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1. Inleiding en vraagstelling 

 
Op 28.10.03 heeft de HGR van Dhr B.Horion van de « Dienst Voedingsmiddelen en andere 
consumptieproducten » van het « Directoraat Generaal Dier, Plant en Voeding » van de 
« Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu » (in 
het kort « FOD » genoemd in dit document) een adviesaanvraag ontvangen met als titel «  
Voorstel van voorlopige norm voor Campylobacter spp. in bereidingen op basis van gehakt 
pluimveevlees » (met als referenties ADM 1624bis). Het HGR-nummer 7947 werd eraan 
toegekend. 
 
Op 25.11.03 heeft dezelfde dienst van de FOD een verbetering en bijkomende aanvraag 
ingediend volgend op de eerste (met als referenties ADM 1624bis). Deze adviesaanvraag wordt 
uitgebreid tot Salmonella spp., Listeria monocytogenes en E.coli O157:H7 maar steeds in 
bereidingen op basis van gehakt pluimveevlees. 
 
In deze brief wordt gevraagd :  
« Dans le même contexte et avec les mêmes objectifs que ceux présentés dans la demande 
d’avis précitée (se référer au courrier précédent ADM 1624 et aux documents s’y rapportant, 
notamment la note de service 02/25), nous demandons l’avis du Conseil sur une norme 
provisoire pour les aliments, les pathogènes et le point de la chaîne qui suivent. Les propositions 
de normes provisoires devraient être fondées sur les données d’évaluation des risques 
disponibles. 
- Pathogènes : Salmonella spp., Listeria monocytogenes, E.coli enterohémorragique ; 
- Aliments : préparations à base de viande hachée de volaille (saucisses, paupiette, hachis 

préparés, chicken burger, …); 
- Stade: commerce de détail (supermarchés, supérettes, bouchers, charcutiers, traiteurs) » 
 
In 2004 werd een advies uitgebracht betreffende Listeria monocytogenes en E.coli O157:H7. Dit 
advies is op de website van de HGR beschikbaar onder nr 7947.  
 
In 2005 werd een betrekkelijk omvangrijk advies betreffende Campylobacter spp uitgebracht. Het 
is ook op de website van de HGR beschikbaar onder nr 7947. Een publicatie met de belangrijkste 
resultaten werd aanvaard. 
 
Einde 2005 werd een beperkte groep opgericht om te werken omtrent Salmonella spp. Huidig 
advies werd door de werkgroep op 27.02.2007 goedgekeurd. Het werd vervolgens door het 
College op 07 maart 2007 gevalideerd. 
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Dit advies is dus het derde en laatste deel van het advies HGR 7947 dat einde 2003 van start 
ging. 
 

2. Conclusies en aanbevelingen 
 
De verrichte werkzaamheden tonen aan dat een beperking van het aantal Salmonella’s tot 
< 1/g resulteert in een significante reductie van de kans op ziekte. Een verdere daling van 
het Salmonella besmettingsniveau leidde eveneens tot een verdere daling van de kans op ziekte, 
echter niet meer in dezelfde mate. Een nul risico voor salmonellosis werd niet bereikt. Ook bij 
lage besmettingsniveaus (1/25g) blijft een beperkt percentage van de bevolking nog steeds 
over een relatieve grote kans op salmonellosis te beschikken (en wordt nul risico niet bereikt) 
vooral te wijten aan een groei veroorzaakt door een verkeerde bewaringstemperatuur tijdens 
opslag in de huishoudkoelkast en onderverhitting tijdens bereiding.  
 
Over het algemeen zullen inspanningen in verband met consumptiepatronen en 
hygiënepraktijken tevens in belangrijke mate bijdragen om het risico van salmonellosis te 
beperken. Het initieel besmettingsniveau (besmetting bij de start ter hoogte van de detailhandel) 
en de opslagtemperatuur bij de consument (huishoudkoelkast) zijn de belangrijkste factoren die 
het risico van salmonellosis beïnvloeden. 
 
Naar aanleiding van een risico-evaluatie is een mogelijke optie de ontwikkeling van 
voedingscriteria waarbij de uitkomsten van de risico-evaluatie worden in rekening gebracht. Er 
dient opgemerkt te worden dat de voorspellingen uit risico-evaluatie modellen gepaard gaan met 
onzekerheid. Dit betekent dus dat de absolute uitkomst van de risico-evaluatie met de nodige 
voorzichtigheid dient geïnterpreteerd te worden bij het nemen van beleidsbeslissingen. 
Bovendien vereist het stellen van criteria het definiëren van meer parameters 
(bemonsteringsplan en betrouwbaarheid ervan) dan maximum tolereerbare 
besmettingsniveaus die eventueel afgeleid kunnen worden uit de risico-evaluatie.  
 
