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Het ‘hollow fiber model’: de afgebeelde unit bevat geïnfecteerde
cellen die worden blootgesteld aan het antibioticum. Dat gebeurt
in veelvoud, één unit bootst als het ware één patiënt/long na.
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Uit de zeer diepgaande discussie zijn al een
aantal afspraken rondom samenwerking en
verdere ontwikkeling gekomen. De NTM's
zijn natuurlijk een vreemde eend in de bijt
op de Union, maar deze sessie was goed
bezocht en door de uitgebreide discussies
ook ontzettend inspirerend.

UNION-PRESENTATIE
‘Clinical and preclinical development of new
treatments for non-tuberculous mycobacteria:
it takes two to tango’
CO-AUTEUR
Mike Marvin Ruth, promovendus, afdeling
Medische Microbiologie, Radboudumc,
Nijmegen

15

