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Voedselveiligheid & Kwaliteit

De EHEC-crisis lijkt medio juni over haar hoogtepunt, maar was dat feitelijk al drie 
weken eerder. Tijd om een aantal aspecten rond deze affaire op een rij te zetten. Wie 
is O104:H4, hoe wordt deze opgespoord en gedetecteerd en wat ging er zoal goed  
en fout? 

Omvang EHEC werd 
pas laat bekend

De schade voor de tuinbouw was 
medio juni opgelopen tot €150 
miljoen.

Foto: Productschap Tuinbouw
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Omslagartikel

De eerste dagen van mei werden de eerste Duitsers ziek. Hun 
aantal nam snel toe en de klachten verergerden. Al snel werden 
de eerste mensen met nierklachten opgenomen in ziekenhui-
zen. Medio mei zijn er in diverse ziekenhuizen al enkele tiental-
len patiënten opgenomen, zo berichten lokale media. 
De landelijke media en direct daarop de internationale media 
pikken het incident op 21 mei op. Vanaf dat moment stijgt de 
media-aandacht exponentieel, ook al omdat de eerste mensen 
overlijden en inmiddels vele honderden mensen met nierklach-
ten en zelfs neurologische uitval in ziekenhuizen worden 
behandeld, zo rapporteren de bevoegde instanties. 
De werkelijkheid is geheel anders. Op 21 mei heeft de crisis 
haar hoogtepunt reeds bereikt. Vanaf die dag daalt het aantal 
nieuwe gevallen van HUS (hemalytisch uremisch syndroom) dat 
dagelijks wordt gemeld. Rond diezelfde tijd bereikt ook het 
aantal mensen dat dagelijks in het ziekenhuis wordt opgeno-
men de top. 
De oorzaak, kiemgroenten, komt de eerste week van juni in 
zicht. Gerichte maatregelen zijn getroffen, er overlijden nog 
nauwelijks mensen, al blijven ziekenhuizen nog op volle kracht 
draaien om de ernstig zieke HUS-patiënten te genezen. Velen 
daarvan zullen waarschijnlijk de rest van hun leven kwaliteit van 
leven moeten missen. 
In de praktijk is (door het na-ijlen van de rapportages) pas 
medio juni de crisis over haar hoogtepunt heen, het aantal 
nieuwe ziektegevallen daalt snel en navenant de berichtgeving 
erover. In de kranten is EHEC nog nauwelijks aan te treffen, 
hooguit als een eenkolommertje op pagina 5 of verderop. 
Het aantal opgenomen patiënten bedraagt een maand na het 
begin van de publiciteit ruim 3.600. EHEC 104:H4 doodde 40 
mensen; één van de laatste slachtoffers was een jongetje dat 
slechts twee jaar heeft geleefd.

E. coli O104:H4
Veruit het belangrijkste aspect van deze crisis is de mutatie van 
de Escherichia coli-bacterie in stam O104:H4. Deze zeer toxische, 
agressieve stam van E. coli was tot nu toe slechts één keer ont-
dekt, bij een Zuid-Koreaanse vrouw in 2005. In 1994 veroor-
zaakte een waarschijnlijk verwante E. coli O104:H21 in Montana 
(VS) een uitbraak van bloederige diarree. 
Duitse en Chinese wetenschappers onderzochten het genoom 
en ontdekten dat de genen van O104:H4 voor het grootste deel 
bestaan uit genen van EAEC (Enteroaggregatieve E. coli). Daar-
naast bevat de bacterie delen van Shigella, van E. coli ETEC en 
van EHEC. Shigella produceert toxine dat voor bloederige diar-
ree zorgt. De EAEC hecht zich aan de darmwand en veroorzaakt 
waterige diarree (de eerste ziekteverschijnselen bij geïnfecteer-
de consumenten), terwijl ETEC reizigersdiarree veroorzaakt.

HUS
Het is onbekend waar de Shiga-toxinen van de EHEC/STEC zich 
in het bloed aan binden. Mogelijk bindt het toxine zich aan de 
vaatwand waardoor deze beschadigd raakt. Bloedplaatjes hech-
ten zich aan deze beschadigingen waardoor zich kleine stolsels 
vormen. Hierdoor kan er een tekort aan bloedplaatjes ontstaan, 
terwijl door de kleine stolsels in de nieren hun filterfunctie 
(vaak tijdelijk) verloren gaat (nierfalen), waardoor afvalstoffen 
zich ophopen (uremie). 
De stolsels beschadigen ook de circulerende rode bloedcellen, 
die daardoor versneld worden afgebroken (hemolyse). De 
pa tiënt heeft dan het hemolytisch uremisch syndroom (HUS). 
“De patiënt wordt in korte tijd ernstig ziek en moet nierfunctie 

vervangende therapie krijgen in de vorm van hemodialyse dan 
wel buikvliesspoeling”, verklaart Nicole van der Kar, kinderarts-
nierziekten in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen. “In zeer 
ernstige gevallen wordt soms als rescue therapie ook plasma 
gewisseld, al is het nut daarvan niet aangetoond. In een aantal 
gevallen raken ook de hersenen en pancreas beschadigd. In 
ongeveer 60% van de EHEC-HUS patiënten zijn bloedtransfu-
sies nodig om de in korte tijd opgetreden bloedarmoede te ver-
minderen.”

