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Alex Friedrich verlaat Groningen met
verdiende onderscheidingen
Marjolein Knoester, Jan Kluytmans, Anne-Marie van Elsacker

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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werden aanbevolen. Om regionaal hierin meer coherentie te bereiken was hij medeoprichter van de
Regionale Adviescommissie Infectiepreventie.
Als wetenschapper in hart en nieren heeft hij twintig
promovendi begeleid tot hun doctoraat en heeft hij
meer dan 250 publicaties op zijn naam staan. Hij is
voor hen een inspirerende leermeester geweest die
altijd op zoek is naar hoe hij de promovendus/
promovenda het best kan helpen. Zijn wetenschappelijke impact zet hij ook heel bewust om in
maatschappelijke impact, door bijvoorbeeld in klare
taal de media te woord te staan en lezingen te geven
voor medisch en niet-medisch publiek.
In zijn contacten met de regio heeft Alex zich
nadrukkelijk ingespannen om partijen bij elkaar te
brengen. Hij zocht samenwerking met de regionale
laboratoria en de collega’s aldaar en met de GGD’s.
De regionale refereeravonden die onder de naam
REMIS plaatsvonden, heeft hij uitgebouwd naar een
regionaal netwerk van aan infectiezorg verbonden
professionals onder de naam REMIS+. Hij heeft
gezorgd voor een zodanige structuur en aanpak van
de ABR Zorgregio Noord-Nederland dat er op
bestuurlijk en professioneel niveau een krachtig
netwerk staat, dat een waardevolle basis is gebleken
in de regionale aanpak van de coronapandemie. Dit
betekende dat hij talloze malen presentaties moest
houden voor zeer uiteenlopende gezelschappen, van
zeer praktijkgericht tot puur bestuurlijk, hetgeen hij met
verve deed. Waar mogelijk droeg hij bij aan
wetenschappelijke samenwerkingsverbanden en was
hij gastvrij voor collega’s die vanuit de regio binnen zijn
afdeling wetenschappelijke activiteiten wilden
ondernemen.
Als actief lid van de Nederlandse Vereniging voor
Medische Microbiologie nam Alex mede het initiatief
om het visiedocument van de NVMM ‘Nederland CRE
groen in 2025’ op te stellen. Dit document en een studie
van zijn groep die liet zien dat patiënten in Nederland
zich vooral verplaatsten tussen instellingen in
regionale netwerken, stonden mede aan de basis van
de oprichting van de huidige zorgnetwerken om
antimicrobiële resistentie te bestrijden. Alex was een
drijvende kracht achter deze initiatieven, waarbij hij met
veel energie en gedrevenheid te werk ging. Hij betrok
anderen als vanzelf in de activiteiten en gaf iedereen
een bijzonder warm en welkom gevoel; een echt
rolmodel voor samenwerken tussen landen, tussen
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veterinaire en humane geneeskunde, tussen
vakgroepen uit verschillende regio’s en tussen
verschillende medische disciplines.
Naast zijn vakinhoudelijke bijdragen heeft Alex
Friedrich oog voor anderen en heeft hij een stijl van
leiderschap waarin hij anderen de ruimte geeft om zich
te ontplooien en te groeien. Hiermee draagt hij bij aan
nieuwe generaties wetenschappers, artsen en
bestuurders.
Het is dan ook meer dan verdiend dat aan Alex op
vrijdag 1 oktober de koninklijke onderscheiding Ridder
in de Orde van de Nederlandse Leeuw is verleend.
Daarnaast is aan hem op woensdag 6 oktober het
prestigieuze Bundesverdienstkreuz uitgereikt. Op
donderdag 18 november is hij ten slotte benoemd tot
erelid van de Nederlandse Vereniging van Medische
Microbiologie.
Alex is het voorbeeld van de nieuwe Europese burger.
Hij spreekt acht talen en voor hem bestaan er geen
grenzen meer. Veel van zijn collega’s zijn in de loop
der jaren ware vrienden geworden. We zullen hem
missen, maar hebben nog wel de hoop dat we hem
regelmatig gaan zien. Voor hem is deze verhuizing
geen remigratie maar een verplaatsing naar een
andere regio. En die andere regio betitelt hij zelf als
dezelfde Euregio.
Wat is de essentie van het gedachtegoed dat Alex
meebracht en zo gepassioneerd uitdroeg? Voor ons is
dat het niet te onderschatten belang van
infectiepreventie, en dat de beste aanpak daarvan
gelegen is in regionaal samenwerken in netwerken,
gelijkwaardig met de samenwerkingspartners vanuit
aanpalende disciplines en met nadrukkelijke
bestuurlijke betrokkenheid.

