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Bestrijding van 
pathogenen 

Mieke Uyttedaele, hoogleraar levensmidde-
lenmicrobiologie aan de Universiteit Gent, 
legde uit dat de bacteriën gemakkelijk DNA 
uitwisselen met andere micro-organismen. 
Dat maakt bestrijding van de top drie extra 
lastig. Zo kent Salmonella veel serotypen; 
als het ene type daalt, komt vaak een ander 
type meer naar voren. Een mooi voorbeeld 
daarvan is Salmonella !ompsom in zalm. 
Kirsten Mooijman van RIVM 
speci"ceerde later de aantallen: 
Salmonella kent de twee species 
enterica en bongori, zes sub-
species – alle van enterica – en 
maar liefst 2659 serotypen.

Extrapoleren
Uyttendaele waarschuwde voor het extra-
poleren van modellen. De uitkomsten 
 daarvan komen namelijk niet altijd  
overeen met de resultaten in de praktijk.  
Zo kan een model gebaseerd zijn op  
gesneden ijsbergsla, terwijl producenten 
steeds vaker babyleaves in hun geheel  
verwerken waardoor er minder wond-
sappen vrijkomen. Ook waarschuwde zij 
voor STEC-bacteriën, waarvan zeer lage 

De Nieuwsbrief Voedselveiligheid hield op 2 maart een 
 bijeenkomst over Salmonella, Campylobacter en E. coli   
O157. Centraal stonden de belangrijkste ontwikkelingen   
rond deze drie pathogenen en de vraag of het niet te   
ambitieus is van wetenschap, sector en overheid om 
 deze top drie te willen minimaliseren.

Salmonella, Campylobacter en E. coli O 157

bacter nog steeds de belangrijkste veroor-
zaker van darminfecties  (zie "guur 2). Ver-
helderend in de presentatie van Mooijman 
was dat Salmonella zowel op de schaal als in 
het ei kan voorkomen. Dat laatste deed de  
gedachten afdwalen naar de EHEC-crisis, 
waarbij de E. coli O104:H4 in het fenegriek-
zaad was opge sloten. Reinigen en ontsmet-
ten van de buitenkant van eieren is dus   
niet afdoende. Vandaar het advies om 
gepasteuriseerde eiproducten te gebruiken 
voor gerechten waarin rauwe eieren wor den 
verwerkt en die daarna niet meer  worden 
verhit, zoals geklutst ei, mayonaise en 
 tiramisu. Steeds vaker blijken rauwe,  
on be werkte producten bron van besmetting 
te zijn: van verse koemelk en rauwmelkse 

kazen tot scharrelei en 
scharrelvlees, en veldsla. 
Over het laatste zei  
Uyttedaele dat “veld-
producten soms besmet 
kunnen raken, maar dat 
de pathogenen door 

UV-straling van de zon wellicht sneller 
kunnen worden afgedood. Dit in tegen-
stelling tot kassla, waar de bacteriën bij   
een hogere relatieve vochtigheid wellicht 
idealere groeiomstandigheden aantre#en. 
Het ligt genuanceerd.”

Teelt kassla
Verhelderend was het betoog van promo-
vendus Inge Van der Linden en haar 
 promotor professor Marc Heyndrickx van 

‘ Salmonella Zero lijkt  
nog ver weg te zijn’

aantallen al volstaan om mensen ernstig 
ziek te maken. “Als een bedrijf deze  
pathogenen vindt, moet het dan ook  
altijd actie ondernemen. Het gaat  altijd  
om het topje van de ijsberg.” Verder toonde 
zij zich geen voorstander van gebruik van 
kruiden preparaten met antibacteriële  
eigenschappen. “De actieve sto#en zijn  
vaak hydrofoob en verwerkt in olie, terwijl 

pathogenen zich vaak in een waterfase 
bevinden. En zoals u weet, gaan olie en 
water niet goed samen.” Daarnaast leerde 
onderzoek dat er geen grote verschillen 
waren in aantallen Campylobacters op 
gemarineerd en niet- gemarineerd vlees en 
dat bacteriën op verse basilicum vaak niet 
meer substantieel groeien, maar ook niet 
 worden afgedood.
Zoönosen komen steeds minder voor 
("guur 1), maar Salmonella is na Campylo-
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Figuur 2. Gerapporteerde zoönosen bij de mens in Europe in 2013 (bron: EFSA/ECDC 2015).

