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in juli worden de eerste Nederlanders ziek van met Salmonella thompson besmette zalm.. 

Uitbraak  
Salmonella in zalm
Onderzoeksraad voor de Veiligheid buigt zich over 
voedselveiligheid

Dat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid 

omvangrijke rampen onderzoekt zal nie-

mand verbazen. Maar dat de Raad besluit 

onderzoek te doen naar met Salmonella 

Thompson besmette zalmproducten van 

visbedrijf Foppen, wekt toch verbazing. 

Het is immers de eerste keer dat er een 

onderzoek naar voedselveiligheid plaats-

vindt. “De wetgever heeft bij het tot stand 

komen van de Rijkswet Onderzoeksraad 

voor Veiligheid de voedselketen overigens 

expliciet genoemd als terrein waarop de 

Onderzoeksraad bevoegd is onderzoek te 

doen”, zegt woordvoerster Sandra Groe-

nendal. 

Onderzoek Salmonella Thompson
De aankondiging van de Onderzoeksraad 

voor de Veiligheid om de Salmonella 

de onderzoeksraad voor vei-
ligheid begint een onderzoek 
naar de besmetting van 
gerookte zalm en afgeleide 
producten met Salmonella 
thompson. de raad lijkt in   
eerste instantie niet de      
organisatie waar meteen aan 
wordt gedacht als het gaat    
om voedselveiligheid. 

gebreid onderzoek te beginnen. De onaf-

hankelijke onderzoeksinstantie wil weten 

hoe de uitbraak zo lang heeft kunnen 

voortduren en baseert zich daarbij ook op 

mediaberichten die steeds meer besmettin-

gen melden. “De voedselveiligheid was in 

het gedrang, terwijl consumenten ervan uit 

mogen gaan dat het veilig is. En als het mis 

gaat mogen ze ervan uitgaan dat er een 

vangnet is”, zegt Groenendal. “Dat vang-

net is niet afdoende gebleken.” Het 

belangrijkste doel van het onderzoek is het 

voorkomen van dergelijke voorvallen in de 

toekomst. De Raad wil niet alleen feitelijke 

oorzaken van de Salmonella boven tafel 

krijgen, maar is ook geïnteresseerd in ach-

Thompson-uitbraak te onderzoeken, kwam 

voor professor Marcel Zwietering van 

Wageningen Universiteit niet als een com-

plete verrassing. “Ik had niet gedacht dat 

ze het zouden doen. Maar aan de andere 

kant, de besmettingen gebeurden over een 

lange periode en 1.094 mensen werden 

ziek. En 4 zijn er overleden.” Hij vindt het 

logisch dat de Onderzoeksraad de zalm-

kwestie onderzoekt en niet bijvoorbeeld 

de EHEC-uitbraak uit 2011. “Het zwaarte-

punt van de Salmonella Thompson-uit-

braak ligt in Nederland, die van de EHEC-

uitbraak in Duitsland.” De enorme omvang 

en duur van de besmetting waren voor de 

Raad zwaarwegende redenen om een uit-
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Salmonella Thompson in zalm

Juli: Eerste ziektegevallen door besmetting met        
Salmonella Thompson.
September: NVWA ontdekt partij gerookte zalm 
besmet met Salmonella Thompson afkomstig van Fop-
pen Paling en Zalm. Recall uit supermarkten volgt.
Oktober: 200 ziektegevallen door besmette zalm. Ook 
zalmproducten zoals salades met besmette zalm. 
Recall volgt. Besmette zalm duikt ook in Taiwan en het 
Verenigd Koninkrijk. Eerste twee (Nederlandse) doden 
door besmette zalm. Besmetting gebeurde in een 
Griekse fabriek van Foppen en kwam door gebruik van 
zalmschalen in de productie. Kritiek komt los: Foppen 
meldt aanwezigheid besmette zalm in verwerkte pro-
ducten te laat. Zalmverkoop stort in. Derde dode door 
vervuilde zalm. Zalmslachtoffers eisen schadevergoe-
ding Foppen. Onderzoeksraad voor de Veiligheid stelt 
onderzoek in naar besmette zalm.  
Begin november: Aantal besmettingsgevallen met 
Salmonella loopt snel terug. Toch meldt het RIVM een 
vierde dodelijk slachtoffer. In totaal zijn 1.094 mensen 
ziek geworden (laatste update: 12 november 2012).

• mAurice de JoNg •

terliggende oorzaken. Op die manier wil 

de instantie tekortkomingen van het gehan-

teerde systeem opsporen, om deze – waar 

van toepassing – te verhelpen. De schuld-

vraag laten de onderzoekers te allen tijde 

buiten beschouwing.