Op basis van deze studie is gebleken dat de methodiek van risico-evaluatie wetenschappelijk 
nog volop in ontwikkeling is en besluitvorming niet steeds evident, zeker gezien de soms 
aanzienlijke onzekerheid geassocieerd met de resultaten. Er is noodzaak tot het verder 
opbouwen van expertise en inzicht in de methodiek van risicobeoordeling, wat een continu 
evoluerende wetenschap is.Gezien de beschikbaarheid van mensen en middelen betreft het hier 
een gelimiteerde risico-evaluatie. De complexiteit van de keten die in rekening dient gebracht te 
worden, de noodzaak tot regio-gebonden uitkomsten, de beschikbaarheid van relevante 
gegevens vormen een uitdaging bij het opstellen van een risico-evaluatie.  
 
De verwezenlijking van de verschillende stappen van de risico-evaluatie impliceert het 
beschikbaar zijn van epidemiologische gegevens/surveillance data. Enerzijds ontbreken vaak 
kwantitatieve data met betrekking tot het contaminatieniveau van de productgroep met het 
specifieke pathogeen in verschillende stadia van de voedselketen (in dit geval Salmonella in 
pluimveevleesbereidingen op niveau detailhandel). Anderzijds is er noodzaak tot een goede 
monitoring van humane infecties (en oorzakelijk verband met productcategorie) om de 
risico-evaluatie op vlak van volksgezondheid te verifiëren. Tot op heden zijn er geen gegevens 
die erop wijzen dat pluimveevleesbereidingen inderdaad oorzaak zijn van humane Salmonella 
infecties. Om risico’s in te schatten voor de populatie van een regio/land zoals België is er 
nood aan consumptiegegevens en/of hygiënepraktijken (vb. kans op kruiscontaminatie, 
temperatuur en mate van (onder)verhitting tijdens bereiding,...) bij de consument in die specifieke 
situatie. Deze gegevens zijn echter beperkt of niet aanwezig voor de Belgische situatie. 
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3. Uitwerking en Argumentatie 

 
Naar aanleiding van de bovenvermelde vraagstelling werd een gelimiteerde risicobeoordeling 
met betrekking tot Salmonella in pluimveegehakt en pluimveevleesbereidingen uitgevoerd in de 
keten startende vanaf de opslag van dit type pluimveevlees in de distributieketen, gevolgd door 
transport naar huis door de consument, opslag in huishoudkoelkast, bereiding (verhitting) tot en 
met consumptie. Een mathematisch model werd opgesteld in een Excel Spreadsheet (Microsoft, 
USA) en werd gesimuleerd met het programma @RISK (Palisade, USA) om de blootstelling aan 
Salmonella en het risico van salmonellosis in te schatten. Het model werd opgesteld op basis van 
informatie en gegevens beschikbaar in de (inter)nationale literatuur of rapporten. Er werd in de 
mate van het mogelijke zo veel mogelijk gebruik gemaakt van Belgische gegevens bij het 
opstellen van het model vb. temperatuursdistributie van huishoudkoelkasten gebaseerd op de 
voedselconsumptiepeiling uitgevoerd in België in 2004, tempereratuursdistributie in de 
detailhandel zoals gemeten tijdens inspecties door het FAVV in de koeltoonbanken, distributie 
van het contaminatieniveau van pluimveevleesbereidingen met Salmonella in de detailhandel 
gebaseerd op gegevens van het Salmonella surveillance programma (aan- of 
afwezigheidstesten) uitgevoerd door het FAVV in de jaren 2001 tot en met 2004. Kwantitatieve 
data met betrekking tot het contaminatieniveau van het levensmiddel met Salmonella waren niet 
beschikbaar. Dit maakt dat er enige onzekerheid bestaat in verband met de distributie van 
Salmonella besmettingsniveaus in het levensmiddel. Om risico’s in te schatten voor de populatie 
van een regio/land zoals België is er bovendien nood aan consumptiegegevens en/of 
hygiënepraktijken (vb. kans op kruiscontaminatie, temperatuur en mate van (onder)verhitting 
tijdens bereiding,...) bij de consument in die specifieke situatie. Deze gegevens zijn echter 
beperkt of niet aanwezig voor de Belgische situatie. Dit maakt dat er eerder gewerkt moest 
worden met internationaal gepubliceerde modellen en gegevens of veronderstellingen dienden 
gemaakt te worden bij het uitvoeren van de risicobeoordeling. Verschillende aanpakken met 
betrekking tot onderverhitting werden vergeleken met het oog op het achterhalen van de impact 
van de gemaakte veronderstellingen en keuzes, van de al dan niet beschikbaarheid van 
gedetailleerde data op de uitkomst van het model. Dit toonde aan dat er een onzekerheid heerst 
met betrekking tot de bekomen absolute waarden van blootstellingsbepaling en risicoschatting 
voor salmonellosis. Dit betekent dus dat de absolute uitkomst van de risico-evaluatie met de 
nodige voorzichtigheid dient geïnterpreteerd te worden bij het nemen van beleidsbeslissingen.  
 
