the 
time of our study (Chapter 5).

We next determined the population structure of E. coli and of MGEs carrying the mcr-1 
gene using whole-genome sequences and MLST profiles in publicly available databases 
and from our 6 travel-acquired isolates (Chapter 6). The findings of this study suggest 
that global spread of the mcr-1 gene is facilitated by efficient horizontal gene transfer 
dominated by a limited number of plasmid incompatibility types - mainly IncHI2, 
IncI2 and IncX4 - rather than the dissemination of one or more successful clones. The 
insertion sequence (IS) ISApl1 that is thought to be a key component in the mobilization 
of the mcr-1 gene was only found in a minority of studied plasmids. This could mean 
that the mcr-1 gene lost ISApl1 and stabilized it into the plasmid or the mcr-1 gene 
was transferred by other insertion sequences. Two populations of mcr-1-carrying E. 
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coli that have been described as vectors of spread of resistance genes from animals 
to humans were identified. These lineages could play a role as a reservoir and vector 
for this gene due to their capability to colonize humans and food animals. In addition, 
a high prevalence of florfenicol and novobiocin – antibiotics that are used exclusively 
in veterinary medicine - resistance genes was observed. Altogether, these findings 
support the hypothesis of an animal reservoir as a source of mcr-1 in humans.

In Chapter 7, we determined the frequency of travel-associated acquisition of 19 
enteral pathogens in 98 intercontinental travellers. Real-time PCR was used to detect 8 
viral pathogens, 6 bacterial enteric pathogens and 5 parasite species in faecal samples 
collected immediately before and after travel. This study showed that Dientamoeba 
fragilis and Blastocystis spp. were highly prevalent before travel. Blastocystis, Plesiomonas 
shigelloides, D. fragilis and Shigella spp. were the most frequently acquired pathogens. 
Acquisition of enteral viruses and hepatitis E virus in this relatively small group of 
travellers was rare or non-existent, suggesting that the role of viruses as the cause of 
persisting TD is limited.

Prospective data on acquisition rates of Blastocystis during travel in symptomatic 
and asymptomatic travellers are needed to better understand the clinical relevance 
of Blastocystis detection post travel, but these are largely lacking. Therefore, a follow-
up longitudinal study on the carriage of Blastocystis in travellers and the geographic 
distribution of acquired subtypes of Blastocystis during travel was performed (Chapter 
8). High pre-travel carriage rates and limited acquisition was found, irrespective of the 
travel destination. The large proportion of travellers that appeared to lose Blastocystis 
during travel could be either related to the travel itself or to the natural course of 
Blastocystis carriage. The majority of Blastocystis detected in post travel samples were 
already carried before travel and only few travellers have acquired Blastocystis during 
travel. No association between carriage of Blastocystis and diarrhoea was found. In that 
light, clinicians should be very reluctant to offering treatment of Blastocystis carriage in 
returning travellers.

In Chapter 9, the knowledge gaps are discussed which include the exact sources that 
are responsible for acquisition of resistant bacteria by travellers and how risk factors 
such as antibiotic use and TD predispose for acquisition. Whether strains, plasmids or 
host factors are responsible for sustained carriage of ESBL-E needs to be determined 
in future studies.
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Nederlandse samenvatting

De opkomst van antibioticaresistentie bedreigt ons vermogen om infecties te 
behandelen. Om te bepalen welke interventiestrategieën het meest effectief zijn in 
het bestrijden van antibioticaresistentie, is inzicht in de complexe interactie tussen 
mensen, dieren, de voedselketen en de omgeving nodig. Kennis van de mate waarin 
reizigers bijdragen aan de invoer en verspreiding van resistente bacteriën en welke 
reizigers de grootste kans hebben op het verwerven van resistente bacteriën tijdens de 
reis, is nodig om deze toestroom en daaropvolgende verspreiding te voorkomen en te 
beheersen. Dit proefschrift richt zich het verwerven van resistente Enterobacteriaceae 
en enteropathogene bacteriën, virussen en parasieten die mogelijk diarree veroorzaken 
door reizigers.

