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Interview
Voedselveiligheid

Projectleider grootschalig Campylobacter-onderzoek dr. ir. A.H. Havelaar, RIVM:

‘Pluimvee-industrie
moet zich voorbe

Het grootschalige project Campylobacter Risk Management and Assessment (CAR-
MA) bevindt zich in het laatste, cruciale jaar. Van 20 maatregelen worden de effecten
doorgerekend op het voorkomen van Campylobacter op pluimveekarkassen. Een
ding is al duidelijk: de industrie zal een breed pakket aan maatregelen moeten
doorvoeren, waaronder kanalisatie. Zij moeten daar nu al voorbereidingen voor
gaan treffen. 

Arie Havelaar, projectleider CAR-
MA: Als onderzoekers plaatsen wij
kanttekeningen bij de eis dat Cam-
pylobacter en Salmonella afwezig
of niet aantoonbaar moet zijn op 25
gram vers pluimveevlees.
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‘De basisgedachte van het CARMA-project, waarin het RIVM,
ASG Lelystad, LEI, VWA/KvW en RIKILT samenwerken, is dat
maatregelen op de boerderij kunnen leiden tot een reductie van
het aantal met Campylobacter besmette koppels, maar zeker
niet kunnen garanderen dat pluimvee Campylobactervrij van de
bedrijven komt. Daarvoor is de bacterie, ook na de ruim drie
jaar dat het CARMA-project loopt, nog steeds te ongrijpbaar.
Inmiddels hebben de ministeries van VWS en LNV bij het ROW
(Regulier Overleg Warenwet, red) een voorstel ingediend waar-
in staat dat per 1 januari 2007 Campylobacter en Salmonella
afwezig of niet aantoonbaar moeten zijn op 25 gram vers pluim-
veevlees. Als onderzoekers plaatsen wij daarbij kanttekeningen.

Zowel bij de noodzaak als de haalbaarheid van dit voornemen.
Daarover zijn we met de ministeries in debat. 
Op grote schaal Campylobactervrij vers pluimveevlees produce-
ren, is naar onze mening niet mogelijk, tenzij je zeer ingrijpen-
de maatregelen gaat nemen als bestralen met electronenbun-
dels. In feite is dit e-beamen de enige mogelijkheid om op grote
schaal gegarandeerd Campylobactervrij vers pluimveevlees te
verkrijgen, maar voorlopig nog wel vooral een theoretische
mogelijkheid. Alle andere methoden zullen leiden tot een
bepaalde mate van besmetting. 

Interventies
De industrie kan een groot aantal maatregelen in de keten
nemen om Campylobacter terug te dringen. Dit jaar rekenen we
van maar liefst 20 interventies het effect en de kosten en de
baten door. Ook peilen we het draagvlak bij de consument en in
de sector. Eind dit jaar moeten de resultaten daarvan bekend
zijn.
Maatregelen zijn onvermijdelijk. Daarbij moet worden gekozen
voor het behandelen van alle karkassen of alleen die van
besmette koppels. In het laatste geval is kanalisatie nodig, het
op de slachterij gescheiden aanleveren en verwerken van
besmette en onbesmette koppels.
Duidelijk is dat de overheid insteekt op kanalisatie. Duidelijk is
ook dat veel interventies op de een of andere manier effect heb-
ben op de kwaliteit van het product. Ook dat pleit voor kanali-
satie. Bedrijven doen er dan ook goed aan om de hygiëne op de
pluimveebedrijven te optimaliseren. Ook zouden zij hun organi-
satie moeten gaan inrichten op het kanaliseren van dierstro-
men. Wat betreft logistiek, maar ook bijvoorbeeld met welke
testen zij de Campylobacter willen aantonen en met welke pro-
cessen zij de bacterie het beste kunnen bestrijden. De interven-
tiestudies moeten hierover meer duidelijkheid brengen. 

