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De voortdurende laboratoriumtechnische ontwikkeling 
binnen het vakgebied van de medische microbiologie 
vindt de  laatste  jaren op het gebied van  resistentie-
interpretatie voor een groot deel zijn oorsprong in de 
EUCAST-richtlijnen. Dankbaar gebruikmakend van de 
inbreng  van  gastredacteur  Anouk  Muller  heeft  de 
redactie  een  aantal  auteurs  bereid  gevonden  de 
verschillende  aspecten  binnen  dit  thema  te 
behandelen.  Zij  was  via  Johan  Mouton,  haar 
echtgenoot, die overleed in 2019, actief betrokken bij 
diens  werkzaamheden  voor  de  EUCAST.  Voor  het 
NTMM vormt dit onderwerp inmiddels een langlopende 
traditie. In de eerste jaargang van 1993 werd al een 
artikel gewijd aan de toenmalige Werkgroep Richtlijnen 
Gevoeligheidsbepalingen.  Over  de  opvolger  van  de 
WRG,  de  Commissie  Richtlijnen  Gevoeligheids-
bepalingen werd gepubliceerd in 2000. Nu wordt dan 
aandacht  besteed  aan  de  Europese  afspraken  en 
richtlijnen  van  EUCAST,  als  uitvloeisel  van  de 
ESCMID. 
Dit EUCAST-themadeel wordt voorafgegaan door het 
afscheid van Alex Friedrich uit het UMCG, geschreven 
door Marjolein Knoester, samen met Jan Kluytmans en 
Anne-Marie van Elsacker. 

Nieuwe inzichten in het gedrag van aerosolen worden 
beschreven door Jan Arend van Griethuijsen. Dit past 
uiteraard  binnen  de  voortdurende  COVID-19-
pandemie en dat geldt ook voor de casus van Maaike 
van  Mourik  en  coauteurs,  over  een  epidemische 
verheffing van COVID-19  in een ziekenhuis. Tot slot 
heeft Ginny Mooy binnen dit onderwerp op verzoek van 
de  redactie  een  recensie  geschreven  over  het  zeer 
lezenswaardige boek Spike van Jeremy Farrar. 

Verder  bevat  dit  nummer  weer  een  aantal  vaste 
rubrieken, tot grote vreugde van de hoofdredactie: Jan 
Peter Verhave schrijft in de rubriek In Retrospect over 
zijn ervaringen in Afghanistan met leishmaniasis, een 
ziekte  die  zich  in  omstandigheden met  een  falende 
gezondheidszorg  van  zijn  akeligste  kant  laat  zien. 
Daarnaast is de rubriek Transmissieroute er weer, dit 
keer verzorgd door Annette Stemerding. Om de vaste 
rubrieken af te sluiten en ieders kennis te toetsen, wordt 
ten slotte een vraag uit de Voortgangstoets uitgediept 
door  aios  Mohammed  Saadulla  en  viroloog  Frans 
Verduyn Lunel, beiden uit het UMCU.

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