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Besmettingsroutes 
norovirus onderzocht

Een van de meest voorkomende oorzaken 

van gastro-enteritis ofwel buikgriep is een 

besmetting met het norovirus. In het pro-

motieonderzoek van Era Tuladhar (ISBN: 

987-94-6257-112-9) is de overdracht van 

het norovirus via kunstmatig besmette  

handen op voedsel en contactoppervlakken 

(dragers) onderzocht en omgekeerd: van 

kunstmatig besmette dragers naar vingers. 

Daarbij werkten WUR en RIVM samen.

Hoewel dit onderzoek toegespitst is op han-

delingen in keukens, gelden de resultaten 

ook voor professionals in de levensmidde-

lenindustrie, catering en gezondheidszorg.

Infectiviteit norovirus
Het humane norovirus is alleen aan te 

tonen met moleculair biologische metho-

den. Meestal wordt daarvoor Q-RT-PCR 

(Quantitative reverse transcriptase) ge- 

bruikt. Deze methode toont de aanwezig-

heid van het virusgenoom aan, maar geeft 

geen goede informatie over de infectiviteit 

van het virus. Daarom werd als model voor 

infectiviteit ook het murine norovirus – 

MNV, een muizenvirus – meegenomen. Dit 

laatste is wel te kweken, zodat kan worden 

aangetoond of het virus nog ziekte kan ver-

oorzaken. In voorgaande studies is gebleken 

dat de karakteristieken van MNV vergelijk-

Norovirus op kunstmatig besmette handen kan voedsel  
contamineren en omgekeerd. Dat blijkt uit het promotie-
onderzoek van Era Tuladhar aan Wageningen Universiteit.  
Droge oppervlakken en handen verminderen de overdracht. 
Goed wassen met ruim water en zeep, gevolgd door drogen  
met een papieren handdoek, geeft de beste resultaten.

voordat iemand voedsel gaat bereiden.  

Vervolgens werd gekeken of het virus nog 

te isoleren was van de handen, dragers en 

voedsel.

Gemakkelijke overdracht
Zelfs als het virus tien minuten was inge-

droogd op de huid, werd dit na vijf keer 

afdrukken op beide materialen nog steeds 

aangetoond. Dit gold voor alle drie de 

virussen in het mengsel. Bij nog vochtige 

vingers ging het zelfs beter en werd het 

virus overgedragen tot zes of zeven maal 

afdrukken. De virushoeveelheid nam wel  

af na elke keer afdrukken, waarbij er geen 

verschil was tussen roestvaststaal en Trespa. 

Op voedsel verliep de overdracht eveneens 

efficiënt. In sommige gevallen werden er 

zelfs meer 

virussen per 

keer overge-

dragen dan 

op drager-

materiaal.  

De over-

dracht op komkommerschijfjes was het 

hoogst. Waarschijnlijk komt dit door het 

vochtige oppervlak. Dat zorgt voor goed 

contact tussen komkommer en vingertop-

pen, vooral bij de handen waar het virus al 

was ingedroogd. De resultaten van deze 

experimenten laten zien dat virussen 

gemakkelijk via besmette handen worden 

overgedragen op bijvoorbeeld oppervlak-

ken waar voedsel wordt bereid of direct  

op etenswaren. Bovendien is een besmet 

oppervlak ook weer een bron van over-

dracht op voedsel of direct op mensen.

‘  Overdracht lager op droge 

oppervlakken en handen’

baar zijn met die van het humane noro-

virus. Daarom wordt dit muizenvirus in 

onderzoeken vaak gebruikt als surrogaat 

voor het norovirus.

Handen kunstmatig besmet
Om te kijken naar virusoverdracht werden 

de handen van vrijwilligers kunstmatig 

besmet met twee typen norovirus, GI.4  

en GII.4 – een virusstam die veel wordt 

geassocieerd met uitbraken – en met MNV. 

