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Voedselveiligheid & Kwaliteit

De sector snel informeren over een rela-
tief onbekende ziekteverwekker, hoe 
deze moet worden bepaald en hoe de cri-
sis tot nu toe is gemanaged. Dat was in 
het kort het doel van de EHEC Hot Topic 
Meeting op 6 juli in Maarssen.
In totaal 100 mensen, waaronder zeven 
sponsors, waren aanwezig. Vooral de 
kwaliteit van de presentaties en de korte 
termijn waarop de bijeenkomst werd 
georganiseerd – het idee ontstond min-
der dan een maand voor de bijeenkomst 
– werden door sprekers en deelnemers 
erg gewaardeerd.

Voedselinfecties
In Nederland zijn jaarlijks ongeveer 
680.000 voedselinfecties (zie figuur 1). 
De daaruit voortkomende schade wordt 
geschat op meer dan €66 miljoen, aldus 
recente cijfers van het RIVM die Yvonne 
van Duijnhoven, hoofd laboratorium voor 
zoönosen en omgevingsmicrobiologie 
van het RIVM, presenteerde. “Gerekend 
naar het aantal verloren gezonde levens-
jaren staat STEC op de twaalfde plaats. 
Kijk je echter naar de individuele ziekte-
last, dan schiet STEC omhoog naar plaats 
vijf.”
De EHEC-bacterie draagt de kenmerken 
van zowel een enteroaggregatieve E. coli 
(EAggEC) als een Shigatoxine-produce-
rende E. coli (STEC), zie figuur 2. Daarmee 
wijkt deze af van de gebruikelijke EHEC-
eigenschappen (combinatie van EPEC en 
STEC). 

Kiemgroenten
Kiemgroenten, maar ook vlees en 
fruit(sappen), waren al langer in beeld 
als risicoproduct, met name voor Salmo-
nella, STEC O157 en Listeria, temeer 

omdat deze vaak niet of onvoldoende 
worden verhit. In Nederland was er in 
2000 een uitbraak door met Salmonella 
Enteritidis besmette taugé waarbij de 
zaden bleken te zijn gedesinfecteerd met 
5 ppm hypochloriet in plaats van de aan-
bevolen 2.000-20.000 ppm. 
Ook onderzocht de nVWA in 2007 kiem-
groenten waarbij 1,7% van de 294 mon-
sters besmet was met Salmonella (in de 
retail 1,5%) en op 0,7% Listeria werd aan-
getoond. Volgens cijfers die Van Duijnho-
ven liet zien, werd STEC eind jaren 
negentig bij 0,5% van de huisartspatiën-
ten met gastro-enteritis aangetoond. Een 
groot surveillance-onderzoek samen met 
acht grote labs in 2005-2006 wees uit dat 
1,7% van de zieke patiënten besmet was 

met STEC. “Tegenwoordig vinden labora-
toria in de regel twee tot vier keer zoveel 
non-O157 als O157 infecties”, aldus Van 
Duijnhoven. 

Maatregelen
Uit de vragen vanuit de zaal bleek vooral 
behoefte aan kennis over preventieve 
maatregelen. Enne de Boer, microbio-
loog bij de nVWA, gaf aan dat er het nodi-
ge onderzoek is geweest om het percen-
tage met STEC besmette runderen (circa 
15%) onder andere via het voer terug te 
dringen. “Daar is men nog niet uit”, 
aldus de nVWA-er. 
Desgevraagd gaf De Boer aan dat STEC 
vooral op de buitenkant van (volle grond) 
groente is gevonden. Goed wassen en 
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Figuur 1. Conclusies voedselinfecties algemeen. Bron: RIVM
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indien mogelijk verhitten is dan ook het 
devies. “Bij laboratoriumproeven konden 
jonge planten ook intern worden 
besmet”, vertelde De Boer, “maar bij vol-
wassen planten waren deze organismen 
doorgaans niet meer terug te vinden. Dat 
neemt niet weg dat we de mogelijkheid 
van interne besmettingen wel goed in de 
gaten moeten houden.”
Ook zaden chemisch decontamineren 
biedt geen absolute zekerheid. Dagvoor-
zitter Martin Michels, hoofdredacteur van 
de Nieuwsbrief VoedselVeiligheid, putte 
daarbij uit een TNO-onderzoek van enke-
le tientallen jaren geleden. Een besmet-
ting kan met enkele logs worden geredu-
ceerd, maar door het ruwe oppervlak van 
sommige zaden en ook door beschadi-
gingen van het zaadomhulsel, verdwijnen 
de ziektekiemen nooit volledig.

