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Gevoeligheidsbepalingen zijn een cruciaal onderdeel 
van de microbiologische diagnostiek. In de afgelopen 
eeuw  hebben  ze  een  enorme  ontwikkeling 
doorgemaakt.  Tegenwoordig  worden  voor  de 
interpretatie van de gevoeligheid meestal breekpunten 
van  de  ‘European  committee  of  antimicrobial 
susceptibility testing’ (EUCAST) gebruikt. Recent heeft 
de  EUCAST  een  aantal  belangrijke  veranderingen 
doorgevoerd.  Deze  veranderingen  worden  nu  in 
Nederland  geïmplementeerd  en  hebben  een  grote 
invloed op de interpretatie van de uitslagen. Dit bracht 
de NVMM ertoe een tijdelijke EUCAST-werkgroep in 
het leven te roepen, waarna de redactie van het NTMM 
volgde met dit themanummer.
Allereerst  beschrijft  John  Degener  welke  ontwik- 
kelingen  de  gevoeligheidsbepalingen  hebben  door- 
gemaakt  in  de  afgelopen  eeuw.  Veel  laboratoria 
maakten  in  het  begin  zelfs  hun  eigen  anti-
bioticumdisks. Dit gaf de nodige uitdagingen, waarvan 
één  de  reproduceerbaarheid  binnen  laboratoria  is. 
Daarnaast  was  de  interpretatie  van  de  uitslagen 
verschillend en kon geen duidelijk advies aan de kliniek 
worden gegeven. Dit is nu in het licht van onze huidige 
kwaliteitsnormen  amper  voorstelbaar.  De  EUCAST 
heeft  onder  andere  als  doel  volgens  een  vaste 
procedure breekpunten vast te stellen, die vervolgens 
gebruikt kunnen worden om een duidelijk advies aan 
de kliniek te geven. 
Kennis  van  het  proces  van  het  bepalen  van 
breekpunten is belangrijk, omdat hierdoor ook duidelijk 
is  voor  welke  situaties  het  breekpunt  tot  stand  is 
gekomen en wat de beperkingen zijn. Breekpunten zijn 
op verschillende factoren gebaseerd en deze hebben 
interactie met elkaar. Een belangrijk onderdeel  is de 
blootstelling  bij  patiënten  aan  het  antibioticum. Men 
gebruikt hiervoor een ‘gemiddelde’ populatie voor het 
bepalen  van  de  gemiddelde  blootstelling  en  de 
variabiliteit  hierin.  Extreme  situaties,  waarin  de 
farmacokinetiek fors veranderd kan zijn, worden hierin 
niet meegenomen. Tijdens het proces worden soms 
verschillende  keuzen gemaakt  om  te  zorgen dat  de 
blootstelling  ter  plekke  adequaat  is.  Een  voorbeeld 
hiervan  is het bestaan van aparte breekpunten voor 

meningitis en cystitis. In het artikel van Yusuf wordt het 
proces  van  breekpunt  vaststellen  beschreven  en 
worden  enkele  voorbeelden  van  gemaakte  keuzen 
hierin gegeven. 
De gegevens die gebruikt worden bij dit proces, worden 
beschreven  in  de  rationale  documenten.  Zo  is 
inzichtelijk  op  welke  gegevens  de  breekpunten 
gebaseerd zijn.  Indien  je  in de praktijk met extreme 
situaties  (zoals  morbide  obesitas  of  septische 
patiënten) te maken krijgt of bij het beantwoorden van 
een specifieke vraagstelling, kun je deze documenten 
gebruiken in je besluitvorming. Verkaik beschrijft twee 
voorbeelden hiervan. 

Een belangrijke recente ontwikkeling bij de rapportage 
van  uitslagen  is  de  nieuwe definitie  van  ‘I’.  Vroeger 
waren  er  veel  redenen  waarom  een  uitslag  ‘I’ 
gerapporteerd werd. Het was eigenlijk een beetje een 
vergaarbak  van  onderliggende  argumenten:  er  was 
een meetonzekerheid in het laboratorium, je moest de 
dosering aanpassen of er was een onzekerheid bij de 
industrie over de dosering. Dat resulteert natuurlijk in 
veel  onduidelijkheid.  We  kennen  allemaal  de 
humoristische verklaringen als de ‘I’ staat voor ‘Ik weet 
het niet’ of ‘Infectioloog bellen'. In de praktijk werden 
antibiotica waarbij een  'I' gerapporteerd werd, veelal 
vermeden  in  de  kliniek.  Dat  terwijl  ook  in  deze 
vergaarbak  zat  dat  ‘met  een  hogere  dosering’  de 
infectie wel behandeld kan worden. Kortom, de uitslag 
‘I’ in het antibiogram was geen duidelijk advies aan de 
kliniek. Dat is nu veranderd.
De  ‘I’  wordt  nu  alleen  gebruikt  voor  een  verhoogde 
blootstelling (‘Increased exposure’), dus ofwel door de 
dosering te verhogen ofwel doordat de blootstelling op 
de  plaats  van  infectie  hoog  is  (denk  aan 
urineweginfecties). Die meetonzekerheid is een labo-
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ratoriumprobleem en zal nu ook op het  laboratorium 
blijven.  De  verandering  van  de  definitie  en  de 
meetonzekerheid  worden  beschreven  door  Van  der 
Bijllaardt en Melles.
Voor nieuwe ontwikkelingen houdt de EUCAST contact 
met de verschillende landen in Europa via de Nationale 
antibioticumvommissies (NAC). In Nederland is er de 
Commissie  Richtlijnen  gevoeligheidsbepalingen 
(CRG), maar die is de laatste tijd niet actief geweest.

