
dat is niet helemaal terecht: in 1998 vielen
er bijvoorbeeld drie doden als gevolg van
een B. cereus-infectie in Frankrijk. Ook in
België overleed recentelijk een kind na
het eten van een pastamaaltijd die be-
smet was met B. cereus.

Topscoorder
In Nederland was al langer bekend dat B.
cereus een probleem vormt voor de voed-
selveiligheid: in 1999 en 2000 was B.
cereus in Nederland verantwoordelijk
voor respectievelijk 26 en 25% van de

Lange tijd stond Bacillus cereus in de
schaduw van beruchtere soortgenoten
als Salmonella. Want vreeswekkend is hij
niet: diarree, soms gepaard gaand met
overgeven. En dat hoogstens voor een
dagje. Geen reden dus om naar de dokter
te gaan. En dat hield de bacterie lange
tijd buiten de statistieken. In de VS werd
ze verantwoordelijk gehouden voor 0,2%
van alle voedselinfecties en vergiftigin-
gen. In Duitsland schatte men het op 0,5
tot 1%. In veel landen wordt B. cereus niet
eens meegenomen in standaardtests. En
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bewezen gevallen van voedselvergiftiging
en daarmee was de bacterie topscoorder
op de lijst van incidenties. In Noorwegen
vond men in dezelfde jaren incidenties
van 35 en 32%. Dit grote verschil met
andere landen wordt veroorzaakt doordat
in Nederland en Noorwegen wel naar B.
cereus wordt gezocht bij een uitbraak van
voedselvergiftiging. Eén uitbraak haalde
zelfs het landelijke nieuws. Op een HBO-
introductiekamp in de Flevopolder wer-
den 116 studenten ziek na het eten van
gecaterde nasi. Enkelen werden met uit-

Willem van Schaik: “Hordentechnologie werkt heel goed maar we moeten opletten dat die horden hoog genoeg zijn.”

Met het oog op milde conserveringstechnieken ontstaat de vraag welke bacterie een probleem kan

vormen. Bacillus cereus staat kandidaat. De bacterie wapent zich met een snelle stressrespons tegen

ongunstige omstandigheden en springt dan makkelijk over horden in voedselconservering heen. Pro-

movendus Willem van Schaik legde de bacterie het vuur aan de schenen om te kijken hoe ze overleeft.

Bacillus cereus neemt loopje me
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Sterker
Op de vraag wat er nu concreet uit het
onderzoek is gekomen moet Van Schaik
lachen. “Hordentechnologie werkt heel
goed maar we moeten opletten dat die
horden hoog genoeg zijn. Want als het
organisme over de eerste horde heen is,
is hij sterker geworden. Neem als voor-
beeld ‘sous vide’ koken, waarbij met vrij
milde behandeling een product wordt
geconserveerd. Dergelijke producten zijn
vooral populair in Frankrijk. Men vali-
deert de microbiologische veiligheid
daarvan met laboratoriumstammen die
onder optimale condities zijn gekweekt.
Die stammen zijn lui en zwak. In de prak-
tijk zijn het gestresste organismen die
een bedreiging vormen. Daarnaar is nog
veel onderzoek nodig.” 
“Een idee voor de verre toekomst is een
biosensor voor sigmafactoren. Dan weet
je niet alleen welke bacterie aanwezig is
maar ook of die gestresst is en dus som-
mige conserveringsprocessen beter kan
overleven. Maar eerst gaat onze aandacht
uit naar de bacterie zelf. B. cereus is een
sporenvormer. Ook het sporulatieproces
wordt geregeld door verschillende sig-
mafactoren. We hebben gezien dat σB

bijdraagt aan optimale sporulatie en ont-
kieming van de spore en dat willen we
verder uitzoeken. Dan zijn er andere
overlevingstactieken die om aandacht
vragen. Zoals een biofilm: een klompje
bacteriën kan een beschermende slijm-
deken over zichzelf heen leggen. Op die
manier kunnen de bacteriën in leidingen
een schoonmaakbeurt overleven.”
Inmiddels is men begonnen om alle ver-
zamelde gegevens in een model bijeen te
brengen. Zeker is, aldus Van Schaik, dat
we over B. cereus meer gaan horen. “De
stressrespons is een reëel fenomeen. Het
is belangrijk voor de industrie om daar
bij minimal processing rekening mee te
houden.”

kun je met andere lampen of een stro-
boscoop speciale effecten en kleuren aan
toe voegen.”