Bepalen STEC
Volgens De Boer dreigt de situatie rond 
STEC soms door te slaan. “Slechts een 
deel van de STEC’s, maar ook van O157 
en zeker ook van de non-O157 stammen, 
zijn virulent. Het vinden van STEC is dus 
niet synoniem met het vinden van een 
pathogeen!” Dat vinden van die O104:H4 
is overigens niet eenvoudig, en heeft 
alles te maken met zijn eigenschappen. 
Met de huidige testen, die vooral gericht 
zijn op de detectie van STEC O157, kan 
deze bijvoorbeeld gemakkelijk worden 
gemist. ISO werkt momenteel aan een 
nieuwe bepalingsmethode voor STEC met 
nadruk op de grote vijf serotypen, de ISO 
13136. Hierover wordt door de bij ISO 
aangesloten landen binnenkort gestemd. 

Dan zal deze methode als ontwerpnorm 
bij het NEN zijn te bestellen. Eind dit jaar 
zal dan de officiële norm verschijnen. 
“Gezien de vele discussies over de 
methode verwacht ik dat dit langer zal 
duren”, zegt De Boer.
Sinds kort heeft het EU referentielab voor 
E. coli in Rome ook een aanvulling gepu-
bliceerd voor het aantonen van O104:H4. 
Ook deze ontvingen de deelnemers in 
hun congresmapje. Daarbij wordt 
gewerkt volgens de ISO 13136 methode 
(ontwerpversie). Wanneer de test voor 
stx2 positief en eae negatief is, wordt het 

onderzoek voortgezet met een specifieke 
PCR-bepaling voor O104:H4.
De Boer somde de mogelijkheden voor 
typering van STEC op, waaronder seroty-
pering van de 186 O- en 56 H-typen en de 
90 soorten faagtyperingen. Dit is vooral 
werk voor gespecialiseerde referentie-
laboratoria. 

Bronnen
In vollegrondgewassen als sla en andijvie 
wordt O157 incidenteel aangetroffen. De 
nVWA heeft midden jaren negentig ook 
gehakt onderzocht; in 16% werd STEC 
gevonden. “Deze hadden geen eae-gen 
en werden toen als niet-virulent 
beschouwd”, aldus De Boer. “Inmiddels 
kijken we daar nu wat anders tegenaan.”

Ook kiemgroenten werden in 2008/2009 
door de nVWA onderzocht. In geen van 
de 167 monsters van in totaal 37 verschil-
lende soorten kiemgroenten afkomstig 
van zes telers werd STEC aangetroffen. In 
dat zelfde jaar werden ook 194 partijen 
geïmporteerde verse kruiden onderzocht. 
Maar liefst 69% daarvan bleek te zijn 
besmet met E. coli. Negen daarvan had-

‘69% van de partijen verse 
kruiden bleek besmet’

Figuur 2. Schematische indeling pathogene E. coli met daarin de plaats van de nieuwe 
O104:H4 stam. Bron: RIVM

Cruciaal voor het ontstaan van de schade is de Duitse melding op 26 mei dat er op vier Spaan-
se komkommers EHEC was aangetroffen. 
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pa onder de aandacht te brengen; niet 
overal is voldoende kennis over de diver-
se producten als cressen en kiemen en 
hun teeltmethoden.”