ILVO over het voorkomen en terugdringen 
van E. coli O157 en Salmonella bij de teelt 
van kassla en het vermogen van deze patho-
genen om zich aan teeltomstandigheden 
aan te passen. Op slazaadjes blijken beide 
ziektekiemen prima te overleven. Bij twee 
monsters bleek van een aanvangsbesmet-
ting van log 8 zelfs na een jaar nog log 5 tot 
6 van de Salmonella aanwezig en van nog 
altijd log 3 tot 4 van de E. coli O157. Na 
ontkieming van de besmette zaden bleken 
alle kiemen met Salmonella te zijn besmet 
(met max. 5,92 log kve/kiem), en vier tot 
veertien procent met E.coli O157 (tot 4,41 
log kve/kiem). Ook keek Van der Linden 
naar de over leving van beide pathogenen in 
irrigatie water van verschillende herkomst 
en  temperatuur en naar het overleven ervan   
op de daarmee bewaterde kassla. Van een 
aanvangsbesmetting van 3,5 log kve/ml was 
na 14 dagen nog altijd 0,7 log (20°C) tot log 
1,5 (4°C) over. Besmet water zorgde voor 

een aanvangsbesmetting van 3,8 log kve/g 
blad, maar daalde op de sla in een praktijk-
kas na 8 dagen tot 1,4 log, terwijl deze 
onder de meer gecontroleerde teeltomstan-
digheden in een labkas vrij stabiel bleef  
(3,4 log).

Monstername
Adviseur Jaap Obdam van Poultry Pro-
duction Processing zette de maatregelen  
op een rij die de hele voortbrengingsketen 
nam om Salmonella op het eindproduct te 
reduceren. Opvallend was dat hij de nadruk 
legde op de monstername. “Het vinden van 
Salmonella wordt voor 20 procent bepaald 
door het lab en 80 procent door monster-
name”, klonk het veelzeggend. Maar zelfs 
dan lijkt het opsporen van Salmonella 
ondoenlijk. “We hebben bijna 300 nega -
tieve monsters nodig om met 95 procent 
zekerheid te kunnen stellen dat het besmet-
tingsniveau van een koppel lager is dan  

één procent. Salmonella Zero, de titel van 
zijn presentatie, lijkt dan ook nog ver. Al 
wor den er goede resultaten geboekt, zeker 
in vergelijking met Campylobacter die veel 
ongrijpbaarder is. 

Bacteriofagen 
Steven Hagens van Micreos in Wageningen 
gaf de burger moed met zijn verhaal over 
fagen. Die dringen een pathogene bacterie 
binnen, vermenigvuldigen zich en breken 
naar buiten, waar de levenscyclus zich her-
haalt. Een soort piramidegame, waardoor   
al na 15 minuten een enorme reductie kan 
worden bereikt, een die veelbelovend 
genoeg is om te worden toegepast op tal 
van pathogene bacteriën in voedsel. Door 
de faag aan een universeel stukje van de 
bacteriewand aan te laten grijpen, is een 
bepaald faagtype in te zetten tegen alle 
serotypen. Om te voorkomen dat bacteriën 
na enige tijd hun celwand aanpassen en 
daarmee resistent worden voor de receptor 
van de faag, zet Hagens een cocktail in van 
twee faagtypen die elk op een ander deel 
van de bacteriewand aangrijpen en daarin 
doordringen. In 2007 bracht Micreos de 
faag Listex op de markt, gevolgd door 
 Salmonelex in 2013 en Staphefekt (tegen 
(MR)S. Aureus)). Gewerkt wordt aan een 
faag waarmee Camylobacter en STEC kan 
worden bestreden. 
Helemaal tot in de hemel groeien de bomen 
ook weer niet. Zo zijn er circa 40 miljoen 
fagen nodig om vijf Salmonella-bacteriën 
onschadelijk te maken. Een faag beweegt 
namelijk niet door de matrix. Hagens:   
“Er zijn enorme aantallen fagen nodig om 
 bijvoorbeeld dagelijks de circa twee miljoen 
geslachte kippen te kunnen behandelen.   
Per kip  zouden de kosten nu nog uitkomen 
op circa ! 20. Campylobacter is een heel 
ander verhaal. Die komen in de darmen in 
grote aantallen voor. Daar zouden fagen   
wel degelijk kunnen bijdragen aan het 
terugdringen van deze pathogeen.”  
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Figuur 1. Bronnen humane zoönose gevallen Nederland 2000-2012 (bron: Staat van Zoönose2013).


