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Campylobacter  
vereist actie
Moet retail met PHC bestrijding nieuwe impuls geven?

Nog altijd is de helft van het pluimveevlees in het winkelschap 
besmet met Campylobacter. Qua ziektelast staat Campylobacter 
met stip op nummer 1. extra hygiënemaatregelen zijn nodig om 
de gezondheidsschade te laten dalen. de overheid denkt aan 
het instellen van een proces hygiëne Criterium (phC) en kijkt 
daarbij hoopvol richting retail. wordt in dat geval de phC een 
inspannings- of een resultaatverplichting?

last. Op circa de helft van al het pluim- 
veevlees in de winkel bevindt zich deze 
pathogeen, meestal in lage aantallen. Op 
producten met vel worden met regelmaat 
hoge aantallen (> 1.000kve/g) Campylobac-
ter aangetroffen, maar daar staat tegenover 
dat de bereiding minder risicovol is dan bij-
voorbeeld kipfilets met daarop lagere aantal-
len van deze pathogeen. In principe kan één 
bacterie een mens ziek maken, al is die kans 
zeer gering. Een goede keukenhygiëne kan 
veel onheil voorkomen.
Grootschalige ruimingen van leghennen- 
bedrijven ten tijde van de vogelgriepcrisis 
zorgden destijds regionaal voor lagere aan-
tallen ziektegevallen door Campylobacter. 
Wetenschappers als Van der Pelt en Jaap 
Wagenaar (Universiteit Utrecht en CVI) 

‘Campylobacter bij pluimvee; recente inzich-
ten en beleidsmaatregelen’. Onder deze titel 
organiseerde de begeleidingsgroep van het 
Campylobacter Convenant op 14 juni een 
symposium op het Centraal Veterinair Insti-
tuut (CVI) in Lelystad. Kris De Smet, bij DG 
Sanco verantwoordelijk voor voedselhygië-
ne, toonde via figuur 1 hoe na een daling in 
de eerste helft van de negentiger jaren het 
aantal door een lab bevestigde ziektegeval-
len door Campylobacter licht, maar gestaag 
toeneemt, ook in Nederland. Dit ondanks 
alle verbetermaatregelen die sindsdien zijn 
doorgevoerd. Mogelijk komt dit volgens 
onderzoeker Wilfred van Pelt (RIVM) door-
dat consumenten vaker maagzuurremmers 
innemen. Dat neemt niet weg dat nieuwe 
maatregelen noodzakelijk zijn, zowel op 
pluimveebedrijven als in slachterijen.
Iedere Nederlander komt gemiddeld elke 
een à twee weken in aanraking met Campy-
lobacter. Velen merken dit niet of nauwe-
lijks, maar nog altijd werden in 2011 circa 
1.100 mensen zo ziek dat ziekenhuisopname 
noodzakelijk was. Vaak kampen zij langdu-

Figuur 1.  het aantal Campylobacter-besmettingen in de eU, Zwitserland en Zweden wisselt sterk 

per seizoen, maar stijgt de afgelopen jaren gestaag. (bron: eFsa)
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rig met gezondheidsproblemen. In 2011 
overleden er 34 mensen, zie ook figuur 2. 
Campylobacter is – mede dankzij de succes-
volle bestrijding van Salmonella – dan ook 
de voedsel gerelateerde ziekteverwekker die 
veruit de grootste ziektelast veroorzaakt, 
gevolgd door Toxoplasma en norovirus. 
Pluimveevlees is volgens modellen voor cir-
ca 30% verantwoordelijk voor deze ziekte-
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vermoeden nu dat Campylobacter mogelijk 
ook via het milieu (bodemwater, mest, dier-
contact) mensen kan infecteren. Onderzoek 
hiernaar is in gang gezet.

Industrie
De pluimveeverwerkende industrie, ver-
enigd in de Nepluvi, heeft zich de afgelopen 
jaren veel moeite getroost om Campylobac-
ter op het eindproduct terug te dringen. 
Daarover zijn met VWS afspraken gemaakt 
die zijn vastgelegd in twee Convenanten 
(2009-2010 en 2011-2012). Monitoring in 
de keten, onderzoek, uitwisselen van erva-
ringen en het nemen van tal van maatrege-
len in het slachtproces vormen een belang-
rijk onderdeel van de afspraken. Peter Ves-
seur, secretaris van de Nepluvi, toonde 
enkele resultaten waaruit bleek dat nog 
altijd 5-15% van de borstvellen aan het eind 
van de koeling (dus voor uitsnijden) meer 
dan 1.000 Campylobacters per gram bevat. 
Vesseur liet met figuur 3 (zie pag. 35) zien 
dat er grote verschil-
len in prevalentie 
van Campylobacter 
zijn tussen zowel 
pluimveehouderijen 
(blindedarm) als tus-
sen slachterijen 
(borstvel). Naar de redenen van deze ver-
schillen wordt onderzoek verricht, maar 
ook nu al wisselen slachterijen onderling 
ervaringen uit voor het verder optimalise-
ren van hun werkwijze en procesvoering. 
Het grillige karakter van de Campylobacter 
maakt het trekken van conclusies lastig.
Door de hogere leeftijd van (groot)ouder-
dieren, uitgelegde hennen (soepkippen) en 

