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Nieuwsbrief 
VoedselVeiligheid aangepast
de Nieuwsbrief voedselveiligheid, met daarin nieuws over 
issues, incidenten, regelgeving en onderzoek, heeft een  
aangepaste vormgeving gekregen. daarnaast begint simone 
hertzberger na haar eerste jaar als hoofdredacteur met een 
column waarin zij haar persoonlijke visie geeft op de actualiteit.

verdwenen de rubriekskoppen en de halve 
pagina abonneewerving op de achterkant. 
Ook kregen het colofon en agenda een  
verticale opmaak. De vertrouwde kleuren 
(donkergroene tekst op licht geel/groen 
papier) bleven.

Meer onderwerpen per editie
“Door deze veranderingen kunnen we meer 
onderwerpen per editie behandelen; het 
aanbod daarvan is zeer groot, je zou er 
dagelijks meerdere nieuwsbrieven mee kun-
nen vullen”, vertelt Hertzberger. Signaleren 
van de internationale ontwikkelingen op 
het gebied van voedselveiligheid, het selec-
teren daarvan voor de Nederlandse en 
Vlaamse voedselveiligheidsfunctionarissen 
en dit nieuws bundelen en in korte en 
begrijpelijke zinnen verwerken is de kracht 
van deze uitgave. Elk onderwerp wordt 
voorzien van de bron en een zogeheten 
‘(hoofd)redactionele noot’. Hertzberger: 
“Juist de redactionele noot helpt lezer hun 
kennis te vergroten en ontwikkelingen in 
perspectief te zien waardoor zij ook beter  
in hun bedrijf of instituut als deskundige 
kunnen optreden. Ook in die zin heb ik, 
voordat ik zelf hoofdredacteur werd, de 
Nieuwsbrief Voedselveiligheid altijd 
beschouwd als een onmisbare kennisbron.”
Nieuw is ook dat de Nieuwsbrief voortaan 
advertenties kan bevatten. KTBA heeft in 
editie 7 de primeur (verschenen op 30 
augustus). Geïnteresseerden kunnen via de 
webshop van VMT een (proef)abonnement 
aanvragen, zie www.vmt.nl/shop.

• Hans Damman •

“Korte teksten vergezeld van een 
redactionele noot die de gebeur-
tenis in haar context plaatst en 
die de lezer kan helpen een 
mening te vormen. Je kunt deze 
vrij snel lezen en dan ben je 
weer up-to-date met je kennis 
op een aantal terreinen die nu 
belangrijk zijn.” Aldus vat Simo-
ne Hertzberger kernachtig het 
belang van de Nieuwsbrief 
VoedselVeiligheid (NVV) voor 
de sector samen. Hertzberger is 
nu een jaar hoofdredacteur van 
deze gedrukte nieuwsbrief met 
daarin nieuwsberichten over 
issues, incidenten, regelgeving 
en onderzoek die zij zowel in 
Nederland als België elders in de 
wereld signaleert. Daarbij wordt 
zij gesteund door een groot aan-
tal ‘eminente deskundigen’ uit 
de redactie. “De redactie is voor mij het 
zout in de pap. Alle teksten worden door 
hen gescreend, ook vanuit wetenschappelijk 
oogpunt. Dat geeft mij en de lezers de 
zekerheid dat de inhoud van de NVV iedere 
toets der kritiek kan doorstaan”, aldus de 
hoofdredacteur.