Antibiotica
Behalve de unieke genetische combinatie van kwaadaardige 
ziekteverwekkers kenmerkt O104:H4 zich ook door zijn resis-
tentie tegen antibiotica (vandaar dat men vermoedt dat deze 
waarschijnlijk is ontstaan in de darmen van landbouw-
huisdieren). Deze resistentie is tot op heden nog nooit waar-
genomen bij een EHEC-bacterie. Deze resistentie is vooral 
gevaarlijk wanneer gezonde mensen vanwege andere infecties 
een (relatief lichte) antibioticakuur krijgen. De meeste (darm)

Omvang EHEC werd 
pas laat bekend

‘Door het na-ijlen van rapportages 
komt de crisis laat in beeld’

De letters en cijfers in de namen worden gebruikt voor de 
serologische typering van de stammen: O refereert aan  
de celwand/-oppervlak, H naar de flagellen. De  E. coli-bac-
teriën zelf worden gegroepeerd naar de productie van 
vero-toxinen (VTEC) of in dit geval shiga-toxine vormend 
(STEC). Indien deze laatste bloedige diarree veroorzaken 
(enterohaemorragische colitis) worden ze ook wel aan-
geduid met EHEC.

Naamgeving

Escherichia coli O104:H4 kan in zeer lage aantallen al mensen ziek 
maken. Bij een slechte hy giëne raken omgeving en gezinsleden/colle-
ga’s al gauw geïnfecteerd.
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Labs
Gezien de grote vraag naar testcapaciteit hebben volgens de 
site van QS (www.q-s.de) inmiddels vier Nederlandse (in België: 
8) commerciële laboratoria een PCR voor het screenen van 
monsters op STEC. “Wij hebben gekozen voor een test van PALL 
GeneDisc Technologies”, aldus microbioloog Frank de Bok van 
KBBL. “Zij hebben drie disc’s: één voor het breed zoeken naar 
STEC, één voor het aantonen van de ‘top vijf’ STEC’s (O157, 
O111, O26, O103 en O145) en één nieuw ontwikkelde test voor 
identificatie van stam O104.”
“In feite screenen wij op afwezigheid van STEC. Dat kost globaal 
€40. Als een monster verdacht is, gaan we voor bevestiging uit 
van de ISO-norm”, aldus De Bok.
“Wanneer een monster positief is voor één of beide Shiga-toxi-
ne genen gaan we de uitslag bevestigen door de STEC te isole-
ren. De kosten stijgen dan sterk, tussen de €300 en €700, 
afhankelijk van het aantal testen dat moet worden gedaan.” 
Het betoog van De Bok maakt al duidelijk dat fabrikanten die 
hun producten willen laten onderzoeken, goed moeten opletten 
voor welke genen een test is bestemd. Hetzelfde geldt voor de 
werkwijze aangezien aanbieders niet altijd al veel ervaring heb-
ben met de nieuwe tests. 