Er werd dan ook geopteerd om rekening houdend met de beperkingen van het risico-
evaluatiemodel om op een relatieve manier te werken waarbij scenario’s met elkaar vergeleken 
worden. De systematische aanpak van een risico-evaluatie en het uitvoeren van een scenario-
analyse kan wel leiden tot het identificeren van kritische stappen en opportuniteiten voor 
preventieve maatregelen in de voedselketen en ook de noodzaak, de wijze en vooral een 
rangschikking naar prioriteit van dataverzameling in de verschillende stappen aantonen. Er werd 
geopteerd om de invloed in te schatten van wijzigingen in de distributie van het 
contaminatieniveau met Salmonella op het risico voor salmonellosis. Bovendien werd op het 
model een sensitiviteitsanalyse uitgevoerd met het oog op het bepalen van kritische stappen in 
de voedselketen die een grote impact hebben op het risico. In de risicobeoordeling werd de 
basisdistributie (actuele situatie op basis van FAVV Surveillance data 2001 tem 2004) vergeleken 
met een distributie waarbij de hoge besmettingsniveaus van de pluimveevleesbereidingen 
beperkt worden (< 1%) met name een beperking van het besmettingsniveau tot 1/g, tot 1/10g en 
tot 1/25g (dus drie gewijzigde situaties ten opzichte van de actuele situatie). Bovendien werd het 
model gesimuleerd met een theoretische inputdistributie waarbij verondersteld werd dat alle 
porties bij de start ter hoogte van de detailhandel besmet waren met een vast aantal Salmonella’s 
en dit voor verschillende niveaus ook nl. 1000/g, 100/g, 10/g, 1/g, 1/10g, 1/25g, 1/100g en 
1/1000g (dus bijkomend acht simulaties).  
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Op basis van de huidige risico-evaluatie kan besloten worden dat de belangrijkste factoren die 
het risico van salmonellosis ten gevolge van consumptie van pluimveevleesbereidingen 
beïnvloeden het initieel besmettingsniveau (besmetting bij de start ter hoogte van de 
detailhandel) en de opslagtemperatuur bij de consument (huishoudkoelkast) zijn. Belangrijk 
hierbij te vermelden is dat de producten (pluimveevleesbereidingen) ten allen tijde werden 
verondersteld verhit te zijn (rekening houdend met eventuele occassionele beperkte 
onderverhitting) voor consumptie. Er werd vastgesteld dat een significante reductie van hogere 
besmettingsniveaus bij het op de markt brengen (ter hoogte van de detailhandel) effectiever is in 
de beheersing van het risico van salmonellosis dan het beperken van de kans op onderverhitting 
(wat via consumentenvoorlichting slechts heel moeilijk te bereiken is). Betreffende het initieel 
besmettingsniveau met Salmonella werd aangetoond zowel met betrekking tot het 
controleren/beperken van de hogere besmettingsniveaus in relatie tot de huidige situatie (drie 
gewijzigde situaties) als met de theoretische input van een vast aantal Salmonella’s (acht 
simulaties) dat vooral de porties met de hogere besmettingsniveaus bijdragen tot een verhoogd 
risico van salmonellosis. Een beperking van het aantal Salmonella’s tot < 1/g resulteerde in een 
significante reductie van de kans op ziekte. Een verdere daling van het Salmonella 
besmettingsniveau leidde eveneens tot een verdere daling van de kans op ziekte, echter niet 
meer in dezelfde mate. Een nulrisico voor salmonellosis werd niet bereikt. Ook bij lage 
besmettingsniveaus (1/25g) blijft een beperkt percentage van de bevolking nog steeds een 
relatief grote kans op salmonellosis lopen, vooral te wijten aan een combinatie van een verkeerde 
bewaringstemperatuur tijdens opslag in de huishoudkoelkast en onderverhitting tijdens bereiding. 
Over het algemeen zullen inspanningen in verband met consumptiepatronen en 
hygiënepraktijken tevens in belangrijke mate bijdragen om het risico van salmonellosis te 
beperken. 
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