Andere vormgeving
Het afgelopen jaar deed Hertzberger erva-
ring op met het schrijven van de nieuws-

berichten. Daarbij kwamen er diverse zaken 
naar voren die zij graag anders zou willen 
zien. Hartewens was het schrijven van een 
hoofdredactioneel commentaar waarin zij 
haar mening geeft over een onderwerp 
waaraan elders in de Nieuwsbrief aandacht 
wordt besteed. Deze en andere wensen 
resulteerden met ingang van editie 7 in een 
aangepaste vormgeving. Zo werd op de 
cover de inhoudsopgave ingeruild voor het 
hoofdredactioneel commentaar. Verder   
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Preventie

Slechts een klein deel van wereldwijde diar-
reegevallen houdt verband met uitbraken. 
Geïsoleerde gevallen van diarree blijven vaak 
onzichtbaar. Wetenschappers weten dat 
crises niet belangrijk zijn voor de totale ziek-
telast. Prof. Schlundt, voorheen verbonden 
aan de WHO, stelt dat je niet veel kunt leren 
van een crisis. We weten allang dat bepaalde 
producten of handelwijzen gevaarlijk zijn. 
Neem nu de EHEC-crisis van 2011. Al in 1997 
werden in Japan tienduizenden schoolkinde-
ren die kiemplantjes aten, ziek door verotoxi-
ne producerende E. coli. Deze kennis werd 
echter niet omgezet in maatregelen. Politici 
doen bij een uitbraak vaak een oproep om 
meer te testen. Het is belangrijker preventieve 
systemen vooraf aan te passen aan nieuwe 
ontwikkelingen, dus niet alleen bij een crisis.
Mogelijke aanpassingen zijn:
-  Stop met blind te vertrouwen op testen van 

eindproducten.
-  Creëer één geïntegreerd systeem: combineer 

en analyseer centraal alle gegevens uit 
monitoring van mens, dier en voedsel,

-  Maak een inschatting van het risico en  
verlaag het vervolgens. 

Monitoren van primaire productieprocessen 
blijft noodzakelijk. We kunnen immers vaak 
ook al ingrijpen op de boerderij om ziektes bij 
de mens te voorkomen. Interventie op pluim-
veeboerderijen leidde tot een grote daling van 
het aantal Salmonella Enteritidis gevallen 
door eieren. Hierbij werkte het bedrijfsleven 
volledig samen met de overheid. Een klassieke 
win-winsituatie.
 

Simone 
Hertzberger

Hepatitis A op  
twee continenten 

Het Amerikaanse Costco, een groot warenhuis met veel 
levensmiddelen, verkocht een biologische diepgevro-
ren vruchtenmelange die leidde tot een hepatitis A 
uitbraak bij tenminste 159 mensen. Ziek worden door 
het hepatitis A virus kan men voorkomen door binnen 
twee weken na blootstelling zich te laten vaccineren of 
te laten behandelen met immunoglobuline. 
Costco verkocht de diepgevroren producten in mei 
2013, maar omdat consumenten dit product bewaren 
in de vriezer, ontstaan lange tijd na aankoop toch nog 
nieuwe gevallen van hepatitis A. Bovendien hebben we 
te maken met een ziekte met een lange incubatietijd, 
soms wel tot 50 dagen. De diepgevroren vruchtenme-
lange bevatte naast aardbeien, kersen, 
frambozen en blauwe bessen, ook 
granaatappelzaden uit onder andere 
Turkije. 
Deze specifieke hepatitis A virusstam 
vindt men eigenlijk nooit in Noord-en 
Zuid-Amerika, maar hij komt relatief 
vaak voor in het Midden-Oosten en 
Noord-Afrika. Het is dezelfde stam die in de lente van 
2013 zorgde voor meer dan 100 zieken met hepatitis 
A in Scandinavië, mogelijk ook door een diepgevroren 
vruchtenmix. Al eerder vond een dergelijke infectie 
plaats in de Verenigde Staten (VS) door granaatap-
pelzaden uit Egypte. Deze lente en zomer waren er ook 
meer dan 450 hepatitis A zieken in Nederland, Polen, 
Ierland en Duitsland door het eten van diepgevroren 
fruit uit Servië, Oekraïne, Bulgarije, Polen en Canada.

Granaatappelpitjes en aardbeien
Begin juli heeft de Food and Drug Administration (FDA) 
de import van biologische granaatappelpitjes van een 
grote Turkse exporteur stopgezet, omdat uit epidemio-