Vervolgens werden de besmette vinger-

toppen tot zeven maal afgedrukt op kers-

tomaten en komkommerplakjes. Bovendien  

werden roestvaststaal en Trespa-dragers 

aangeraakt. Ook het omgekeerde werd 

gedaan, waarbij de dragers werden besmet 

met het virusmengsel en daarna aangeraakt 

met de vingertoppen. Bovendien werden 

dezelfde proeven gedaan met vingertoppen 

waarop het virus eerst was ingedroogd, als 

simulatie van bijvoorbeeld besmetting bij 

toiletbezoek, waarna het even kan duren 

WETENSCHAP

VEILIGHEID OP DE WERKVLOER



027

Handen wassen kost wel meer tijd dan het gebruiken van een handgel, maar de reductie 

van virussen is groter
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Ziekmakende hoeveelheden
Omdat dit onderzoek kwantitatieve resulta-

ten gaf, kon er ook gerekend worden. Een 

persoon zal na het doormaken van een 

infectie met norovirus tot ruim een week – 

soms zelfs een maand – na verdwijnen van 

de symptomen nog virussen uitscheiden  

via feces. Al die tijd kan hij de infectie dus 

verspreiden. Als zo iemand na toiletbezoek 

zijn handen niet of niet goed wast en  

daarna bijvoorbeeld nog 1 milligram, één 

duizendste van een gram, feces aan zijn 

handen heeft, dan is dit zo weinig dat het 

eigenlijk niet zichtbaar is. Maar dit kleine 

beetje kan wel tot ruim een miljoen virus-

deeltjes bevatten. Met de gemeten over-

drachtspercentages van 0,1 tot 7 procent 

voor droge vingers en ruim 10 procent voor 

vochtige vingers, kunnen we concluderen 

dat deze persoon hiermee voldoende virus-

sen kan overdragen op voedsel om darm-

infectie te veroorzaken na consumptie.  

Handhygiëne
De uitkomst van dit onderzoek benadrukt 

het belang van een goede handhygiëne. Han-

den zijn belangrijke factoren voor de over-

dracht van het norovirus. Maar wat is nu de 

beste manier om virussen te verwijderen van 

de handen, bijvoorbeeld na toiletbezoek, na 

contact met een besmet persoon, een besmet 

oppervlak of besmet voedsel? Era Tuladhar 

onderzocht dit in het tweede deel van haar 

onderzoek. Daarin keek ze naar het effect 

van desinfecterende handgels, die ze verge-

leek met handenwassen met water en zeep. 

In dit onderzoek werden naast het norovirus 

en MNV ook andere darmvirussen en respi-

ratoire virussen meegenomen.

Twee handgels, de één op basis van pro-

panol en de ander op basis van ethanol, 

werden eerst getest op oppervlakken van 

roestvaststaal. De dragers waren besmet 

met rotavirus, Influenza A-virus, poliovirus, 

adenovirus, parechovirus en MNV. Na 

inwerking met de handgels werd de infecti-

viteit van de virussen getest met relevante 

kweekmethoden. Het bleek dat Influenza A 

en rotavirus binnen 30 seconden werden 

gedood. De werking tegen de andere virus-

sen was veel minder effectief: een reductie 

van minder dan drie logeenheden in drie 

minuten. 

Wassen of desinfecteren?
Daarna werd de handgel op basis van 

ethanol, die er het beste uitkwam in de  

dragertest, ook gebruikt om de handen  

van vrijwilligers volgens voorschrift –

dertig seconden inwrijven – te behandelen. 

De vingertoppen waren voordien kunst-

matig besmet met norovirus (GI.4 en 

GII.4) en MNV. Na behandeling werd 

gemeten hoeveel virussen er op de handen 

waren achtergebleven. Dezelfde proef werd 

herhaald, waarbij de vrijwilligers werd 

gevraagd hun handen met water en zeep te 

wassen. De zeep werd eerst over de natge-

maakte handen verdeeld en daarna werden 

de handen al wrijvend onder stromend 

water vijftien seconden gewassen. In alle 

gevallen was het effect van wassen met 

water en zeep effectiever dan de behande-

ling met desinfecterende gel. Niet verwon-

derlijk: bij inwrijven van de handen wordt 

er niets verwijderd en moet het middel de 

virusdeeltjes op de hand inactiveren, in 

aanwezigheid van meer of minder vuil. 

Wassen met zeep en naspoelen onder  

stromend water verwijdert alle vuil- en 

virusdeeltjes, mits er goed gewassen wordt. 
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Bij de overdrachtstesten werden handen en dragers kunstmatig besmet met virussen.