eenden is nagenoeg 100% van deze koppels 
besmet op het pluimveebedrijf. Gelukkig 
kan Campylobacter slecht tegen kou; door 
invriezen kan het aantal kve/g sterk worden 
teruggedrongen, vaak met een log 2-3. Door 
invriezen stijgt het percentage borstvellen 
met minder dan 10 kve/g van gemiddeld 25 
naar bijna 80. Het percentage borstvellen 
met meer dan 1.000 kve/g bedraagt na 
invriezen hooguit nog enkele procenten. 
Voor producenten van vers vlees is het 
invriezen van slachtkuikens voor de indus-
trie vaak “geen optie”, enerzijds omdat dit 
vlees minder opbrengt, anderzijds omdat 
slachterijen nooit met goedkope (diepge-
vroren) importen uit Zuid-Amerika kunnen 
concurreren. Ook karkassen desinfecteren 
met melkzuur (EFSA onderzoekt ook al 

perazijnzuur), wat bij rundvlees is toege-
staan, wijst Vesseur resoluut af. “Producen-
ten van vers pluimveevlees hechten aan een 
naturel product.”

Verbetermaatregelen
Door de stijgende ziektelast en het afwijzen 
van maatregelen als invriezen en desinfecte-
ren, moeten slachterijen andere verbeter-

‘ Campylobacter kan  
mogelijk via het milieu  
mensen infecteren’

Feiten
- De 14 belangrijkste voedsel gerelateerde ziekte-
verwekkers kosten de Nederlandse maatschappij 
jaarlijks €416 miljoen. 40% daarvan (€168 mln) 
wordt overgedragen via voedsel. 

- Verreweg de meeste kosten worden veroorzaakt 
door Campylobacter, gevolgd door Toxoplasma en 
norovirus. 

- Het overgrote deel van de kosten (€86 mln) wordt 
veroorzaakt door vleesproducten (65%), gevolgd 
door vis (8%) en groenten en fruit (6%). 

- De jaarlijkse ziektelast door Campylobacter op 
vers pluimveevlees wordt geschat op 1.000 Daly’s, 
waaronder ruim tien doden. 

- Indien aan het eind van het slachtlijn (na koeling, 
voor uitsnijden) door middel van een proceshygië-
ne criterium (PHC) pluimveevlees geen waarden 
boven de 1.000 kve/g meer zou hebben, kan 
mogelijk 60% van alle door kippenvlees veroor-
zaakte ziektegevallen worden voorkomen. Bij een  
te hanteren rekenmethode op basis van meerdere 
monsters zou nu al in circa 75% van de onderzoe-
ken van pluimvee karkassen daaraan voldoen. De  
te nemen maatregelen kosten volgens schattingen 
van het RIVM de industrie circa €2 miljoen, maar 
besparen de maatschappij circa €9 mln (minder 
arbeidsderving, ziektekosten enz.).

de aeroscalder van stork waarbij 

hete lucht met hoge luchtvochtig-

heid tegen de karkassen wordt 

geblazen zodat de broeibak met 

onderdompeling in heet water 

overbodig wordt. (bron: stork)
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van vliegenwering in stallen of het vaccine-
ren van de kuikens de kans op besmetting 
reduceert. Verder wordt onderzocht of bij 
besmette koppels via het voer het aantal 
Campylobacters in het darmkanaal kan 
worden gereduceerd.

Europese Commissie
De Europese Commissie, en in Nederland 
de ministeries van EZ en VWS, willen – 
na het succes bij Salmonella – dat de ziek-
telast door Campylobacter snel daalt. Zij 
overwegen een proceshygiëne criterium 
(PHC) voor Campylobacter voor te  
stellen. Deze zou dan in verordening 
2073/2005 met daarin microbiologische 
criteria kunnen worden opgenomen. Een 
Europese studie heeft uitgewezen dat de 
norm 1.000kve/g aan het eind van de 
slachtlijn (na koeling maar voor uitsnij-
den) een goede tussenweg is tussen  
enerzijds de verbetering van de volks- 
gezondheid en anderzijds de kosten van 
verbetermaatregelen voor de slachterijen.  
Arie Havelaar (RIVM) heeft aangetoond 
dat deze norm voor Nederland ook tot 
aanzienlijke gezondheidswinst kan leiden,  
en dat de baten veel hoger zijn dan de 
kosten.
Volgens De Smet van DG Sanco zijn er 
“geen excuses meer om de discussie over 
het instellen van deze PHC in de EU nog 

langer uit te stellen”. Gezien de grote ver-
schillen in prevalentie tussen lidstaten, 
verwacht hij hierover op korte termijn 
echter geen consensus. De huidige econo-
mische crisis versterkt dit nog, terwijl een 
aantal lidstaten ook nog steeds grote pro-
blemen met Salmonella moeten oplossen. 