Herkomst (on)bekend
Lang bleef de bron van de EHEC-besmetting onzeker. Een 
aantal redenen is daarvoor aan te wijzen: 1. de lange incuba-
tietijd van EHEC; 2. het onvoldoende specifiek benoemen van 
verdachte bronnen in de vragenlijsten over wat patiënten heb-
ben gegeten; 3. onvoldoende (uitwisseling van) specifieke 
kennis over de risico’s van verdachte tuinbouwproducten en 4. 
de gebrekkige aansturing, coördinatie en communicatie van 
regionale, federale en landelijke onderzoekers en bestuur-
ders.
Uiteindelijk wees Duits epidemiologisch onderzoek uit dat de 
EHEC-explosie was begonnen met het eten van kiemgroenten 
die afkomstig waren van de biologische kweker Gärtnerhof Bie-
nenbüttel. Deze kweekt al 25 jaar kiemgroenten. De juli-editie 
Nieuwsbrief VoedselVeiligheid geeft hiervan (en van de eigenschap-
pen van O104:H4) een mooi overzicht. Het bedrijf werkte vol-
gens een eigen persbericht met HACCP en had een Global Gap 
certificaat. Bij regelmatige controles door de overheid was de 
bedrijfsvoering in orde bevonden. In januari 2011 was er bij een 
eigen routinetest op E. coli niets gevonden. 
Begin juni kwam dit bedrijf in beeld bij het onderzoek naar de 
herkomst van kiemgroenten die bij meerdere maaltijden waren 
gebruikt. Toen bleek dat drie medewerksters van deze kweker 
begin mei ziek waren geworden en dat bij één van hen E. coli 
O104 was aangetoond.
In de tientallen monsters die bij het bedrijf genomen werden, is 
echter geen EHEC aangetroffen. Sluitend bewijs ontbreekt der-
halve. Alleen in een geopende verpakking taugé uit de com-
postbak van een slachtoffer werd de explosie-stam EHEC 
O104:H4 aangetoond. 
De Duitse overheid gaat ervan uit dat waarschijnlijk één of meer 
zaden van kiemgroenten met EHEC besmet waren en volgt dat 
spoor door de herkomst van de zaden na te gaan. Het gaat 
onder meer om mungbonen, alfalfa, erwten, linzen, radijs en 
knoflook. Als één van die zaden besmet was, zouden ook ande-
re bedrijven besmette zaden hebben kunnen ontvangen en zo 
aan de EHEC-explosie hebben bijgedragen.

bacteriën worden dan gedood, behalve de resistente EHEC. 
Deze krijgen dan vrij spel en kunnen levensbedreigend worden.

Testmethode
“De beste methode om EHEC te ontdekken is door monsters te 
screenen op STEC. Dat doen we door stukjes DNA (stx1 en stx2 
genen) aan te tonen van de E. coli-bacteriën die coderen voor de 
aanmaak van shiga-toxinen”, vertelt Enne de Boer van het labo-
ratorium van de nVWA in Zutphen. “Bij de gebruikelijke alge-
mene tests waarmee bijvoorbeeld E. coli’s zoals de O157 stam 
worden opgespoord, mis je waarschijnlijk bepaalde stammen 
STEC waar onder de nieuwe O104:H4. Algemene E.coli-tests zijn 
in dit geval dus zeker niet afdoende”, benadrukt De Boer.
De nVWA onderzoekt in het kader van de Duitse crisis vanaf 27 
mei Nederlandse monsters van verschillende producten op de 
aanwezigheid van EHEC. “Onze methode is dezelfde als de ISO 

13136 methode die het EU referentielab voor E. coli in Rome 
aanbeveelt. Daarmee kunnen we de vijf belangrijkste STEC 
serogroepen aantonen, te weten: O157, O111, O26, O103 and 
O145. Tevens gebruiken we een specifieke PCR-methode voor 
het aantonen van O104.” 
Groenten, zoals komkommers, worden met ophopingsvloeistof 
intensief afgespoeld of hun schil wordt in een ophopingsvloei-
stof gedaan. Na een nacht incuberen wordt het monster uitge-
streken op selectieve E. coli media en overnacht bebroed. Van de 
gevormde kolonies wordt DNA geëxtraheerd dat met behulp 
van een PCR op STEC wordt getest. “Als de maximaal 50 kolo-
nies (individueel of gegroepeerd getest) allemaal negatief uit-
vallen, gaan we ervan uit dat het monster geen STEC-bacteriën 
bevat.” Bij een positieve uitslag wordt de betreffende kolonie 
naar het RIVM gestuurd voor serotypering. Het RIVM is hiervoor 
het Nederlandse referentielab. Uit de typering moet vervolgens 
blijken om welk serotype het gaat en of het de levensgevaarlijke 
O104:H4 stam betreft. “Tot nu toe hebben we deze nog niet op 
Nederlandse producten aangetroffen”, aldus De Boer.

‘Algemene E.coli-tests zijn in dit geval 
zeker niet afdoende’

Figuur 1. Overzicht van hoe de crisis zich in de tijd ontwikkelde.
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op nuancering/aanpassing van de berichtgeving. Overigens 
waren de media soms opvallend mild voor de tuinders; hier en 
daar werden tuinders en hun producten zelfs gepropageerd. 
Ook het ministerie van EL&I werkte daar in de vorm van staats-
secretaris Henk Bleker volop aan mee. Van de Kamp is dan ook 
erg tevreden. “Alle partijen hebben zich enorm ingespannen; 
velen van ons hadden geen tijd voor Hemelvaart en Pinksteren. 
Verder is er door alle partijen erg goed met elkaar samenge-
werkt. De sector blijft met veel schade zitten en zal veel energie 
moeten steken in herstel van consumentenvertrouwen.”

