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Voedselveiligheid & Kwaliteit

Medio maart 2010 werd in Nederland een 
cluster vastgesteld van 14 personen met 
geelzucht veroorzaakt door het hepatitis 
A-virus (HAV). De klachten begonnen 
tussen 31 december 2009 en 10 februari 
2010. Epidemiologisch onderzoek bij 
vergelijkbare uitbraken van geelzucht 
in Australië en Frankrijk had gewezen 
op een relatie tussen de ziekte en de 
consumptie van halfgedroogde tomaten. 
Onderzoek leerde dat het HAV zowel bij 

alle Nederlandse patiënten als bij de 
Australische patiënten identiek was. In 
april werd voor de Nederlandse patiënten 
de relatie tussen de HAV-infecties en de 
consumptie van halfgedroogde tomaten 
in olie epidemiologisch vastgesteld. 

Hepatitis A 
Symptomen van hepatitis A zijn een plot-
selinge algemene malaise, enkele dagen 
later gevolgd door donkere urine, soms 

stopverfkleurige ontlasting, vergeling 
van de huid en ogen en jeuk. De incuba-
tietijd varieert van twee tot zeven weken. 
Patiënten genezen doorgaans zonder 
restverschijnselen. 
Dankzij de goede hygiëne en de veilige 
drinkwatervoorziening komt hepatitis 
A in ontwikkelde landen erg weinig 
voor. Een groot deel van de bevolking is 
daarom vatbaar voor een HAV-infectie 
waarbij 80% (m.n. volwassenen) klachten 

Een recente uitbraak van het hepatitis A-virus werd veroorzaakt door halfgedroogde tomaten. 

Maar ook andere landbouwproducten kunnen besmet raken met het virus. Wat zijn de mogelijke 

besmettingsroutes en hoe kan de industrie voorkomen dat zij besmette producten op de markt 

brengt?

Besmettingsroutes van 
hepatitis A 

Een eenduidige bron van de recente met hepatitis A besmette halfgedroogde tomaten in olie is nog niet gevonden.
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ontwikkelt. Een klein percentage (2%) 
van de volwassenen met hepatitis A ont-
wikkelt ernstige klachten. 
HAV wordt hoofdzakelijk overgedragen 
via de fecaal-orale route; dat kan direct 
van persoon-op-persoon, of indirect via 
besmet water, voedsel of oppervlakten 
(zie kader Besmettingsroutes).
Uitscheiding van HAV in feces is in het 
algemeen van drie tot tien dagen vóór 
tot ruim een maand na het begin van de 
klachten, maar nog langer komt voor. 
Belangrijk is ook dat personen beseffen 
dat zij besmettelijk kunnen zijn zonder 

dat zijzelf (nog) klachten hebben. Buiten 
het lichaam kan het virus zich niet ver-
meerderen, zoals bacteriën dat wel kun-
nen, maar HAV is een zeer omgevingssta-
biel virus dat maanden infectieus blijft in 
aarde, water, of op oppervlakten. 

Halfgedroogde tomaten
Het assortiment aan gedroogde toma-
tenproducten op de door de Nederlandse 
patiënten genoemde verkoopplaatsen 
bleek zeer groot. Het ging om halfge-
droogde tomaten in olie of marinade, in 
aan- of afwezigheid van kruiden, geheel 
gedroogde tomaten en gedroogde toma-
ten verwerkt in diverse typen tapenades 
of maaltijdsalades. De trace-back via 
supermarkt, tussenhandel en importeur 
leidde naar diverse exporterende (produ-
cerende en verwerkende) landen en nog 
niet naar één bron. 

Tabel 1 Inschatting van de kans op virusbesmetting en mate van reductie van virusactivi-
teit tijdens de diverse processtappen in het productieproces van halfgedroogde tomaten 
(SDT)

Behandeling Kans op besmetting met 
HAV 

Mate van verwachte inactivatie van HAV 

Gepasteuriseerde SDT producten 

Wassen Ja, wanneer water besmet is. Weinig virusinactivatie (< 1 log)

Snijden Ja, door geïnfecteerd perso-
neel of besmette snijma-
chines

Geen reductie of virusinactivatie

Dehydratie met 
zout(bad)

Ja, wanneer water besmet is. Het effect van deze behandeling is niet bekend

Drogen (zon, oven, 
droogkast)

Nee, onwaarschijnlijk Weinig reductie van activiteit (< 1 log) Inactiva-
tie is afhankelijk van tijdsduur en temperatuur 
van het droogproces 

Rehydratie en anti-
schimmelbehandeling 
in water (70°C – 80°C)

Ja, wanneer water besmet is ~ 2 log in 2 min. Mate van inactivatie is afhanke-
lijk van tijdsduur en temperatuur

Toevoegen voedings-
zuren

Nee, onwaarschijnlijk Geen effect op virusactiviteit

Marineren door 
toevoeging van olie, 
kruiden, azijn en zout 

Ja, door toevoeging van 
gecontamineerde producten, 
zoals kruiden 

Geen data beschikbaar voor effect van olie op 
virusactiviteit. Mogelijk bescherming van HAV-
activiteit in omgeving van vetten/oliën. 