Ministeries
Op basis van algemene hygiëneverordenin-
gen van de EU kunnen lidstaten ook zelf 
een PHC vaststellen. Eric Pierey van het 
ministerie van Economische Zaken, noemt 
het een lastige keuze, al ziet EZ zeer duide-
lijk de positieve kanten ervan. Het ministe-
rie kampt echter nog met tal van uitvoe-
ringsvragen, bijvoorbeeld “hoe de PHC in 
de praktijk berekenen; moeten we daar 100, 
1.000 of 10.000 kve/gram als grens nemen 
en waar en hoeveel monsters moeten daar-
voor worden genomen? Een, drie of vijf? 
We zijn daar nog niet uit.”
Pierey benadrukte meerdere keren dat een 
PHC geen voedselveiligheidsnorm is. 
“Overschrijding van de norm verplicht 
slachterijen wel tot het nemen van hygiëne-
maatregelen. Het geproduceerde vlees gaat 
gewoon naar de retail.” Maar wat te doen 
met slachterijen die langere tijd de grens 
van 1.000 kve/g blijven overschrijden? 
Wordt de PHC een inspannings- of een 
resultaatverplichting? Pierey: “Op voorhand 

Microbiologisch criteria
De Europese regelgeving kent twee soor-
ten microbiologische criteria. Een voedsel-
veiligheidscriterium (VVC) geldt voor voed-
sel in de handel. Indien een partij niet aan 
het VVC voldoet, moet het uit de handel 
worden genomen. Een proceshygiënecrite-
rium (PHC) geldt voor het productieproces. 
Indien een of meer partijen vlees niet aan 
het PHC voldoen, moet het bedrijf maat- 
regelen nemen om toekomstige afwijkingen 
te voorkomen. 
Voor beide soorten criteria wordt voorge-
schreven hoeveel monsters moeten worden 
genomen en waar (bijv. drie na de koeling), 
wat de grenswaarde is voor een bepaald 
micro-organisme (bijv. 1.000 kve 
Campylobacter/g) en hoeveel monsters 
maximaal boven die grenswaarde gevonden 
mogen worden (bijv. 0).

Figuur 2.  door Campylobacter veroorzaakte ziektelast in 2011. (bron: riVm)
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maatregelen doorvoeren. Vesseur noemde 
diverse maatregelen, waaronder een verbe-
terde procesgang in de broeibak en plukma-
chines. Deze kunnen een belangrijke kruis-
besmettingsbron vormen doordat tijdens 
deze processtappen faeces – met daarin zeer 
hoge aantallen Campylobacters – uit de  
karkassen kunnen lekken. Meer plukunits 
en meer sproeikabinetten om karkassen en 
apparatuur beter schoon te spoelen, moeten 
hierin verbetering brengen (zie foto’s).  
Verder wordt gedacht aan maatregelen om 
de slachtapparatuur beter op koppels af te 
stemmen en het hygiënisch ontwerp en 
werkwijze van apparatuur, zoals cloacaboor, 
binnen/buitenwasser en karkasopener, te 
optimaliseren. Veel wordt verwacht van 
onderzoek naar de oorzaken van de grote 
verschillen in Campylobacter prevalentie 
tussen slachterijen.
Bij een besmet koppel is de kans dat de  
uiteindelijke karkassen ook besmet zijn,  
in het algemeen 30 keer zo hoog als bij niet 
besmette koppels. Daarom zijn ook maatre-
gelen op de pluimveebedrijven noodzake-
lijk. De indruk bestaat dat het aanbrengen 
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zeggen we geen nee tegen een resultaat- 
verplichting. Als het erop aankomt gaat 
voedselveiligheid boven alles.”