Allereerst hebben wij ons gericht op de acquisitie van extended-spectrum β-lactamase-
producerende (ESBL-E) en carbapenemase producerende Enterobacteriaceae (CPE) 
tijdens internationale reizen, met een focus op voorspellende factoren voor acquisitie, 
kolonisatieduur en waarschijnlijkheid van verdere transmissie in huishoudens door 
2001 reizigers en 215 van hun niet-reizende leden van het huishouden te bestuderen 
(hoofdstuk 2 en 3). De acquisitie van ESBL-E tijdens internationale reizen was 
aanzienlijk, waarbij deze het hoogst was in Zuid-Azië en het laagst in Zuidelijk Afrika. 
Belangrijke voorspellers voor acquisitie waren het gebruik van antibiotica tijdens 
reizen, reizigersdiarree die aanhield na terugkeer en reeds bestaande chronische 
darmaandoening. Potentiële beschermende maatregelen zoals handhygiëne en 
bepaalde diëten waren niet significant geassocieerd met minder acquisitie. De mediane 
duur van kolonisatie na reizen was 30 dagen en meer dan 10% van de reizigers bleef 
gekoloniseerd na 12 maanden. Overdracht binnen huishoudens werd gevonden bij 
7,7% van de leden van het huishouden. De kans om ESBL-E door te geven aan een ander 
lid van het huishouden, zoals bepaald door wiskundige modellering, was 12% (95% 
BI 5-18), hoewel deze transmissiesnelheden waarschijnlijk niet hoog genoeg zijn om 
tot endemiciteit te leiden. Niettemin draagt   het verwerven van ESBL-E door reizigers, 
vanwege het zeer hoge aantal internationale reizen, bij aan ten minste een deel van de 
achtergrondprevalentie van ESBL-E in Nederland. ESBL-producerende K. pneumoniae 
en reizen naar West-Azië werden geassocieerd met de kortste duur tot dekolonisatie. 
Reizigers die een CTX-M-groep 9 ESBL verworven, hadden een significant verhoogd 
risico op langdurig dragerschap vergeleken met reizigers die een CTX-M-groep 1 ESBL 
hadden verworven.
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Voor reizigers die na terugkeer uit landen met een hoog risico worden opgenomen in een 
gezondheidszorginstelling, dient een aanpassing van de empirische therapie in geval van 
ernstige ziekte en daarnaast het toepassen van screening- en/of isolatiemaatregelen te 
worden overwogen. Het vermijden van risicofactoren tijdens het reizen kan het risico op 
het verwerven van resistente bacteriën tijdens reizen minimaliseren. Adviezen voor de 
reis zouden zich moeten richten op het voorkomen van reizigersdiarree, bijvoorbeeld 
door geen rauwe groenten of voedsel van straatverkopers te eten en antibioticagebruik 
tijdens het reizen te beperken. Deze maatregelen zullen echter het risico van acquisitie 
verminderen maar niet volledig wegnemen.

Om te bepalen of reizigers dezelfde stam of alleen mobiele genetische elementen 
dragen en om te bepalen of isolaatfactoren verantwoordelijk zijn voor de langdurige 
dragerschap, is een vervolgstudie nodig die volledige genoomsequenties (WGS) van 
kort en langdurig gedragen isolaten vergelijkt.

Het Indiase subcontinent is een belangrijk reservoir van CPE en er is inderdaad een 
publicaties die de acquisitie van CPE door reizigers naar India beschrijft. Van de 
reizigers uit onze studie liepen er vijf een CPE op tijdens de reis (hoofdstuk 4). Alle vijf 
de reizigers hadden ze naar Azië gereisd, maar dan buiten het Indiase subcontinent. 
Eén van deze reizigers droeg hetzelfde OXA-244-producerende Escherichia coli-
isolaat tot 6 maanden na de reis bij zich. Drie maanden na hun reis werd ook een 
genetisch ononderscheidbare OXA-244 CPE-stam aangetroffen bij haar mede-reizende 
echtgenoot, wat wijst op klonale transmissie binnen dit huishouden. Dit toont aan 
dat CPE inderdaad opgelopen wordt - ook zonder blootstelling aan gezondheidszorg 
tijdens de reis - en dat dit niet beperkt is tot reizigers naar het Indiase subcontinent. 
Het dragerschap van CPE kan tot minstens 6 maanden na terugkomst van reizen 
duren, waardoor het risico van verdere overdracht en verdere verspreiding van CPE 
toeneemt.