Verpakking Ja, door geïnfecteerde perso-
nen. Onwaarschijnlijk indien 
mechanisch 

Inactivatie is onwaarschijnlijk

Pasteurisatie bij 70 °C 
voor 20 min. 

Nee, onwaarschijnlijk ~2 log in 2 min; geen data over behandeling ge-
durende 20 min, maar waarschijnlijk afdoende. 
Het effect is afhankelijk van bereikte interne 
temperatuur van product en voor welke tijds-
duur; de aanwezigheid van olie zou isolerend 
kunnen werken. 

Ongepasteuriseerde SDT producten

Wassen Ja, wanneer water besmet is Weinig virusinactivatie (< 1 log) 

Snijden Ja, door geïnfecteerde 
voedselbereider of besmette 
snijmachines

Geen virusinactivatie

Besprenkelen met 
zout en sulfietoplos-
sing tegen verkleuring

Ja, wanneer water besmet is Geen data beschikbaar

Reductie waterge-
halte <60 % d.m.v. 
droogproces (zon, 
oven of droogkast)

Nee, onwaarschijnlijk Weinig virusinactivatie (< 1 log). Inactivatie is 
afhankelijk van tijdsduur en temperatuur van 
het droogproces

Invriezen Nee, onwaarschijnlijk Weinig virusinactivatie (< 1 log) 

Verpakking Ja, door geïnfecteerde perso-
nen. Onwaarschijnlijk indien 
mechanisch 

Inactivatie is onwaarschijnlijk

Transport Nee, onwaarschijnlijk Inactivatie is onwaarschijnlijk

Ontdooien Nee, onwaarschijnlijk Inactivatie is onwaarschijnlijk

Marineren door 
toevoeging van olie, 
kruiden, azijn, zout, 
en conserveringsmid-
delen

Ja, door toevoeging van 
gecontamineerde producten, 
zoals kruiden 

Geen data beschikbaar voor effect van olie op 
virusactiviteit. Mogelijk bescherming van HAV-
activiteit in omgeving van vetten/oliën. 

Verpakken Ja, door geïnfecteerde perso-
nen. Onwaarschijnlijk, indien 
mechanisch 

Geen data beschikbaar, maar geen reductie van 
virusactiviteit verwacht

Landbouwproducten kunnen besmet raken door 
contact met 
– fecaal besmet water dat gebruikt wordt voor 

irrigatie of bemesting,
– fecaal besmet water tijdens het wassen van 

de geoogste producten,
– fecaal besmette grond waarin geteeld wordt,
– fecaal besmette handen van geïnfecteerd 

personeel tijdens en na de oogst,
– fecaal besmette oppervlakten, zoals snijma-

chines of transportbanden. 

Besmettingsroutes

‘Een wettelijke norm en 
gevalideerde analysemethode 
zijn er niet’
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of food hygiene to the control of viruses 
in food), die verwacht wordt  in 2012. 

Garanties en verificaties 
Onlangs is weer gebleken dat voedsel 
een bron kan zijn voor hepatitis A. De 
beschreven hygiënische maatregelen 
gelden ook voor andere levensmiddelen 
en andere voedseloverdraagbare virus-
sen, zoals het norovirus. Een voedselge-
relateerde virusinfectie kan optreden na 
consumptie van elk type voedsel, zolang 
dat rauw of onvoldoende verhit gegeten 
wordt en in aanraking is geweest met ver-
ontreinigd water, besmette oppervlakten 
of een virusuitscheidend persoon. 
De processtappen die bewezen effectief 
zijn voor complete inactivatie van voed-
seloverdraagbare virussen veranderen 
vaak de structuur en/of smaak van het 
product. De focus bij producenten en 
handelaren dient daarom te liggen op 
preventie en hygiëne. De levensmidde-
lensector moet zich daarom op de hoogte 
stellen van de teelt-, bewaar- en trans-
portomstandigheden en zal naar garan-
ties en verificaties moeten vragen om de 
kans op met virus besmette producten te 
verkleinen. 

Analysemethoden
HAV is beter bestand tegen verschillende 
processtappen en desinfecteermiddelen 
dan bacteriën. Daarom zijn product-
analyses op bacteriële indicatoren niet 
indicatief voor de aan- of afwezigheid van 
HAV. Helaas is voor de detectie van HAV 
in voedsel nog geen gestandaardiseerde 
en gevalideerde (referentie)methode 
beschikbaar. Virusdetectie in voed-
sel wordt daarom alleen uitgevoerd in 
gespecialiseerde laboratoria op specifiek 
verzoek. Negatieve uitslagen met behulp 
van deze testen mogen niet verleiden tot 
de uitspraak dat de batch veilig is, van-
wege het gebruik van een sub-optimale 
test, remming in de test door stoffen van-
uit het product, of een non-homogene 
besmetting van het product of de partij. 
Naast deze technische beperkingen, 
is testen van voedsel ook lastig omdat 
de incubatietijd van HAV lang is, zodat 
restanten vaak niet meer aanwezig zijn 
voor analyse. Daarom is epidemiologisch 
onderzoek voor de identificatie van de 
risicoproducten gecombineerd met back-
tracing van producten cruciaal. Typering 
van het virus in patiënten kan een indi-
catie geven van de mogelijke herkomst, 
omdat de virussen in verschillende delen 
van de wereld enigszins van elkaar ver-
schillen.