Boerderijfase
Zoals aangegeven mikken VWS en LNV sterk op testen en kanali-
seren. De Campylobacter negatieve koppels worden afgezet naar
de versvleesmarkt. Positieve koppels gaan de diepvries in, krijgen
een hitte- of andere behandeling. Het aantal besmette koppels
dient dus zo laag mogelijk te zijn. Vandaar de focus op de boer-
derijfase. Afhankelijk van het seizoen schommelt het percentage
besmette koppels in Nederland tussen de 15 en 35 procent. De
Deense pluimveeslachterij Danpo meldt op zijn site (www.dan-
po.dk, red) dat het aantal besmette koppels in de zomer kan
oplopen tot zelfs 80%. Om die reden kunnen zij hun afnemer
COOP de levering van de februari 2003 geïntroduceerde Campy-
lobactervrije verse, hele kuikens niet altijd garanderen.

Logistiek slachten
Cruciaal in de boerderijfase, en daarmee bij het logistiek slach-
ten, is dat besmette koppels ook daadwerkelijk worden gevon-
den. In Nederland wordt slechts een op de drie besmette kop-
pels herkend. De sensitiviteit van de test speelt daarbij een
belangrijke rol. Testsensitiviteit omvat het gehele testprotocol.
Dus het moment waarop je monsters neemt, het aantal mon-
sters dat je neemt en de gevoeligheid van de labtest.
Op die testsensitiviteit gaan we ons dit jaar sterk richten: wat
zijn de kansen om besmette koppels te missen. In die zin ben ik
ook erg benieuwd naar de resultaten van de Danpo-methode.
Daarbij loopt de monsternemer met sokken over zijn laarzen
door de stal. Het aldus verzamelde monster wordt onderzocht
met een PCR-methode. Deze methode koppelt een hoge mate
van precisie met een zeer snelle detectie van Campylobacter, in
de praktijk een dag, waardoor het bemonsteringstijdstip veel
dichter bij het moment van slachten komt te liggen. Ik verwacht
dat zij daarmee zeker 90 en mogelijk meer dan 95 % van de
positieve koppels kunnen vinden. In Nederland gebruiken we
nu nog de traditionele kweekmethode voor monsters feces die

vier tot vijf dagen vergt. Ook hebben slachterijen de aanvoer
van kuikens nog niet ingericht op logistiek slachten. Daar kun-
nen zij nog veel winst behalen. 

Kruisbesmetting
Om de effecten van niet gevonden besmette koppels op daarop-
volgende niet besmette koppels te bereken, hebben we twee
modellen ontwikkeld. Het koppelmodel leert dat indien er geen
rekening wordt gehouden met Campylobacter besmette kop-
pels, ongeveer 55% van de alle geslachte koppels aan het eind
van de slachtlijn besmet is. Wordt daarentegen 95% van de

ereiden op kanalisatie’
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Grootschalig Campylobactervrij vers pluimveevlees
produceren, is onmogelijk

CARMA is een samenwerkingsverband tussen RIVM,
ASG Lelystad, LEI, VWA/ KvW, en RIKILT
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besmette koppels al op de boerderij ontdekt, dan wordt nog bij
37% van de geslachte koppels Campylobacter aangetroffen. Dat
is maar iets hoger dan de ingangsbesmetting van 35%. Daarbij
gaan we ervan uit dat alleen de volgende koppel wordt besmet. 
In een tweede, meer gedetailleerde karkasmodel is het voorko-
men van Campylobacter binnen koppels onderzocht. Hoeveel
dieren raken nu in de diverse stappen van het slachtproces
besmet. Daaruit blijkt dat na het slachten van een besmet kop-
pel er van het daaropvolgende schone koppel tussen de 100 en
10.000 karkassen besmet raken. Het meest waarschijnlijk is dat
er ongeveer 500 karkassen besmet raken. De bacterie verdwijnt
dus vrij snel uit de slachtlijn. 
Het karkasmodel toonde aan dat de bacterie vooral in het koel-
proces erg lang aanwezig blijft en daar dus veel nabesmettingen
veroorzaakt. Daarentegen treden er bij het broeien, ontvederen
en evisceratie (verwijderen organen uit borst en buikholte,red)
al na de eerste 300 dieren nog nauwelijks nabesmettingen op. 