Na de ontdekking van het plasmide-gemedieerde colistine resistentiegen ‘mcr-1’ 
in 2015, screenden we onze verzameling isolaten op resistentie tegen colistine en 
de aanwezigheid van het mcr-1-gen en detecteerden dit in zes E. coli-isolaten. Deze 
reizigers hadden naar 3 verschillende continenten gereisd. Deze bevinding impliceert 
dat het bacteriën met dit gen zich over tenminste 3 continenten verspreid heeft; iets 
dat nog niet bekend was ten tijde van onze studie (hoofdstuk 5).

Vervolgens bepaalden we, met behulp van WGS en MLST-profielen uit openbaar 
beschikbare databases en van onze 6 reis-verworven isolaten, de populatiestructuur 
van E. coli-stammen en plasmiden met het mcr-1-gen (hoofdstuk 6). De bevindingen 
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van deze studie suggereren een wereldwijde verspreiding van het mcr-1-gen door 
efficiënte horizontale genoverdracht en dan met name door drie typen plasmiden - 
IncHI2, IncI2 en IncX4 – eerder dan de verspreiding van een of meer succesvolle klonen. 
De insertiesequentie (IS) ISApl1 waarvan gedacht wordt dat het een sleutelcomponent 
is in de mobilisatie van het mcr-1-gen werd slechts in een minderheid van de 
bestudeerde plasmiden gevonden. Dit zou kunnen betekenen dat het mcr-1-gen 
ISApl1 verloren heeft en het gen in het plasmide gestabiliseerd is of dat het mcr-1-
gen werd overgebracht door andere insertiesequenties. Er werden twee populaties 
van mcr-1 dragende E. coli die ook zijn beschreven als vectoren van verspreiding van 
resistentiegenen van dieren naar mensen geïdentificeerd. Deze twee groepen van 
verwante E. coli-stammen kunnen een rol spelen als reservoir en vector voor dit gen 
vanwege hun vermogen om mensen en dieren te koloniseren. Verder werd er een hoge 
prevalentie van florfenicol en novobiocine resistentiegenen gevonden - antibiotica die 
uitsluitend in de diergeneeskunde worden gebruikt. Alles bij elkaar ondersteunen deze 
bevindingen de hypothese van een dierlijk reservoir als een bron van mcr-1 bij de mens.

In hoofdstuk 7 hebben we acquisitie van 19 darmpathogenen bij 98 intercontinentale 
reizigers onderzocht. Realtime PCR werd gebruikt om 8 virale pathogenen, 6 bacteriële 
darmpathogenen en 5 parasietspecies te detecteren in fecesmonsters die direct voor 
en na de reis werden afgenomen. Deze studie toonde aan dat een groot gedeelte van de 
reizigers voor de reis al Dientamoeba fragilis en Blastocystis spp. bij zich droeg. Blastocystis, 
Plesiomonas shigelloides, D. fragilis en Shigella spp. werden het meest opgelopen tijdens 
de reis. De acquisitie van enterale virussen en hepatitis E-virus in deze relatief kleine 
groep reizigers was verwaarloosbaar of niet-bestaand, wat suggereert dat de rol van 
virussen als de oorzaak van persisterende reizigersdiarree beperkt is.

Prospectieve gegevens over de het oplopen van Blastocystis tijdens bij symptomatische 
en asymptomatische reizigers reizen ontbreken grotendeels. Deze informatie is nodig 
om de klinische relevantie van Blastocystis-detectie na de reis beter te begrijpen. 
Daarom werd een longitudinaal follow-up onderzoek uitgevoerd naar het dragerschap 
van Blastocystis en haar subtypen in reizigers (hoofdstuk 8). Een aanzienlijk deel van 
de onderzochte reizigers droeg al een Blastocystis bij zich voor de reis en slecht een 
klein deel liep, ongeacht de reisbestemming, een Blastocystis op tijdens de reis. Het 
grote aantal reizigers dat tijdens de reis Blastocystis leek te verliezen, kan te maken 
hebben met de reis zelf of met het natuurlijk beloop van Blastocystis-dragerschap. Het 
merendeel van de reizigers waarbij een Blastocystis werd gevonden in het monster van 
ná de reis, was al drager vóór de reis en slechts enkele van hen hadden Blastocystis 
tijdens de reis verworven. Er werd geen verband gevonden tussen dragerschap van 
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Blastocystis en diarree. Alles in ogenschouw nemende zouden artsen terughoudend 
moeten zijn met het behandelen van Blastocystis-dragerschap bij terugkerende 
reizigers.

