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A
ACUC

AIDS

ATCC

ATP

B
BA

BAC 1

BAC 2

BAL

BHI

BLA

BSI(s)

B. subtilis

C
C

°C

CaCl2
capi

caprae

cc

CCD

CEF

CF

C. freundii

CFU(s)

CHOC

CIP

cm

cm2

CmR

CNTRL

CO2

COB

animal care and use committee

acquired immune deficiency syndrome

American type culture collection

adenosine triphosphate, energy carrying molecule

blood agar, culture medium

optical tracer based on ubiquicidin

optical tracer based on colistin (polymyxin E)

bronchoalveolar lavage

Brain-Heart Infusion, growth medium

activatable β-lactamase-targeted optical tracer

bloodstream infection(s)

Bacillus subtilis

cell fraction

degree Celcius

calcium chloride

Staphylococcus capitis

Staphylococcus caprae

cubic centimetre

charge-coupled device (cameras)

techneticum-99m labelled ceftriaxone

cystic fibrosis

Citrobacter freundii 

colony forming unit(s)

chocolate, culture medium

techneticum-99m or fluorine-18 labelled ciprofloxacin

centimetre

cubic centimetre

chloramphenicol resistant

negative control

carbon dioxide

colistin oxolinic-acid blood agar, culture medium

List of abbreviations (Afkortingenlijst)
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COPD

CPFE

CSF

CT

D
1D9

1D9-800CW

2-DG

DFO

DMSO

DNA

Dog

E
Ec

E. coli

EDTA

E. faecalis

E. faecium

e.g.

EmR

EPD

epi

EPR

EPS

et al.

EVLP

F
F
18F

FAM

(18F)-FDG

(18F)-FDG-PET

(18F)-FDG-PET/CT

chronic obstructive pulmonary disease

combined pulmonary fibrosis and emphysema

cerebrospinal fluid

computed tomography

fully-human monoclonal antibody that specifically targets the 

immunodominant staphylococcal antigen A

1D9-IRDye800CW, optical tracer

2-deoxy-glucose

deferoxamine

dimethyl sulfoxide

deoxyribonucleic acid, carrier of genetic information

difference of Gaussian, spot detection filter

Escherichia coli

Escherichia coli

ethylenediaminetetraacetic acid

Enterococcus faecalis

Enterococcus faecium

for example (Latin: exempli gratia)

erythromycin resistant

electronic patient dossier

Staphylococcus epidermidis

enhanced permeability and retention

extracellular polymeric substances

and others (Latin: et alii)

ex vivo lung perfusion

female

fluorine-18, unstable radioactive isotope of fluorine

fluorescein amidite, fluorophore

(18F)-fluorodeoxyglucose, radiolabelled glucose

(18F)-fluorodeoxyglucose positron emission tomography

(18F)-fluorodeoxyglucose positron emission tomography with low 

dose computed tomography
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18F-FDS
18F-FM

FIAU

FITC

FL

FLER 

FLI

FRI(s)

G
GN

GP

Gram

H
h

HACEK

haem

HIG

his6

hom

HPLC

humAb

I
ICG

ICU

IDT

i.e.

IE

IgG

2-[18F]-fluoro-deoxy-sorbitol, radiolabelled sorbitol

6-[18F]-fluoromaltose, radiolabelled maltose

1-(2-deoxy-2-fluoro-β-D-arabino-furanosyl)-5-iodouracil, 

radionuclide-mediated tracer based on the nucleoside analogue 

fialuridine

fluorescein isothiocyanate, fluorophore

fluorescence

fluorine-18 labelled fleroxacin 

fluorescence image

fracture-related infection(s)

Gram-negative

Gram-positive

Gram staining

hours

Haemophilus parainfluenzae, Haemophilus aphrophilus 

and Haemophilus paraphrophilus (currently referred to as 

Aggregatibacter aphrophilus and Aggregatibacter paraphrophilus), 

Haemophilus influenzae, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, 

Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens, Kingella kingae and 

Kingella denitrificans

Staphylococcus haemolyticus

human polyclonal immunoglobulin

6-Histidine-tag

Staphylococcus hominis

high performance liquid chromatography

human monoclonal antibody

indocyanine green, fluorophore

intensive care unit

integrated DNA technologies

that is (Latin: id est)

infective endocarditis

immunoglobulin G
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111In

ITLC

Isa A

ΔisaA

IQR

K
kBq

keV

kg

K. pneumoniae

L
L

LB

LDS

L. lactis

LLL

Log

LPS

lug

LUL

M
M

MALDI-TOF

MALT

MBq

μCi

METc

μg

mg

min

μL

mL

μm

indium-111, unstable radioactive isotope of indium

instant thin layer chromatography

immunodominant staphylococcal antigen A, antigen exposed on the 

bacterial cell surface

Staphylococcus aureus mutant strain lacking isaA

interquartile range

kilobecquerel, unit for radioactivity

kilo-electronvolts, unit for energy

kilogram

Klebsiella pneumoniae

left / litre

Lysogeny Broth

lithium dodecyl sulphate (buffer)