Voedselketen
In het geval van Foppen richt de Onder-

zoeksraad voor Veiligheid zich op de voed-

selketen en welke partijen daar een rol 

spelen. De herkomst van de zalm (uit de 

Griekse fabriek van Foppen, red.) is in 

deze zaak minder van belang. Wel van 

belang is wie welke verantwoordelijkheid 

heeft in de keten. “We kijken dus ook naar 

de NVWA. Is het genoeg geweest wat ze 

gedaan hebben? Je ziet vaak dat verant-

woordelijkheden diffuus zijn. Men kent de 

verantwoordelijkheden, maar weet niet 

altijd wie wat moet doen. We zullen gaan 

kijken of dit het geval is.” 

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid 

mag dan wel bevoegd zijn, maar hebben 

ze ook de expertise om het onderzoek 

goed uit te voeren? “De Raad kijkt wel 

heel anders tegen de problematiek aan dan 

voedseldeskundigen, meer met een organi-

satorische blik”, zegt microbioloog Zwiete-

ring. Wel is het noodzakelijk dat de onaf-

hankelijke onderzoeksinstantie externe 

expertise inschakelt, denkt de professor. 

Voedselveiligheidsexpertise
De Raad stelt een begeleidingscommissie 

in met vooraanstaande voedselveiligheids-

deskundigen van buitenaf, die het interne 

team met raad en daad zal bijstaan. Het 

onderzoek zal naar verwachting acht 

maanden duren. Na publicatie van het 

rapport van de Onderzoeksraad voor de 

Veiligheid is het aan de politiek om iets 

met de aanbevelingen te doen. “Als gedu-

rende het onderzoek blijkt dat er iets fun-

damenteels verkeerd zit wat betreft voed-

selveiligheid dan brengen wij dit al tussen-

tijds naar buiten als een waarschuwing.” 

Grote fouten zijn tijdens Salmonella 

Thompson-uitbraak niet gemaakt, vindt 

Zwietering. De recall verliep goed en er 

werd over het algemeen goed gecommuni-

ceerd. Een minpuntje is wel dat het te lang 

duurde voordat samengestelde producten 

met zalm ook werden teruggeroepen. En: 

“Het is vreemd dat gedurende al die tijd 

(juli-september, red.) nooit positieve mon-

sters in de omgeving of productcontrole bij 

Foppen zelf gevonden zijn, of bekend 

gemaakt zijn.” 

Door reorganisaties vindt bij het RIVM en 

vooral bij de NVWA steeds minder toe-

zicht en laboratoriumonderzoek plaats. 

“Een conclusie van de Raad zou kunnen 

zijn dat er meer capaciteit nodig is voor 

labonderzoek en toezicht bij de twee over-

heidsorganisaties. Om zo de kans te ver-

kleinen dat zoiets nog een keer kan voor-

komen.” Zwietering laat doorschemeren 

dit geen slechte zaak te vinden. “Minder 

controle van eindproducten en meer toe-

zicht op de verantwoordelijkheid van de 

producent is een goede zaak, maar mis-

schien is het iets te ver doorgeschoten.” 

Imago NVWA
Bijzonder hoogleraar Heinrich Winter van 

de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) 

rondde in 2010 een onderzoek af naar de 

meerwaarde van toezichthouders. “Dit is 

een enorm incident voor de NVWA. De 

toezichthouder loopt altijd achter de feiten 

aan. Ik ga ervan uit dat de voedselautoriteit 

zelf ook onderzoek doet naar de zaak Fop-

pen”, zegt Winter. Na de Salmonella 

Thompson-uitbraak kan de hoogleraar zich 

voorstellen dat de samenleving niet echt 

een positief beeld heeft van de toezicht-

houder. “De NVWA moet openheid geven 

over de eigen positie, en ook uitleggen wat 

er fout kan gaan; dat niet achter iedere 

schakel in de keten een controleur staat.” 

De NVWA reageert dat het geen onder-

zoek instelt naar de gang van zaken rond 

de uitbraak. Intern evalueert het voedsel-

veiligheidsorgaan de hele situatie. “Maar 

we treden hier niet mee naar buiten”, zegt 

een woordvoerster. “Gaandeweg de Sal-

monella Thompson-uitbraak hebben we 

uitvoerig over de besmette zalm bericht.” 

De NVWA wacht het rapport van de 

Onderzoeksraad voor de Veiligheid af en 

wil er verder niets over kwijt. 

‘ Vreemd dat er nooit positieve 
monsters bij Foppen zijn gevonden’

voor het dossier over 
sAlmoNellA
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