In hoofdstuk 9 worden de kennishiaten, waaronder de exacte bronnen van resistente 
bacteriën in reizigers en hoe risicofactoren zoals antibioticagebruik en reizigersdiarree 
predisponeren voor acquisitie, besproken. Of stammen, plasmiden of gastheerfactoren 
verantwoordelijk zijn voor het langdurig dragerschap van ESBL-E, moet in toekomstige 
onderzoeken worden bepaald.
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Dankwoord

Het is zover: mijn proefschrift is af! Maar…ik ben nog niet klaar met het onderzoek.

Tijdens mijn werk als arts-assistent interne geneeskunde raakte ik geïnteresseerd in 
infectieziekten en eigenlijk steeds meer in de basale microbiologie. Hoe kan het dat 
een Pseudomonas resistent is voor carbapenems, maar niet voor ceftazidim? Waarom 
is een Klebsiella pneumoniae eigenlijk nooit gevoelig voor amoxicilline? Inmiddels weet 
ik het antwoord op deze vragen, maar antibioticaresistentie en de mechanismen 
daarachter blijven me dagelijks fascineren.

Ruim zes jaar geleden ging ik op zoek naar een onderzoeksplaats binnen het veld 
van de infectieziekten. In december 2011 schreef ik een onderzoeksvoorstel van 
één A4-tje, waarbij ik opperde om reizigers te werven in een Travel Clinic en die voor 
en na de reis op dragerschap van extended-spectrum β-lactamase-producerende 
Enterobacteriaceae (ESBL-E) te onderzoeken. Het kan dus geen toeval zijn dat ik 
uiteindelijk op dit onderwerp ga promoveren.

Allereerst ben ik veel dank verschuldigd aan de 2216 deelnemers aan de COMBAT-
studie. Dit onderzoek had niet kunnen plaatsvinden zonder dat jullie vrijwillig 
vragenlijsten hebben ingevuld en ontlastingsmonsters hebben afgenomen.

Vervolgens aan mijn promotoren en copromotoren prof. dr. M.D. de Jong, prof. dr. H.A. 
Verbrugh, prof. dr. C. Schultsz en dr. J. Penders.

Beste Menno, tot op de dag van vandaag ben ik ontzettend verheugd dat je mij de 
mogelijkheid hebt geboden dit onderzoek te doen. Ik zal het telefoontje waarin je me 
vertelde dat ik aangenomen was niet snel vergeten. Toen ik zei: ‘Je weet niet half hoe 
blij je me maakt!’ zei jij: ‘Wij zijn ook blij met jou, Jarne!’. Dit was een mooie start van 
onze samenwerking. Ik ben dankbaar voor je altijd hout snijdende, kritische noot, zeker 
tijdens de laatste periode, en heb me altijd door je gesteund gevoeld. Daarnaast kan ik 
je gevoel voor humor erg waarderen.

Beste Henri, wat een eer dat je mijn promotor bent. Ik heb genoten van de mooie 
samenwerking tussen Rotterdam en Amsterdam en van onze inhoudelijke discussies. 
Dat je altijd beschikbaar was voor input, zelfs vanuit Indonesië, heb ik zeer gewaardeerd.

Beste Constance, aan het feit dat dit boekje hier ligt, heb jij een hele grote bijdrage 
geleverd. Dankzij jou, ben ik nu klaar om zelfstandig onderzoek te doen. Jij hamerde 
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steeds op een duidelijk gedefinieerde onderzoeksvraag en doelstelling en zoals altijd 
had je daarin gelijk. Tegenwoordig hoor ik mezelf steeds vaker zeggen: ‘We moeten 
terug naar de onderzoeksvraag, jongens!’