Borging voedselveiligheid
Volgens Verordening (EG) 852/2004 zijn 
levensmiddelenbedrijven verantwoor-
delijk voor de voedselveiligheid van de 
producten die zij op de markt brengen. 
Daartoe moeten bedrijven alle gevaren 
onderkennen, ook die gerelateerd zijn 
aan grondstoffen. De Voedsel en Waren 
Autoriteit heeft in het informatieblad-64 
richtlijnen opgesteld hoe levensmid-
delenbedrijven om zouden kunnen gaan 
met de beheersing van gevaren verbon-
den aan grondstoffen. 
Zo moeten bedrijven de oorsprong van 
de producten of grondstoffen die zij 
gebruiken kennen, maar ook inzicht 
krijgen (via de toeleverancier) in de 
mate van beheersing van het risico op 
HAV-besmetting van de betreffende 
grondstof; zowel tijdens de productie 
van halfproducten als bij de telers en tus-
senhandelaren van de tomaten (zie kader 
Voorzorgmaatregelen). 
Codex Alimentarius van de FAO/WHO 
werkt aan een richtlijn om het risico van 
besmetting van voedsel met virussen 
zoals HAV te verkleinen (Guidelines on 
the application of the general principles 

In een poging producten uit te kunnen 
sluiten, werden gegevens over productie-
processen opgevraagd. In de tabel is het 
productieproces voor gepasteuriseerde 
en ongepasteuriseerde half-zongedroog-
de tomaten weergegeven, onder voorbe-
houd van verschillen tussen diverse pro-
ducenten. Wasstappen met leidingwater 
geven een minimale reductie van de 
virusinfectiviteit (zie kader Virusinactiva-
tie). Toegevoegde zouten en zuren zullen 

(waarschijnlijk) weinig effect hebben op 
de virusinfectiviteit. Van toevoegingen 
als kruiden moet ook bekend zijn dat 
ze volgens goede hygiënenormen zijn 
geproduceerd. Het handmatig bewerken 
(snijden, inpakken) geeft grotere kans op 
besmetting door een geïnfecteerde per-
soon dan machinale verwerking. 
Samengevat werden er afhankelijk van 
het besmettingsmoment voor gepasteu-
riseerde producten één of twee (vooral 
verhittings-)processtappen geïdenti-
ficeerd, die tot enige virusinactivatie 
kunnen leiden. De mate van inactivatie 
is echter moeilijk te bepalen omdat deze 
afhankelijk is van de bereikte kerntem-
peratuur en tijdsduur. Voor ongepasteu-
riseerde producten leiden de procedures 
niet of nauwelijks tot de reductie van het 
aantal infectieuze virussen. 
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Er zijn weinig gevalideerde inactivatieprocessen 
voor HAV in voedsel beschreven. 
– Complete inactivatie is afhankelijk van het 

product en de duur en hoogte van de verhit-
ting. Normale pasteurisatie is niet stringent 
genoeg. 

– Voor schelpdieren is verhitting tot een kern-
temperatuur van ≥ 90°C gedurende 90 s 
bewezen effectief. Voor tomatenproducten is 
daarover niets beschreven.

– Invriezen, koelen of verandering van pH zal 
niet afdoende inactiveren.

– UV-bestraling is niet geschikt voor inactivatie 
van virus op of in voedsel. 

– Nader onderzoek is nodig voor toepassing 
van hoge druk (high hydrostatic pressure).

Virusinactivatie 

Schoon water van drinkwaterkwaliteit tijdens de 
productie, oogst en verwerking.
– Begrijpelijke instructies voor een goede per-

soonlijke hygiëne bij contact met voedsel. 
– Aanwezigheid van stromend water, zeep en 

wegwerpdroogdoekjes in de nabijheid van 
schoon sanitair. Wassen van handen is meer 
effectief dan hand-desinfectantia.

– Controle op het navolgen van goede per-
soonlijke hygiëne bij contact met voedsel.

– Verplicht melden van symptomen van hepati-
tis A (bij personeel en/of bij huisgenoten). 

– Personen met klachten van hepatitis A tijde-
lijk uit de directe productie halen.

– Eventuele preventieve vaccinatie tegen HAV 
in overleg met een Arbo-dienst.

– Gebruik van ≥ 1000 ppm vrij chloor in oplos-
sing voor de ontsmetting van oppervlakten.

Voorzorgsmaatregelen

‘De focus dient te liggen op 
preventie en hygiëne’
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