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Curriculum vitae

Curriculum vitae

Herman Sprenger werd op 2 oktober 1949 in Groningen geboren. Na het behalen van het HBS 
B-diploma aan de Rijks Hogere Burgerschool te Groningen in 1966, ging hij geneeskunde studeren 
aan de Rijks Universiteit Groningen. Het artsexamen werd behaald In maart 1976. Daarna volgde 
hij de Beroepsopleiding Huisartsgeneeskunde aan de RUG en werd in oktober 1977 geregistreerd 
als huisarts. Van september 1977 tot december 1978 werd de militaire dienstspicht vervuld bij 
de Koninklijke Luchtmacht op de Vliegbasis Leeuwarden, rang Reserve-eerste-Luitenant-arts. 
Hierna was hij tot juli 1980 arts-assistent niet in opleiding tot specialist op de afdelingen Interne 
Geneeskunde en Chirurgie van het Diaconessenhuis in Groningen. Vervolgens werd hij in juli 1980 
arts-assistent op de Diabetesafdeling van Beatrixoord te Haren. In 1981 begon hij met zijn opleiding 
tot internist in het Academisch Ziekenhuis Groningen, die in februari 1986 werd afgerond met zijn 
registratie als internist. Hij werd in 1986 in het AZG aangesteld bij de afdeling Interne Geneeskunde 
als Aidscoördinator en werd staflid interne geneeskunde bij de onderafdeling Algemene Interne 
Geneeskunde, sectie Infectieziekten, AZG. In 1993 volgde registratie als internist-infectioloog. Van 2002 
tot 2013 was hij hoofdbehandelaar van het hiv-behandelcentrum UMCG. Naast zijn werkzaamheden 
in de patiëntenzorg op de afdelingen algemene interne geneeskunde en infectieziekten heeft hij 
onderwijstaken verricht. In het geneeskundeonderwijs van de Medische Faculteit was hij in de 
curricula C2000 van 1994 tot 2005 en G2010 van 2005 tot 2014, coördinator van onderdelen van het 
onderwijs betreffende infectieziekten. Daarnaast werd bijgedragen aan het onderwijs aan de arts-
assistenten in opleiding tot internist . Ook werd sinds 2002 bijgedragen aan de master Advanced 
Nursing Practice van de Hanzehogeschool Groningen bij de opleiding tot verpleegkundig specialisten 
hiv. Op het gebied van onderzoek is hij voor het AZG/UMCG coördinator geweest van meer dan 20 
voornamelijk multicentrische fase 1- tot fase 4-geneesmiddelonderzoeken, vooral met antiretrovirale 
geneesmiddelen. Daarnaast heeft hij klinisch wetenschappelijk onderzoek verricht op het terrein van 
diagnostiek en behandeling van infecties door het cytomegalovirus, non-tuberculeuze mycobacteriën 
en de gist Candida bij hiv-patiënten. Ook heeft hij meegewerkt aan studies naar gezondheids- en 

farmaco-economische aspecten van diagnostiek en behandeling van hiv-infecties. Hij is als auteur bij 
ongeveer 60 wetenschappelijke artikelen betrokken geweest. In oktober 2014 is hij al als internist met 
pensioen gegaan. Momenteel werkt hij parttime als docent bij het Onderwijsinstituut in het UMCG.
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