Conclusies
Voor harde conclusies is het nog te vroeg. Toch zijn er inmiddels 
wel een aantal zaken die duidelijk verbetering behoeven. Zo 
moet er in Duitsland, maar in feite in iedere EU-lidstaat, een 
centraal coördinerend orgaan/meldpunt zijn dat de centrale 
regie voert; van het inventariseren van de ziektegevallen en het 
afstemmen van onderzoek tot en met de crisiscommunicatie. 
Het van na de Tweede Wereldoorlog stammende adagium 
‘nooit meer alle macht centraal’ moet worden doorbroken.
Verder heeft deze crisis het belang van een goede monstername 
onderstreept. Hoeveel monsters moeten er genomen worden 
om met zekerheid te kunnen zeggen dat een partij absoluut 
geen EHEC bevat? Feitelijk is dat onmogelijk, toch werden con-
clusies als absolute waarheid gecommuniceerd, iets dat ook 
niet past in een tijdsgeest waar de consument ervan doordron-
gen moet worden dat zowel absolute veiligheid als nul-risico’s 
niet bestaan.
Verder zijn het hebben van heldere (vastgelegde) afspraken, 
deskundig personeel en het up-to-date hebben van draaiboe-
ken, inclusief uitgebreide e-mailbestanden naar stakeholders 
en achterban, cruciaal voor crisismanagement en daarmee cri-
sisbeheersing. Misschien is dat wel de belangrijkste les en 
waarschuwing die uit dit incident kan worden getrokken: als dit 
soort zaken niet in orde zijn, kunnen zaken enorm escaleren en 
wordt een lokaal incident een Europese crisis. Informatie, maar 
zeker communicatie is op alle niveaus en van grondstofleveran-
cier tot consument meer dan ooit key!

Bietenspruiten
Bij het onderzoek naar EHEC werd in Duitsland een besmetting 
gevonden op rode bietenspruiten uit Nederland. Dezelfde bac-
terie werd een paar dagen later door de nVWA teruggevonden 
bij Hamu in Kerkdriel en bij Van der Plas in Broek op Langen-
dijk, de grootste producent van Europa. De aangetroffen EHEC 
was niet de gevaarlijke Duitse EHEC-stam, maar uit voorzorg 
zijn mogelijk besmette producten van de markt gehaald. 
Het RIVM heeft de stam niet kunnen typeren. Wel is bekend dat 
deze EHEC op het geïmporteerde rode bietenzaad is terugge-
vonden. Dat wijst erop dat dit zaad niet goed is gedecontami-
neerd. In de edities 10 en 11 van 2010 en de edities 2 en 4 van 
2011 van de Nieuwsbrief VoedselVeiligheid is dit aspect uitgebreid 
besproken. 

Communicatie
“De Duitsers vergaten dat groente geen merken kent. Als je dus 
een gewas noemt, veroordeel je daarmee een gehele sector en 
is de schade navenant groot”, aldus Anneke van de Kamp van 
het Productschap Tuinbouw. Daarmee legt zij de vinger op de 
zere plek als het gaat om de (gevolgen van de) gebrekkige com-
municatie over deze crisis. Die schade was media juni opgelo-
pen tot €150 miljoen. De Europese Commissie zal waarschijnlijk 
50% van het gestorte product vergoeden. Voor de handel en 
gederfde inkomsten zijn nog geen vergoedingen vastgesteld. 
Exacte cijfers ontbreken nog, volgens Anne-Corine Vlaardinger-
broek van het CBL bedroeg de omzetderving de afgelopen 
weken enkele tientallen procenten. 
Van de Kamp coördineerde het op 25 mei gevormde crisisteam 
met daarin de belangrijkste stakeholders (EL&I, VWS, nVWA, 
LTO, alle grote telersverenigingen, FrugiVenta, VIGEF en CBL). 
“Duitsland is een belangrijke markt voor ons. De draaiboeken 
waren net aangepast aan de ervaringen die we hadden opge-
daan bij de brand in Moerdijk.” 
Waar de Duitsers over en door elkaar heen communiceren, 
maakte het crisisteam direct bij zijn eerste bijeenkomst harde 
afspraken over communicatie. Woordvoerders werden aange-
wezen en alle stakeholders, maar ook aangesloten telersvereni-
gingen, werden dagelijks bijgepraat via e-mail en de website 
van het Productschap Tuinbouw. Zelfs via sociale media werd 
de mediaberichtgeving gevolgd en waar nodig aangedrongen Hans Damman

De nVWA onderzocht grote aan-
tallen monsters en vond tot nu 
toe geen enkele O104:H4. 
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