Op dit moment wordt er overlegd tussen de NVMM en 
de SWAB over het opzetten of weer activeren van de 
CRG of NAC. Via deze  route zullen de  toekomstige 
ontwikkelingen gevolgd worden en zo nodig worden 
beoordeeld en gecommuniceerd naar de rest van de 
betrokkenen in Nederland. 

Per  oktober  2021  heeft  hoogleraar  Medische 
Microbiologie en  Infectiepreventie Alex Friedrich het 
Universitair  Medisch  Centrum  Groningen  (UMCG) 
verlaten. Hij wordt medisch directeur en voorzitter van 
de  raad  van  bestuur  van  de  Universitätsklinikum  in 
Münster.  Hier  willen  wij,  collega’s  en  vakgenoten, 
stilstaan bij de grote betekenis die Alex Friedrich heeft 
gehad voor de medische microbiologie in Nederland.

Bacteriën en virussen kennen geen grenzen. Dat is de 
basis van waaruit Alex Friedrich invulling gaf aan zijn 
leerstoel  bij  de  afdeling  Medische  Microbiologie  en 
Infectiepreventie van het UMCG. Geen grenzen tussen 
afdelingen,  tussen  ziekenhuizen  of  andere 
instellingen, en ook niet tussen landen. Dus als men 
infecties of resistentievorming van micro-organismen 
wil bestrijden, moet men dit samen doen. In de periode 
voorafgaand aan zijn komst naar Nederland in 2010 
had Alex Friedrich al blijk gegeven van zijn visionaire 
aanpak  op  het  gebied  van  infectiepreventie,  in  het 
grensoverschrijdende project  ‘MRSA-net’  in de regio 
Münsterland – Twente, dat hij onder andere met Ron 
Hendrix  vanuit  LabMicta  had  opgezet.  Vervolgens 
heeft  hij  een  groot  Europees  netwerk  opgebouwd, 
waarin  kennisuitwisseling  (ESCMID)  en  het 
gezamenlijk  uitvoeren  van  projecten  (bijvoorbeeld 
EURSafety,  Health-I-Care,  EURHealth-1-Health, 
ORCHESTRA) centraal staan.
Tijdens de COVID-19-pandemie maakte hij deel uit van 
het  landelijke  Outbreak  Management  Team.  Ook 
regionaal  en  binnen  het  UMCG  was  zijn  expertise 
echter van enorm belang. Daar erkende men het risico 
van besmetting en besmettelijkheid bij weinig of geen 
klachten  en  werden  in  de  eerste  weken  al 
laagdrempelig medewerkers en patiënten getest. Ook 
formeerde  hij  een  groep  data-analisten  en 
epidemiologen om een Early Warning System op  te 
zetten,  waarmee  voorspellingen  konden  worden 
gedaan over het aantal coronagevallen, het aantal 
opnames op verpleegafdelingen en opnames op de 

intensive care, voor de drie noordelijke provincies. Dit 
leidde  ertoe  dat  er  goed  gestuurd  kon  worden  op 
beddencapaciteit,  voordat  dit  landelijk  was 
georganiseerd. Met zijn deelname aan de  landelijke 
expertisegroep  Infectiepreventie  bevorderde  hij 
landelijk, uniform en consistent infectiepreventiebeleid 
tijdens  de  pandemie.   Tegelijkertijd  durfde  hij  in  het 
UMCG  een  eigen  koers  te  varen met  voortvarende 
maatregelen, die soms pas maanden later landelijk
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Alex Friedrich verlaat Groningen met 
verdiende onderscheidingen
Marjolein Knoester, Jan Kluytmans, Anne-Marie van Elsacker

Alex Friedrich benoemd tot Ridder in de Orde van de Neder             
landse Leeuw. Foto: Martijn Geutjes.