Retail
Ook vers pluimveevlees uit landen als 
Duitsland en België zou aan de PHC moe-
ten voldoen, maar het ministerie kan dit 
niet afdwingen. Pierey: “Het kan toch niet 
zo zijn dat Nederlandse slachterijen investe-
ren in allerlei verbeteringen, terwijl de retail 
dit vlees vervolgens links laat liggen omdat 
ze elders goedkoper kunnen inkopen.” Van-
daar dat hij en zijn collega Gijs Theunissen 
(VWS) graag zouden zien dat de Neder-
landse retail ook voor buitenlands vlees de 
(zelfde) PHC hanteert, “anders laat je de 
consument in de kou staan”, aldus Pierey. 
“Slachterijen èn detailhandel kunnen alleen 
samen het verschil maken.” “Zijn er ook 
vertegenwoordigers van de retail in de zaal”, 
vroeg daarop voorzitter Arjen van de Gies-
sen (RIVM). De enige was Simone Hertz-
berger, hoofdredacteur van de Nieuwsbrief 
VoedselVeiligheid en daarnaast werkzaam 
bij Ahold, waar zij de directie adviseert over 
strategische keuzes over onder andere die-
renwelzijn en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Hertzberger antwoordde 
diplomatiek: “Het is een illusie om te den-
ken dat retailers op een middag de wereld 
in een paradijs kunnen veranderen.”

Vervolg
Medio augustus heeft VMT Albert Heijn, 
Jumbo en Superunie schriftelijk gevraagd 
naar hun beleid voor Campylobacter: welke 
normen hanteren zij nu en zijn zij geneigd zelf 
een PHC in te stellen? Directeur Marc Jansen 
antwoordt namens alle CBL-leden. Hij ont-
wijkt daarbij de vraag of de (drie) retailers 
eigen normen voor Campylobacter hanteren. 
Volgens Vesseur is dat niet het geval.
Jansen: “Voor wat betreft voedselveiligheid 
sturen supermarkten op normen die de over-
heid stelt.” Uit zijn verdere relaas blijkt dat 
het CBL vindt dat een PHC moet aangrijpen 
op die schakels in de keten waar de besmet-
ting ontstaat. Het instellen van een PHC 
vindt Jansen een taak van de overheid. 
“Door de retail een bijzondere handhavende 
rol toe te kennen, maakt de overheid mis-
bruik van de marktpositie van de retail om 
de eigen politieke en beleidsmatige proble-
men te omzeilen. De retail is niet de verleng-
de arm van het bevoegd gezag.”
Ook op de vraag of retailers een PHC ook 
voor hun buitenlandse leveranciers zullen 
hanteren, gaat Jansen, na herhaald aandrin-
gen, niet in, omdat dit aan de orde zal komen 
in de komende gesprekken met de overheid. 
Vrijdag 27 september organiseert VWS een 
stakeholderoverleg in Den Haag.

• Hans Damman •

Knelpunten
1.  Ondanks alle doorgevoerde verbeter-

maatregelen stijgt het aantal gevallen 
ziektegevallen, zie figuur 1. Mogelijk 
speelt het toenemend gebruik van  
maagzuurremmers hierbij een rol. 

2.  Hoe ouder pluimveekoppels worden, des 
te hoger is de kans dat deze besmet 
raken met Campylobacter. Ook kippen 
met uitloop zijn vaker besmet. Wat moet 
prioriteit krijgen: dierenwelzijn of  
voedselveiligheid.

3.  Invriezen en mogelijk ook decontaminatie 
van karkassen zorgt voor forse reducties 
van Campylobacter. De industrie wijst 
deze methode af omdat dergelijk vlees 
niet op de versmarkt kan en mag worden 
afgezet en dus (veel) minder opbrengt.

4.  Op EU-niveau valt er door grote verschil-
len tussen lidstaten op korte termijn geen 
consensus te verwachten over het instel-
len van een proceshygiëne criterium 
(PHC), ook niet als deze op een extra 
laag niveau wordt ingezet.

5.  De Nederlandse overheid neigt er steeds 
meer toe om voor Nederland een pro-
ceshygiëne criterium (PHC) voor te stel-
len, maar hiermee is alleen de binnen-
landse productie geregeld. Bovendien 
druist dit in tegen het vrije marktdenken 
en dereguleringsbeleid van het kabinet. 
Zelfregulering geniet (nog) de voorkeur. 

6.  De industrie wil verdere maatregelen 
nemen en het liefst daarover met de 
overheid afspraken maken. Bezwaar van 
het instellen van een wettelijke PHC is 
dat er eerst meer mogelijkheden moeten 
komen om die criteria met voldoende 
zekerheid te halen.

7.  Koppels vleeskuikens zijn te vaak besmet 
en de besmetting vindt in veel gevallen 
relatief kort voor de slacht plaats. Er is 
nog onvoldoende bekend over het effec-
tief voorkomen van dergelijke besmettin-
gen dan wel over het reduceren van het 
niveau van Campylobacter in besmette 
koppels.

Figuur 3.  tussen slachterijen zijn grote verschillen gevonden, zowel in Campylobacter-besmettingen van 

koppels op pluimveebedrijven (blindedarm) als tijdens het slachtproces (borstvellen). (bron: Nepluvi)

% blinde darm > 10.000 kve/gram per vleeskuikenslachterij
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