Beste John, waar waren we geweest zonder jou? Jouw bijdrage aan mijn proefschrift 
is van onschatbare waarde geweest. Je hebt zo ongelooflijk veel geduld getoond met 
alle vragen van Maris en mij en bent werkelijk bij iedere stap van het onderzoek nauw 
betrokken geweest. Jouw kennis is van epidemiologie, moleculaire technieken en 
statistiek is onmisbaar geweest voor het gehele traject.

Ik mag mezelf gelukkig prijzen met de leden van de promotiecommissie prof. dr. J.M. 
Prins, prof. dr. F.G.J. Cobelens, dr. M. van Vugt, prof. dr. C.M.J.E. Vandenbroucke-Grauls, 
dr. C.E. Visser en prof. dr. H.F.L. Wertheim. Ik ben jullie zeer erkentelijk.

Het was heel mooi om gedurende mijn promotietraject onderdeel te mogen uitmaken 
van de samenwerking tussen de Universiteit Utrecht, de universitaire centra van het 
Academisch Medisch Centrum (AMC), het Erasmus Medisch Centrum en Maastricht 
Universitair Medisch Centrum en de Travel Clinics van het Tropencentrum AMC, 
het Havenziekenhuis en de Ease Travel Clinic Zuid-Limburg. Behalve dat dit heeft 
bijgedragen aan de kwaliteit van het onderzoek, heb ik ook veel mensen leren kennen 
die ik mogelijk anders niet ontmoet had.

Maris Arcilla, beste Maris, wat een werk is het geweest! Als ik nu terugdenk aan 
wat we allemaal hebben gedaan is het toch wel bijzonder. Van het ontwikkelen van 
vragenlijsten, deelnemersinformatie en de logistieke database tot het vouwen van 
enveloppen (inclusief het plakken van postzegels) en het uitwerken van vele duizenden 
feceskweken. En bellen, veel bellen met de deelnemers om ze te motiveren de 
materialen terug te sturen. Maar het was het allemaal waard, want hiermee hebben 
we de basis gelegd voor een aantal mooie artikelen. Jouw talent om te plannen is 
een waardevolle eigenschap en enorm belangrijk geweest voor de voortgang van het 
onderzoek en de publicaties.

Dr. D.C. Melles, beste Damian, het was een plezier om met je samen te werken. Jij wist 
precies je weg in het Erasmus MC en wie we waarvoor moesten hebben. Mede dankzij 
jou hebben we de gigantische hoeveelheid ontlastingsmonsters kunnen verwerken.

Martin Bootsma en Manon Haverkate, jullie werk aan het modelleren heeft echt 
iets toegevoegd aan ons belangrijkste artikel en aan ons inzicht in de bijdrage van 
reizen aan ESBL-dragerschap in Nederland. De rest van de COMBAT-groep, Perry van 
Genderen en Nicky Molhoek van de Travel Clinic Havenziekenhuis, Astrid Oude Lashof 
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van het Maastricht UMC+ en Ellen Stobberingh: we hebben toch maar een paar mooie 
publicaties geleverd. Bedankt allemaal voor de mooie samenwerking!

Dr. A. Goorhuis en prof. dr. M.P. Grobusch van het Tropencentrum AMC. Bram, jouw 
enthousiasme voor de infectieziekten is aanstekelijk! Professor Grobusch, beste Martin, 
het lukte je op een of andere manier altijd om supersnel adviezen, die altijd de spijker 
op z’n kop sloegen, te geven over onze stukken.

Verder natuurlijk dank aan Jaap van Hellemond, Tom van Gool, Bob de Wever, Richard 
Molenkamp, Aldert Bart, Sjoerd Rebers, Sylvie Koekoek en Nienke Verhaar voor de 
mooie samenwerking aan de spin-off studies. Wat jullie me hebben geleerd over 
moleculaire diagnostiek zal de rest van m’n carrière van nut zijn.

Trung, my dear Vietnamese colleague, a PhD project is not always easy, but most of 
the time it was fun, wasn’t it? We had a very good time here in Holland and I hope 
to visit your country somewhere in the near future. Willemien, jij hebt me heel veel 
geleerd over het werk in het lab, bijvoorbeeld hoe je een pipet vasthoudt en dat schuim 
funest is voor je DNA-extractie. En de microarray… Misschien kan je je nog een reisje 
herinneren naar Weybridge om de microarray te leren op het hightech lab van de 
AHVLA? Om meerdere redenen was dit een bijzondere ervaring, die we niet snel zullen 
vergeten. Sébastien, I enjoyed working together with you and what a great publication 
we have delivered! I’ve always felt that we were a good team.

