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De EU telt jaarlijks circa 200.000 beves-
tigde gevallen van maagdarminfecties 
door Campylobacter (campylobacterio-
se). Het werkelijke aantal zieken ligt 
waarschijnlijk een factor 8 tot 100 hoger. 
Infectie kan soms tot ernstige complica-
ties leiden.
Het RIVM in Bilthoven startte in 2000 een 
onderzoeksproject in samenwerking met 
Wageningen University naar de groei, 
overleving en infectiviteit van Campylobac-
ter jejuni. Een ander doel was het verza-
melen van kwantitatieve gegevens voor 
risicoschattingen. Liesbeth Verhoeff-Bak-
kenes ging hier als aio mee aan de slag. 
Verhoeff: “Tot nu toe werd kip gezien als 
belangrijkste risicofactor, echter niet alle 
gevallen van campylobacteriose zijn te 
relateren aan kip, en het leek erop dat 

ook andere factoren een rol moesten 
spelen. Een ander punt was: hoe kan 
Campylobacter zo’n grote veroorzaker 
van voedselinfecties zijn, terwijl het vrij 
strikte groeiomstandigheden heeft?”

Groei en overleving
Verhoeff deed een belangrijke ontdek-
king, namelijk dat de strikte groeiom-
standigheden minder strikt zijn. “Er werd 
algemeen aangenomen dat Campylobac-
ter niet kan groeien bij atmosferische 
zuurstofconcentraties, maar ook was 
bekend dat toevoegen van pyruvaat hier 
invloed op heeft. Wij hebben aangetoond 
dat het wel aeroob kan groeien in aanwe-
zigheid van pyruvaat.” 
De antioxidant pyruvaat beschermt de 
bacterie tegen de schadelijke effecten 

van zuurstof. Pyruvaat komt onder meer 
voor in appelsap, rode appels, rode wijn, 
yoghurt, bier, tomaten en uien. Ook kan 
pyruvaat worden gevormd uit amino-
zuren. 
Blijft over de strikte minimumtempera-
tuur voor groei van 30°C, die groei in 
levensmiddelen meestal niet mogelijk 
maakt. De kleine ziekteverwekker kan 
beneden de 30°C echter wel overleven. 
Verhoeff toonde aan dat de temperatuur 
daarbij een belangrijke rol speelt. “Bij 
een lage temperatuur van 4°C blijft hij 
wel 70 dagen kweekbaar aanwezig. Dat is 
een belangrijk gegeven voor de levens-
middelenindustrie”, stelt ze. Andere 
omstandigheden waarbij Campylobacter 
langer overleeft, zijn een verlaagde zuur-
stofspanning, zoals in MAP-verpakkin-
gen, en een minder rijk medium. 

Infectiviteit
De kennis over de infectiviteit van de 
overlevende cellen was miniem. Daarom 
werd naast het effect van omgevingsfac-
toren op de kweekbaarheid, het effect op 
de infectiviteit onderzocht. Om iemand 
ziek te maken, moet Campylobacter zich 
kunnen hechten aan een darmcel en die 
kunnen binnendringen. Voor het meten 
van de infectiviteit gebruikte Verhoeff 
een bepaald type darmcellen (Caco-2) als 
model. “We hebben een lineaire relatie 
gevonden tussen de infectiviteit en de 
kweekbaarheid in het modelsysteem. 
Dus zolang de cellen kweekbaar zijn, kun 
je er ziek van worden. Dan moet je 
natuurlijk nog wel de vertaalslag maken 
naar het lichaam, maar uit ander onder-
zoek is gebleken dat het in vitro-model en 
het lichaam redelijk overeenkomen.”
Verhoeff: “Verder was er discussie over 
het bestaan van niet-kweekbare cellen 

Hoe kan Campylobacter jejuni wereldwijd een van de belangrijkste bacteriële veroorzakers van 

maagdarmontstekingen zijn, terwijl het zo’n gevoelig organisme is dat alleen groeit bij lage 

zuurstofgehaltes? Liesbeth Verhoeff-Bakkenes zocht en vond de antwoorden.
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Liesbeth Verhoeff-Bakkenes: 
“Niet-kweekbare Campylobac-
ter-cellen hebben geen effect 
op de infectiviteit.”
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die wel nog levensvatbaar en mogelijk 
infectief zouden zijn. Spelen deze VNC 
(viable but non culturable cells) een rol? We 
hebben niet-kweekbare cellen toege-
voegd aan suspensies met kweekbare 
cellen en onderzocht wat het effect van 
die toevoeging is op de infectiviteit in 
vitro. En dan zien we geen effect. Hieruit 
en uit de lineaire relatie tussen kweek-
baarheid en infectiviteit blijkt dat niet-
kweekbare cellen niet relevant zijn voor 
het risico van campylobacteriose.” 
Dat is een belangrijke conclusie voor 
onder andere de Nederlandse Voedsel- 
en Warenautoriteit (NVWA), want zij 
gebruikt kweekmethoden voor het  
aantonen van Campylobacter. 