Lactococcus lactis

left lower lobe

Laplacian of Gaussian, spot detection filter

lipopolysaccharide

Staphylococcus lugdunensis

left upper lobe

male / growth medium fraction

matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight (mass 

spectrometry)

fluorine-18 labelled maltose / maltodextrin-based optical tracer

megabecquerel, unit for radioactivity

microcurie, unit for radioactivity

medisch ethische toetsingscommissie

microgram

milligram

minutes

microlitre

millilitre 

micrometre
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mm

μM

mM

μmol

MN

μPET

MRI

MRSA

ms

M. tuberculosis

mW

N
n

NaCl

Na2CO3

NBD

NEG

NIR

nm

nmol

NP

ns

NSIP

NUC

Δnuc / Δnuc Δnuc2

Nuc2

O
O2

OD

P
P. aeruginosa

pas

millimetre

micromolar

millimolar

micromole

micrococcal nuclease, secreted by Staphylococcus aureus

micro positron emission tomography

magnetic resonance imaging

methicillin-resistant Staphylococcus aureus

millisecond

Mycobacterium tuberculosis

milliwatt, unit of power or radiant flux

number

sodium chloride

sodium carbonate

7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazole, fluorophore

negative (culture negative)

near-infrared

nanometre

nanomole

no probe

nanosecond

non-specific interstitial pneumonia

activatable nuclease-targeted optical tracer (Staphylococcus aureus-

directed)

Staphylococcus aureus with mutations in the nuc and nuc2 gene(s), 

which are responsible for respectively the secretion of nuclease and 

the expression of a surface-bound nuclease

a surface-bound nuclease 

oxygen

optical density

Pseudomonas aeruginosa

Staphylococcus pasteuri
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PAT

PBS

pCLE

PCR

PDT

pet

PET

PJI(s)

P. mirabilis

POS

PRO

PTS

ΔptsG / ΔptsI

PtsG

PtsI

pyo

R
R

RLL

RML

RNA

ROI(s)

RPM

RPMI

RUL

S
s

Sa

SAB

sap

SAP

S. argenteus

S. aureus

photoacoustic tomography

phosphate buffered saline

probe-based confocal laser endomicroscopy

polymerase chain reaction

photodynamic therapy

Staphylococcus pettenkoferi

positron emission tomography

prosthetic joint infection(s)

Proteus mirabilis

positive (culture positive, infected)

prothrombin-based optical / radiolabelled tracer

phosphotransferase system

Bacillus subtilis containing a mutation in the phosphotransferase 

system (deletion strains)

glucose transporter

involved in the phosphorylation of internalised glucose, making its 

uptake by PtsG irreversible

Streptococcus pyogenes

right

right lower lobe

right middle lobe

ribonucleic acid, carrier of messenger instructions of DNA

region(s) of interest

revolutions per minute, rotational speed

Roswell Park Memorial Institute, growth medium

right upper lobe

seconds

Staphylococcus aureus

Sabouraud dextrose, culture medium / Staphylococcus aureus 

bacteraemia

Staphylococcus saprophyticus

Staphylococcus aureus SAP231

Staphylococcus argenteus

Staphylococcus aureus
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Sbi

S. capitis

S. caprae

SD

S. delphini

sec

SEM

S. epidermidis

S. haemolyticus

S. hominis

S. hyicus

S. intermedius

S. lugdunensis

S. microti

SNase

SOR

Spa

Δspa / Δspa Δsbi

S. pasteuri

SPECT 

S. pettenkoferi

S. pneumoniae

S. pseudintermedius

S. pyogenes

S. saprophyticus

S. schleiferi

S. schweitzeri

SSI(s)

S. simiae

S. simulans

S. warneri

protein known to bind to the Fc portion of human immunoglobulin 

G1

Staphylococcus capitis

Staphylococcus caprae

standard deviation

Staphylococcus delphini

seconds

standard error of the mean

Staphylococcus epidermidis

Staphylococcus haemolyticus 

Staphylococcus hominis

Staphylococcus hyicus

Staphylococcus intermedius

Staphylococcus lugdunensis

Staphylococcus microti

staphylococcal nuclease

fluorine-18 labelled sorbitol

protein known to bind to the Fc portion of human immunoglobulin 

G1 (protein A)

Staphylococcus aureus Newman wild-type containing mutations in 

proteins known to bind to the Fc portion of human immunoglobulin 

G1

Staphylococcus pasteuri

single-photon emission computed tomography 

Staphylococcus pettenkoferi

Streptococcus pneumoniae

Staphylococcus pseudintermedius

Streptococcus pyogenes

Staphylococcus saprophyticus

Staphylococcus schleiferi

Staphylococcus schweitzeri

surgical site infection(s)

Staphylococcus simiae

Staphylococcus simulans

Staphylococcus warneri
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T
t / T

T/B
99mTc

TCA 
99mTc-HMPAO

TFLI

T/N

TNase

Tris-HCl

TSB

U
U

UBI

UMCG

US

USDA

V
VAN

vanco-800CW

W
war

WL

WLI

wt

Z
89Zr

time point

target-to-background (ratio)

technetium-99m, metastable nuclear isomer of techneticum-99 

which is an unstable radioactive isotope of techneticum

trichloroacetic acid 

techneticum-99m hexamethylpropylene amine oxime

targeted fluorescence imaging

target-to-normal (tissue ratio)

thermonuclease

tris-hydrochloride

Tryptic Soy Broth, growth medium

units

ubiquicidin / techneticum-99m labelled ubiquicidin

University Medical Center Groningen

ultrasound

United States Department of Agriculture

vancomycin based optical tracer

vancomycin-IRDye800CW

Staphylococcus warneri

white light

white-light image

wild-type

zirconium-89, unstable radioactive isotope of zirconium
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Het gezicht op de voorpagina staat symbool voor de kijk naar de toekomst en refereert naar ‘the 
future is bright’. De lijn symboliseert het pad dat is doorlopen om dit proefschrift tot stand te laten 
komen. Tot slot, het gezicht is geplaatst deels over de rug van het boek, en kijkt hiermee om de 
hoek. Dit symboliseert dat medici en onderzoekers meer buiten de kaders moeten denken en 
creatief moeten blijven om nieuwe technieken te ontwikkelen.
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