Het was leuk en leerzaam om in het bacteriologisch lab van het Erasmus MC midden 
in Rotterdam de ontlastingsmonsters te verwerken. Hier is de basis gelegd voor mijn 
kennis over bacteriologie. Veel dank ben ik verschuldigd aan iedereen in het Erasmus 
MC die dit onderzoek mogelijk heeft gemaakt. Allereerst aan alle analisten, bij wie ik 
altijd terecht kon met vragen. Daarnaast wil ik in het bijzonder Arjen van Vliet noemen. 
Dankzij jouw kennis, Arjen, liep het ICT-gedeelte op rolletjes. Ad Luijendijk, je hebt een 
belangrijke rol gespeeld in het faciliteren van ons onderzoek met als bonus de inzet van 
je zoon Frank. Frank en Barbara, bedankt voor het verwerken van vele poepmonsters 
en het samenstellen van vele enveloppen.

De medewerkers van het Tropencentrum AMC, de Travel Clinic van het Havenziekenhuis 
en de Ease Travel Clinic Zuid-Limburg hebben ontzettend veel reizigers en huisgenoten 
geïncludeerd, wat toch een van de krachten van het onderzoek is. Veel dank hiervoor.

Sinds mijn keuzecoschap daar draag ik het Tropencentrum van het AMC een warm hart 
toe. Niet alleen vanwege de mega-interessante pathologie, maar zeker ook omdat er 
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zo’n leuke club mensen werkt. Ik ben heel blij dat ik daar weer een onderdeel(tje) van 
heb kunnen zijn en kijk uit naar mijn stage bij jullie.

De collega’s van de experimentele bacteriologie: Laura (inmiddels kun je dit wel lezen, 
toch?), Martijn, Niels, Payal, Xiaolin, Kim, Leonie, Agaath, Ilse, Wendy, Sandra, Moon, 
Valery, Wing Kit, Arie en Yvonne en alle anderen bedankt voor de plezierige tijd en jullie 
hulp.

Mijn collega-AIOS René, Sacha, Jorrit, Caroline, Maryse, Andrea, Matthijs, Fleur, Frank 
en Rens en de inmiddels artsen-microbioloog Firza, Wieke, Nienke, Robert en Karin: 
we hebben echt een toffe groep gehad de afgelopen jaren (en nog steeds). En de 
bacteriologen Caspar, Ingrid, Marion, Daan en Wieke, jullie hebben me veel geleerd en 
hopelijk leer ik het komende jaar nog veel meer bij jullie.

Lodewijk Spanjaard, beste Lodewijk, bedankt voor de mogelijkheid die je me bood om 
de opleiding tot arts-microbioloog te volgen. Tijdens de sollicitatie vroeg je me of de 
combinatie van onderzoek gevolgd door een opleiding tot arts-microbioloog wel iets 
voor mij was. Nou en of! Ik voel me enorm op mijn plek hier.

Caroline Visser, beste Caroline, wat leuk om bij je in opleiding te zijn en wat een eer 
dat je in de commissie zit. Je manier van opleiden met veel zelfstandigheid past goed 
bij mij, dus misschien maakt dat ons zo’n goed team (samen met onze voorliefde voor 
snelle auto’s).

En dan de virologen. Beste Hans, Katja en Janke, de lange virologiestage is inmiddels 
ten eind. Ik vond het een te gekke stage; inhoudelijk en omdat ik steeds het gevoel heb 
gehad in een team te werken. Bedankt voor jullie flexibiliteit en de ruimte die jullie me 
hebben gegeven voor het afronden van m’n proefschrift

Mijn paranimfen, Jarom Heijmans en Freek van Brussel, lieve Jarom en Freek. Inmiddels 
kennen we elkaar alweer 17 ½ jaar. Jarom, wij hadden elkaar snel gevonden in de 
collegezaal. Op de fiets richting de klimhal waren wij in ons eerste studiejaar altijd 
op zoek naar dat ene woninkje dat iedereen over het hoofd zag, waarna we uiteinlijk 
samen terecht kwamen op de Tweede Anjeliersdwarsstraat. De tentamens werden 
altijd glorieus gehaald na een nacht in de hangmat.

