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Het grootschalige CARMA-onderzoek richt zich onder andere op

het terugdringen van Campylobacter op pluimveekarkassen.

Daarbij wordt ook het effect van een aantal decontaminatieme-

thoden doorgerekend. De meeste methoden leiden tot een

reductie van hooguit twee logs van Campylobacters op een kip-

penkarkas, en dus niet tot volledige afwezigheid.

De basisvisie van het RIVM houdt in dat
het aantal Campylobacters op het vlees
rechtstreeks samenhangt met de gezond-
heidsrisico’s voor de consument. Daarom
zijn we zonder meer voorstander van
decontaminatie van het gehele karkas.
Om die reden rekenen we dit jaar een
aantal mogelijkheden van fysische en
chemische decontaminatiemethoden
door op effect, kosten en baten en consu-
mentenperceptie.
Aan het einde van het jaar kunnen we
aangeven welke methoden aantrekkelijk
zijn om verder te bestuderen. Let wel: het
CARMA-project berust op een theoreti-
sche aanpak, we testen nog geen inter-
venties in de praktijk. Wel kunnen we de
meest aantrekkelijke methoden voor
praktijkonderzoek identificeren.

Chemische en fysische methoden
Naast behandeling met chemische mid-
delen zoals waterstofperoxide en melk-
zuur, rekenen we een aantal fysische
decontaminatiemethoden door. Als basis
gebruiken we de onder andere gegevens
uit onderzoek van de Universiteit Utrecht
in opdracht van de Productschappen Vee,
Vlees en Eieren. Dit wordt momenteel
afgerond.
Ook de Universiteit van Bristol heeft

recent decontaminatiemethoden onder-
zocht. Een oppervlakkige hittebehande-
ling (stoom bij 100°C of droge lucht bij
60°C) en het snel aanvriezen van de bui-
tenkant van een karkas lijken net als che-
mische decontaminatie te resulteren in
forse reductie van de aantallen Campylo-
bacters. Deze methoden zijn, in tegen-
stelling tot de chemische decontamina-
tiemethoden, ook al onder de huidige
regelgeving toegelaten. Het gedurende
twee weken invriezen van (delen van)
karkassen leidt ook tot een flinke reduc-
tie van de aantallen Campylobacters.
Deze methode is in landen als Noorwe-
gen en IJsland al verplicht voor besmette
koppels.

Reductie
De meeste decontaminatiemethoden lei-
den tot een reductie van hooguit twee
logs van Campylobacters op een kippen-
karkas, maar niet tot volledige afwezig-
heid. Om die reden kan bij hoge aantal-
len pathogenen ook met decontaminatie
niet worden voldaan aan de toekomstige
eis van ‘afwezig of niet aantoonbaar in 25
gram’ in vers pluimveevlees voor de
retail. Deze eis wordt zowel in Nederland
(per 01-01-2007) als in Europa in het
kader van de zoönoseverordening (vanaf

2011) van kracht.
Bij hoge aantallen pathogenen zijn
decontaminatiemethoden dus niet
afdoende. Je moet dan gaan denken aan
behandelmethoden met een vergelijk-
baar effect als pasteurisatie: hittebehan-
deling en elektronenstraling. Doorstra-
ling hoort er ook bij, maar staat vanwege
de geringe consumentenacceptatie niet
ter discussie om te worden ingevoerd.

E-beamen
E-beamen, het bestralen van vlees met
elektronenbundels, is een methode
waarmee in Amerika al enige ervaring is
opgedaan. Daar wordt deze behandeling
al toegepast voor bijvoorbeeld hambur-
gervlees. Ook gebruiken de Amerikaanse
posterijen de technologie om eventuele
miltvuurbacteriën in verdachte poststuk-
ken te doden.
Bij de Texas A&M Universiteit staat een
grote pilot plant. E-beamen lijkt een zeer
effectieve behandeling te zijn, hoewel de
praktijkervaring nog gering is. De Ameri-
kaanse consument staat positief tegen-
over e-beamen en lijkt in experimenten
bij supermarkten bereid om daar ook
extra voor te betalen . Men noemt het
daar koude pasteurisatie of elektronische
pasteurisatie. Kennelijk wordt dankzij die
voorlichting in Amerika de link met radio-
activiteit, kernenergie en dergelijke niet
gelegd. Hoe de Nederlandse consument
daarover denkt, gaan we uitzoeken. Het-
zelfde geldt voor hoe e-beamen in de
praktijk kan worden toegepast.
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Ook machinebou-
wers zijn druk doen-
de te kijken hoe zij
via specifieke modu-
les een decontami-
natiestap in het
slachtproces kun-
nen inbouwen. 
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