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CurriculumCurriculum vitae 

Kristinn Kremer werd geboren op 24 december 1970 in Laren (NH). In 1988 behaalde 
zijj  het eindexamen HAVO aan het Alberdingk Thijm College te Hilversum. Daarna 
volgdee zij de Hogere Laboratorium Opleiding (HLO), richting Medische 
Microbiologie,, aan de Hoge School Utrecht. Tijdens deze opleiding werd een 
diagnostischee stage uitgevoerd op het Centraal Serologisch en Bacteriologisch 
Laboratoriumm te Hilversum en een onderzoekstage op het Laboratorium voor Virologie 
vann het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en het Milieu (RIVM) te Bilthoven. In 
19922 werd een stralingshygiëne deskundigheidsdiploma behaald aan de Technische 
Universiteitt Delft. Na het behalen van het HLO examen in juli 1993 begon zij haar 
werkzaamhedenn bij afdeling Mycobacteriën van het RIVM. In de begin jaren bij de 
Unitt Moleculaire Microbiologie (later Laboratorium voor Infectieziektenonderzoek) 
onderr leiding van Dr. Jan van Embden, daarna voor het Laboratorium voor 
Infectieziektendiagnostiekk en Perinatale Screening (LIS) onder leiding van Dr. Ing. 
Dickk van Soolingen. 

Vann 1993 t/m 1995 werkte zij als onderzoeksmedewerkster aan de RFLP typering voor 
dee surveillance van M. tuberculosis in Nederland. Vanaf 1994 werd zij betrokken bij 
hett eerste Concerted Action project, gefinancierd door de Europese Unie (EU), waar 
hett RIVM projectleider van was. Voor dit project stond het internationaal uitwisselen 
vann kennis en materialen met betrekking tot de standaardisatie van de differentiatie 
vann M. tuberculosis complex stammen met behulp van DNA fingerprinttechnieken en 
dee computermatige verwerking van DNA fingerprints centraal. Vanaf 1997 werd zij 
betrokkenn bij een project voor de snelle detectie en differentiatie van M. tuberuclosis 
(spoligotyping)) van de Stichting Technische Wetenschappen, Nederlandse Organisatie 
voorr Wetenschappelijk Onderzoek, Den Haag. Er volgden nog een tweede en een 
derdee Concerted Action project van de EU, welke ook gecoördineerd werden door het 
RIVM.. Ze was projectmanager van het laatste EU project, welke een samenwerking 
betroff  tussen 32 internationale instituten. Tijdens dit project werden o.a. drie 
internationalee meetings georganiseerd in London, Cascais en Praag. In 2002 heeft ze 
eenn cursus in computeranalyse van DNA fingerprints gegeven in Ho Chi Mihn City, 
Vietnam.. Tezamen met 4 internationale collega's heeft zij in 2003 een workshop 
moleculairee epidemiologie verzorgd op het 24e congres van de European Society for 
Mycobacteriologyy in Tartu, Estland. Ze presenteerde het werk van afdeling Myco-
bacteriënn op 19 internationale meetings in 15 Europese steden. 
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