Slachtapparatuur
Het ontvederen blijkt een belangrijke bron van verspreiding van
besmettingen binnen positieve koppels te zijn. Door de druk
die daarbij op de buikholte wordt uitgeoefend, wordt er mest
met daarin de Campylobacter naar buiten gedrukt. Machine-
bouwers als Stork en Meyn hebben daarop hun slachtappara-
tuur aangepast. Bij de Preventer van Meyn wordt er voor de
broeibak mechanisch iets mest uit de endeldarm gedrukt en
met water weggespoten. Bij Stork wordt met behulp van
vacuüm iets mest uit de endeldarm gezogen. Deze maatregelen
zijn volgens ons model goed voor een halve tot hele log reductie
van het aantal Campylobacters op het karkas. Het zijn relatief
kleine stapjes, maar wel stapjes die meehelpen om uiteindelijk
op een acceptabel niveau te komen. Mijn inschatting is dat we
van een totale reductie van twee, drie log in de slachtfase al een
aanzienlijk effect op de volksgezondheid mogen verwachten.
Nu zitten we nog op gemiddeld 3,5 x 106 Campylobacters per
karkas. Dat is veel te veel. 

Nulnorm
Als je door al dit soort maatregelen het aantal Campylobacters
op een karkas aanzienlijk kunt reduceren, zal het risico voor de
volksgezondheid ook naar beneden gaan. Dat is flinke winst. In
dat geval kun je je afvragen of we dan nog wel zoveel geld en
energie moet stoppen in het verder terugdringen van Campylo-
bacter op kippenvlees. Misschien kun je dan beter kijken naar
andere besmettingsbronnen. Ook vanuit deze optiek is een
absolute nulnorm dus niet noodzakelijk. De kosteneffectiviteit
loopt daarvoor te veel terug. Daar zullen we met LNV en VWS
nog wel de nodige discussies over voeren. 
Bij enkele van de 20 te onderzoeken maatregelen zullen we ook
de inzet van chemische decontaminatiemiddelen doorrekenen.
Het effect dat een goede decontaminatiemethode heeft op het
totaal aantal bacteriën dat de slachterij verlaat, moet echter
niet worden overschat. Als alleen positief geteste koppels wor-
den behandeld, moeten we ook dan eerst een goede testsensiti-
viteit realiseren. Pas dan wordt het lonend om een decontami-
natiemethode te gebruiken. 

Gereedschapskist
Aan het eind van het jaar is de gereedschapkist gevuld met
diverse tools: 1. de diverse interventies met hun effect,
kosten/baten en draagvlak; 2. de economische schade als
gevolg van ziekte en sterfte (zowel productiviteitsverlies als
medische kosten), en de winst uitgedrukt in gezonde levensja-
ren, in vaktermen disability adjusted life years (Daly’s). Door
Campylobacterinfecties gaan in Nederland jaarlijks ongeveer
1.200 gezonde levensjaren verloren. De totale schade wordt
geschat op ruim 20 miljoen euro per jaar. Aan het eind van het
jaar weten we ook wat de interventies opleveren in termen van
minder ziektegebonden kosten en meer gezondheid. Door deze
te combineren met de kosten die de industrie moet maken om
de interventies in te voeren, kunnen uiteindelijk per interventie
de netto kosten per gewonnen gezond levensjaar, of per verme-
den sterftegeval of ziektegeval worden gerangschikt. Voor wel-
ke interventies uiteindelijk zal worden gekozen, hangt af van
het overleg met industrie over de praktische haalbaarheid en
dergelijke, de doelstellingen en beleidsmatige keuzes van de
ministeries van LNV en VWS en de politiek die de gemaakte
keuzes uiteindelijk moet goedkeuren. Wij dragen daarvoor de
gegevens aan.’

Hans Damman

VWS en LNV
mikken sterk op
testen en
kanaliseren

Als we kiezen voor
kanalisatie moeten we
eerst een goede test-
sensitiviteit realiseren,
pas dan wordt een goe-
de decontaminatieme-
thode lonend.

Informatie
Meer informatie over het CARMA-project kunt u vinden
op de site van het RIVM: www.rivm.nl/carma. Hier zijn
ook enkele recent verschenen rapporten te raadplegen.
Zie ook VMT nr. 7, 2004 p 16-18: Campylobacter alleen bij
pluimvee bestrijden, is te simpel. 