Freek, als ik aan jou denk zie ik een aantal beelden voor me. In een van die beelden 
fietsen wij, na het Nelson Mandela-gala in Carré, op één fiets met een doos (open) wijn 
aan het stuur door de binnenstad van Amsterdam. Diverse andere beelden spelen zich 
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af in Suriname met als een van de hoogtepunten de boottocht vanaf Langetabbetje de 
Marowijnerivier op richting het zuiden.

Joep, jij hoort hier eigenlijk ook bij, maar helaas kon ik maar twee paranimfen kiezen. 
Sas, Veer en Eva, ik ben blij dat jullie de vriendinnen zijn van mijn vrienden.

Tom, Geert, Huub, Joep, Durk, Justus, Freek, Jarom (wat een korte namen eigenlijk…) 
ik hoop dat we nog vele memorabele reizen mogen maken! En hopelijk genieten 
we samen met Joël, Gideon, Rob, Marc, Jurgen, Gijs en Laurens van nog heel wat 
kerstdineetjes met onze OBESITAS-club. Ik ben superblij met jullie als vrienden en jullie 
zijn veel belangrijker dan ik hier op kan schrijven.

Mascha en Rick, Simon en Suzette het is een goeie beslissing geweest om ooit bij Carré 
te gaan werken, nietwaar?

Lieve Oma Loes, wat bijzonder dat je erbij bent! Ik hoop dat we nog vaak uit eten gaan 
in ons favoriete restaurant in Schiedam. Lieve Estèl, je bent mijn multi-getalenteerd 
grote zus. Jouw spiritualiteit en nuchterheid is een unieke combinatie. Lieve Ilmer, jij 
hebt mij altijd kennis laten maken met nieuwe muziek. Dankzij jou is dan ook stelling 
11 opgenomen.

Lieve Joost, jij bent de allerleukste en liefste vader die iemand zich kan wensen. Gelukkig 
begin ik steeds meer op je te lijken. Wellicht hebben onze nachtelijke gesprekken over 
kernfusie en de chaostheorie in de auto op vakantie wel de basis gelegd voor mijn 
wetenschappelijke interesse…

Lieve Joks, ik bewonder jouw nieuwsgierigheid en de interesse die je altijd in anderen 
hebt. Hopelijk heb ik daarvan een klein beetje meegekregen.

Lieve Cora, het is zover. En je staat nog in het dankwoord ook! We grapten wel eens 
dat als ik jou niet had gehad, dat ik dan al veel eerder was gepromoveerd. ;-) Jij weet 
net zo goed als ik dat dat niet waar is. Ik ken namelijk maar weinig mensen die zo goed 
kunnen organiseren en plannen als jij. Dit zijn talenten die ik ontbeer en mede daarom 
vullen we elkaar zo goed aan. Niemand begrijpt mij zo goed als jij en telkens hielp je 
me in de juiste richting als ik weer eens door de bomen het bos niet meer zag. Na al die 
jaren kan ik nog steeds onwijs met lachen en hoop dat nog lang te mogen doen. Laten 
we om te beginnen maar snel weer een mooie reis plannen. xxx

Jarne van Hattem, februari 2018
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Jarne Marijn van Hattem (Oude-Wetering, 12 September 1980) wanted to be a doctor 
since he was young, mainly motivated by his nice family physician. He spent his high 
school years in Hilversum and studied medicine at the University of Amsterdam in the 
Academic Medical Center (AMC). There, he made some very close friends, with whom 
annual Christmas dinners and trips abroad are valuable events. He did internships in 
the Amsterdam area and a senior internship at the department of internal medicine in 
the Diakonessenhuis in Paramaribo, Suriname. After obtaining his degree in medicine 
he worked at the department of internal medicine of the BovenIJ and Tergooi hospitals, 
becoming more and more interested in infectious diseases and microbiology with a 
growing fascination for antibiotic resistance and resistance mechanisms, especially 
β-lactamases. In 2012, Jarne was offered the great opportunity to combine PhD 
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are holding is the ultimate product. He will complete his residency early 2019.
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