Sigmafactoren
Hoe meer sigmafactoren hoe meer alter-
natieve programma’s een bacterie heeft
om te reageren op haar omgeving. Som-
mige bodembacteriën hebben wel 60
sigmafactoren. “De bodem is een compe-
titief milieu voor bacteriën”, verklaart
Van Schaik dat grote aantal sigmafacto-
ren. “Het kan er nat en zuur zijn en als
even later de zon er op staat, heet en
droog. In zo’n omgeving moeten organis-
men zich snel kunnen aanpassen.”
Daarentegen hebben parasitaire bacte-
riën die binnen hun gastheer in een wei-
nig competitief milieu leven soms maar
één sigmafactor. Met 20 sigmafactoren
springt B. cereus uit dit plaatje naar vo-
ren. Ze komt algemeen voor in de bo-
dem. En dat betekent dat ze vele overle-
vingsscenario’s achter de hand heeft om
over horden heen te springen als ze even
de tijd krijgt.
Van Schaik keek naar één alternatieve sig-
ma factor: σB. Bij een stressrespons werd
het binnen tien minuten geactiveerd. Om
vervolgens 25 geïdentificeerde genen aan
te schakelen (waarschijnlijk zijn het er
veel meer). De σB-gereguleerde genen
coderen ondermeer voor chaperonne-
eiwitten die verkeerd gevouwen eiwitten
kunnen repareren of afbreken. Andere σB-
afhankelijke eiwitten zijn enzymen in
alternatieve stofwisseling routes. En van
vele eiwitten is de functie nog onbekend.

vmt | 23 september 2005 | nr 20 15

drogingsverschijnselen opgenomen in
het ziekenhuis. Van Schaik: “Nu waren
het studenten. Het is moeilijk te zeggen
wat de gevolgen zouden zijn als dit in een
bejaardentehuis gebeurt. Maar ernstige
gevallen zoals in Frankrijk en België zul-

len overal kunnen voorkomen. Wereld-
wijd schat ik het aantal doden als gevolg
van een B. cereus-infectie op enkele tien-
tallen per jaar.”

Stressrespons
Hoe dan ook, de bacterie hoort niet in
voedsel thuis en dat betekent voor de
voedingsmiddelenindustrie een geduch-
te tegenstander erbij. En die dreiging zal
met de trend naar koelvers en milde con-
servering alleen maar toenemen. Want B.
cereus heeft een paar bijzondere overle-
vingstactieken in huis. In zijn onderzoek
laat Van Schaik zien dat als de bacterie
plotseling wordt verhit tot 50°C ze goed-
deels afsterft. Maar staat ze eerst een
kwartier bij 42°C dan kan ze 50°C makke-
lijk hebben. Onder moeilijke omstandig-
heden, zoals in zout, zuur, alcohol, kou
of hitte, reageert de bacterie met een
stressrespons. Ze activeert dan een deel
van haar genen waardoor stresseiwitten
en enzymen worden aangemaakt die de
cel helpen overleven.
Het aanschakelen van een specifiek deel
van het genoom gebeurt door zogenaam-
de sigma (σ) -factoren en is bij veel gram-
positieve bacteriën aangetoond. Onder
gewone omstandigheden reguleert de
zogenaamde ‘huishoud’-sigmafactor de
genexpressie voor de standaard celpro-
cessen. Onder moeilijke omstandighe-
den kunnen alternatieve sigmafactoren
worden geactiveerd. “Ik vergelijk het
vaak met de lampen in een disco”, vertelt
Van Schaik. “Je hebt een basisset en daar
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Willem van Schaik: “Het leuke van
voetbal is dat het om emotie draait.
Dat vind ik belangrijker dan wie kam-
pioen wordt. Het is heel mooi als de
scheidsrechter een fout maakt: een

tegenslag of een meevaller, dat bena-
dert het echte leven. Daarom moet er
geen elektronische scheidsrechter
komen. Het is veel mooier als er men-
selijke fouten worden gemaakt!”

Stelling:
Scheidsrechterlijke dwalingen leveren een belangrijke
bijdrage aan de emotionele lading van de voetbalsport

met horden
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