Kritiek
“Cruciaal voor het ontstaan van de scha-
de is de Duitse melding op 26 mei dat er 
op vier Spaanse komkommers EHEC was 
aangetroffen”, legde Kluytmans de vin-
ger op de zere plek. “Het is zeer de vraag 
of men die voorlopige gegevens al moest 
communiceren. Het was immers nog niet 
duidelijk of het de virulente O104:H4 
stam betrof en men had twee dagen 
daarvoor officieel gewaarschuwd om in 
het betroffen gebied voorlopig geen 
komkommers, tomaten en sla te eten. 
Achteraf is dat bericht dus fout geweest. 
Media als Bild gaven internationaal 
enorm veel ophef, terwijl het bericht zelf 
al snel werd herroepen.”
Kluytmans bekritiseerde ook de toegan-
kelijkheid van alle gegevens voor buiten-
landse wetenschappers. “Die informatie 
was vaak niet of erg laat beschikbaar en 
is ook nu nog niet altijd duidelijk.” Hij 
drong verder aan op een strikte naleving 
van basis hygiëneregels. “Zieke mensen 
met maag-darmproblemen mogen geen 
voedsel bereiden of verpakken, maar 
moeten thuis blijven.”
Volgens Kluytmans bewijst de nieuwe 
O104:H4 stam dat de bacteriële evolutie 
de laatste jaren in een stroomversnelling 
terecht is gekomen. “Dat geldt zowel 
voor antibioticaresistentie als voor viru-
lentie. Dat is niet geheel toevallig, want 
die twee gaan vaak samen. We zien het 
grootschalige antibioticagebruik als de 
driver van deze ontwikkeling; het gebruik 
daarvan moet echt worden teruggedron-
gen. Dit geldt voor mens, dier en de land-
bouw.”

van 400 bedden een microbioloog moet 
aanstellen.” Ook was de rapportage van 
de Duitse GGD’s sterk vertraagd. Ener-
zijds omdat in de weekends niet werd 
doorgewerkt, anderzijds vanwege de 
getrapte rapportage van regionale 
GGD’s, naar die in de deelstaat en vervol-
gens op landelijk niveau bij het Robert 
Koch Instituut. “Van early warning en 
real-time monitoring was in dit geval 
echt geen sprake.”

nVWA
Ook Nicolette Quaedvlieg, programma-
manager Voeding en gezondheid bij het 
Productschap Tuinbouw, vond het tempo 
waarmee de informatie werd doorgege-
ven te traag; waardoor de sector volgens 
haar onnodig schade heeft opgelopen. 
“De media berichtten vreselijk snel. De 
meldingen uit het RASFF over dat Neder-
landse komkommers niet besmet waren, 
stonden al in de media, terwijl de infor-
matie nog niet bij de nVWA bekend was, 
laat staan dat wij al waren geïnformeerd. 
EFSA zegt dat het RASFF goed heeft 
gewerkt, ik denk dat het helemaal niet 
heeft gewerkt. Dit punt zal nog worden 
geëvalueerd.” (Zie ook de reactie van 
nVWA-er Benno ter Kuijle op pag. 26-27).
Quaedvliet liet weten dat het product-
schap al met de telers om de tafel heeft 
gezeten om te kijken wat de kritische 
punten in het productieproces zijn. “Daar 
is al een flinke slag gemaakt.” De resulta-
ten worden momenteel besproken met 
de nVWA. “We proberen dit ook in Euro-

den het eae-gen, één het aggR-gen. Deze 
producten zullen de komende tijd vaker 
onderzocht worden. Zorgwekkend noem-
de Jan Kluytmans, hoogleraar medische 
microbiologie en infectiepreventie bij het 
medisch centrum van de VU in Amster-
dam, het dat tot nu toe de besmetting 
nog niet is aangetoond bij de fenegriek-
zaden en dat verder “volstrekt onduide-
lijk is waar, hoe en wanneer de zaden 
besmet zijn geraakt. Dat maakt het alle-
maal erg onzeker. Het kan mogelijk dus 
zo weer gebeuren”.

Te laat
“De Duitse gezondheidszorg heeft EHEC 
zowel vanuit de klinische signalering als 
vanuit de microbiologische diagnostiek 
veel te laat opgemerkt”, vertelde Kluyt-
mans (zie VMT 14/15, pag.10-13). Als een 
mogelijke verklaring gaf hij aan dat de 
microbiologische diagnostiek uit de zie-
kenhuizen is verdwenen. Kluytmans: 
“Het is ironisch dat tijdens de EHEC-cri-
sis een wet in Duitsland is aangenomen 
die voorschrijft dat ieder Duits ziekenhuis 

Hans Damman

VTEC-congres

Het driejaarlijkse, internationale con-
gres over VTEC vindt volgend jaar 
plaats van 6 tot 9 mei in Amsterdam. 
Voor meer informatie:  
www.vtec2012.org.

De media berichten erg snel, soms extreem en niet altijd zorgvuldig.