Kruisbesmetting
Naast de eigenschappen van het micro-
organisme zelf, onderzocht Verhoeff zijn 
risico’s als ziekteverwekker. Campylobac-
ter komt veel voor op kip, maar gaat 
dood bij verhitting. Er was al bekend dat 
kruisbesmetting in de keuken van de 
consument een grote risicofactor is bij 
het bereiden van kip(gerechten). Ver-
hoeff: “Maar welke informatie moet je de 
consument geven? Dat hij zijn handen 
moet wassen of de snijplank moet ver-
vangen na het snijden van rauwe kip, of 
het bestek moet vervangen? We wilden 
weten wat de belangrijkste factor is en we 
wilden kwantitatieve gegevens.”
In consumentenkeukens werden kipfruit-
salades bereid waarbij eerst kunstmatig 
besmette rauwe kip in twee stukken werd 
gesneden op een snijplank en werd 
gekookt. Daarna werden gekookte kip en 
fruit in stukjes gesneden en gemengd.  
Verhoeff: “We deden dit op verschillende 
manieren. Een best case variant, waarbij 
we de snijplank en het bestek vervingen 
na het snijden van de rauwe kip, en de 
handen wasten. Daarnaast een variant 
waarbij we het bestek niet vervingen, een 
waarbij we de snijplank niet vervingen, 
een waarbij we de handen niet wasten, 
en een waarbij we alles fout deden.”

Verhoeff kon geen significant verschil 
aantonen tussen de verschillende foute 
aanpakken. Ze leiden tot ongeveer even-
veel kruisbesmetting. “We vonden een 
overdracht van 0,1% van het initiële aan-
tal op de kip in het eindproduct. Dit in 
combinatie met de hoge besmettings-
graad van kip en het grote aantal consu-
menten dat onhygiënisch handelt, maakt 
kruisbesmetting duidelijk een risicofac-
tor. Je moet dus alles goed doen: én je 
handen wassen én de snijplank vervan-
gen én het bestek vervangen.”
Om de consument hygiënischer te laten 
handelen, is voorlichting nodig. Verhoeff 
weet uit studies dat algemene voorlich-
ting onvoldoende werkt. “Gerichte aan-
wijzingen op de verpakking werken 
beter.” 

Groenten en fruit
Van rauwe kip en rauwe melk was eerder 
aangetoond dat het belangrijke risicofac-
toren voor campylobacteriose zijn. Kip 
wordt meestal verhit, maar kippenlever-
tjes worden in de helft van de gevallen 
rauw gegeten. Een kleine groep consu-
menten drinkt rauwe melk. Daarnaast 
kwam de vraag op of rauwe groenten en 
fruit een risicofactor zijn. Verhoeff toonde 
aan van wel: “Wij hebben monsters 
gebruikt die zijn genomen door de 
NVWA. Van de 5.640 monsters waren er 
13 positief. Met die resultaten zijn we ver-

der gaan rekenen. We wilden weten op 
welke groenten en fruit Campylobacter 
het meest voorkomt. Helaas was het aan-
tal monsters in de verschillende groepen 
te klein om uitspraken te doen. Wel 
zagen we een significant verschil tussen 
verpakte en onverpakte groenten en fruit. 
In verpakte producten komt Campylo-
bacter significant meer voor.”
Groenten en fruit kunnen op verschillen-
de manieren besmet raken met de ziekte-

verwekker: via de mest, door vervuild irri-
gatiewater, vogelpoep en ongedierte, 
door een slechte hygiëne van werkne-
mers en door kruisbesmetting in de hele 
keten. 
Is het risico van de consumptie van rauwe 
groenten en fruit vergelijkbaar met dat 
van rauwe kip en rauwe melk? Ja, zo blijkt 
uit Verhoeffs risicoschattingen. Rauwe 
groenten en fruit zijn dan wel laagbe-
smet, maar ze worden in grote hoeveel-
heden gegeten. Verhoeff: “Als je het 
geschatte aantal infecties door het eten 
van rauwe kippenlever en door kruisbe-
smetting via kip in Nederland samen-
neemt, kom je op 976.000. Voor groen-
ten en fruit is dit de helft, namelijk 
460.000. Daaruit blijkt dat dit ook een 
belangrijke veroorzaker van campylobac-
teriose is.”

Wetenschap

Promovenda ontrafelt eigenschappen en risico’s Campylobacter

Campylobacter jejuni: een 
hardnekkige volhouder

Anja Janssen
Ir. A. Janssen is freelance journaliste

‘Groenten en fruit zijn een 
risicofactor voor besmetting 
door Campylobacter’

Liesbeth Verhoeff-Bakkenes, Campylobacter jejuni: 
exposure assessment and hazard characterization – 
Growth, survival and infectivity of Campylobacter jejuni, 
Wageningen University, 2012, ISBN 978-94-6173-124-1, 
Liesbeth.verhoeff@hetnet.nl, promoter prof. dr. ir. M.H. 
Zwietering, co-promotoren dr. R.R. Beumer en dr. R. de 
Jonge

Verhoeff: “Als ik de toiletten op de school van mijn kinderen zie en hoe kinderen 
zich daar gedragen, dan ligt hier een grote uitdaging. De vloer is vaak nat, waar-
door bacteriën en virussen beter overleven. Het is er vaak vies. Er is geen zeep en 
alleen maar koud water. De handdoek is nat. Zo is veel overdracht mogelijk via de 
handen.”

Stelling:  “Veel toiletten op basisscholen vormen een bron van 
ergernis voor ouders, maar zijn een paradijs voor 
bacteriën en virussen. Om deze irritatie en het  
verspreiden van ziektes te voorkomen, moet beter 
worden schoongemaakt en zijn betere hygiënemaat-
regelen noodzakelijk.”
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