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Betreft : Vaststelling van tijdelijke normen voor bepaalde kiemen (Campylobacter spp., 
Salmonella spp., Listeria monocytogenes en E.coli O157:H7) in vleesbereiding op basis van 
gehakt pluimveevlees. 
HGR nr 7947. 
    
 

Gedeeltelijk advies van de HGR in verband met E.coli O157:H7 en  
Listeria monocytogenes. HGR nr 7947. 

(gevalideerd door het Overgangscollege van 10.11.2004) 
 
Naar aanleiding van de vergaderingen van 09.12.03, 17.02.04, 22.03.04 en 17.05.04 waarvan 
de laatste notulen tijdens de zitting van 07.09.04 werden goedgekeurd, heeft de ad hoc 
werkgroep « Microbiologie van de voeding » van de Hoge Gezondheidsraad een gedeeltelijk 
antwoord uitgebracht op de vragen gesteld door Dhr Cremer en opgestuurd per post op 
28/10/2003, onder referentie ADM 1624. Dit gedeeltelijk advies werd schriftelijk op 01 
oktober 2004 goedgekeurd. 
 
 
Doel van de aanvraag : 
 
In een eerste stap werd de HGR verzocht, zo mogelijk binnen de beste termijnen, een advies 
te verlenen betreffende een voorlopige norm voor Campylobacter spp. in bereide gerechten op 
basis van gehakt pluimveevlees, aan de hand van de beschikbare elementen voor de risico-
evaluatie. 
 
Eind November 2003, werd dan de HGR verzocht advies uit te brengen betreffende 
voorlopige normen voor bepaalde kiemen (Campylobacter spp., Salmonella spp., Listeria 
monocytogenes en E.coli O157:H) in vleesbereiding op basis van gehakt pluimveevlees. 
(HGR nr 7947). 
 
 
Opmerking : 
 
Gelet op de hoeveelheid werk voor het uitbrengen van een dergelijk specifiek advies en om de 
termijn voor het antwoord op de aanvraag niet overdreven lang te houden, werd besloten de 
vraag gedeeltelijk te beantwoorden. 
Huidig gedeeltelijk advies heeft met name alleen betrekking tot Listeria monocytogenes en 
E.coli O157:H7. 
De werkgroep werkt aan de afwerking van het hoofdstuk over Campylobacter spp. en het 
hoofdstuk over Salmonella zal in september 2004 worden aangesneden. 
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Advies : 
 
In verband met Listeria monocytogenes, beveelt de werkgroep de waarde van maximum 
100 kve per gram bij de UVD aan. De limiet van 100 per gram vloeit op dit ogenblik 
inderdaad voort uit een consensus, die berust op de recente resultaten van de risico-evaluatie 
(zie referenties). Deze limiet is voornamelijk van toepassing op gebruiksklare producten 
(ready-to-eat). De producten op basis van gehakt pluimveevlees die het voorwerp uitmaken 
van de adviesaanvraag zijn bestemd om gebakken of verhit te worden (met uitzondering van 
bepaalde recente verbruikspraktijken waarbij het pluimveevlees rauw wordt gegeten). De 
toepassing van dezelfde limiet kan dus beschouwd worden als een voorzorgsbenadering. 
Kwantitatieve gegevens inzake concentratie aan Listeria monocytogenes in de bedoelde 
producten zouden kunnen toelaten na te gaan of deze limiet realistisch is. 
 
Ter informatie : enkele gegevens of figuren van concentraties/prevalentie van Listeria 
monocytogenes in bedoelde producten en enkele bondige conclusies die het risiconiveau 
samenvatten : 
 
Listeria monocytogenes prevalence in poultry: 
 

 2002 2003 
number of samples 80 82 
amount of sample 1g 1g 

Meat preparation (type sausage) 

prevalence 33.8% 57.3% 
(Op te merken valt dat de recente gegevens nog op een toename van de prevalentie wijzen.) 

Listeria monocytogenes prevalence in 2002 according to the sampling 
place
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Listeria monocytogenes prevalence in 2003 (feb.-sept.) according to the 
sampling place
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Duitsland, Spanje, Frankrijk, Ierland, Nederland hebben ook een plan opgesteld voor het 
toezicht op de contaminatie van pluimveevlees door Listeria monocytogenes. De in 2001 
vastgestelde prevalentie schommelde tussen 20,6 % en 16,5 % in pluimveevlees. 
 
Advies en Aanbevelingen voor de operatoren : 
 
Ten einde de doelstelling van een maximale concentratie van 100 per gram, bij de UVD, na te 
leven zouden de voedingsbedrijven zo mogelijk : 
 
- aangepaste studies moeten uitvoeren om de evolutie van Listeria monocytogenes  in het 
product te bepalen, vanaf de productie tot aan de UVD (opzoeken en gebruik van volgende 
gegevens en middelen : intrinsieke en extrinsieke kenmerken van het product, groei- en 
overlevingskenmerken van Listeria monocytogenes  in het product, kenmerken van het 
verdelingscircuit (in het bijzonder temperatuur en duur), predictiemodel, bewaringstests); 
 
- afhankelijk van de resultaten van bovenvermelde studies, een doelstelling van goede 
resultaten moeten bepalen, die op de stappen vóór de UVD moet geëerbiedigd worden 
(verlaten productiestadium en handelsstadium); 
 
- afhankelijk van de resultaten van bovenvermelde studies en van de bepaalde doelstelling van 
goede resultaten, criteria van goede resultaten en processcriteria voor de sleutelstappen van 
het productieproces moeten bepalen, het HACCP-plan bepalen en valideren, de nodige GHP 
toepassen, eventueel een microbiologisch criterium bepalen, met onder andere een aangepaste 
steekproeftrekkingsplan, dat het toelaat de vastgestelde waarde voor de doelstelling van goede 
resultaten met een aangepaste en gespecificeerde betrouwbaarheidsgraad te controleren. 
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Referenties : 
 
- “Risk assessment of Listeria monocytogenes in ready-to-eat foods: interpretative summary”. 
FAO/OMS. 2004 
-“Quantitative assessment of the relative risk to public health from foodborne Listeria 
monocytogenes among selected categories of ready-to-eat foods: interpretative summary”. 
USDA. Septembre 2003. 
- The scientific committee on veterinary measures relating to public health (SCVPH) on the 
evaluation of microbiological criteria for food products of animal origin for human 
consumption (23.09.99). 
 
    *********************** 
 
In verband met de enterohemorragische E.coli O157:H7, ter informatie : gegevens inzake 
concentratie/prevalentie van EHEC in de betrokken producten in België : 
 
Entero hemorragic E.coli prevalence in poultry 
 1997 2001 

number of samples 60 243 
amount of sample 25g 25g 

Chicken carcasses 
(neck skin) 

prevalence 0.0% 0.0% 
number of samples 60  
amount of sample 25g  

Chicken liver 

prevalence 0.0%  
number of samples 60 181 
amount of sample 25g 25g 

Chicken filets 

prevalence 0.0% 0.0% 
number of samples 60 152 
amount of sample 25g 25g 

Layer carcasses 
(neck skin) 

prevalence 0.0% 0.0% 
 
Resultaten van de rapportering van zoönoses bij de Europese Commissie in het kader 
van richtlijn 92/117/EEG (verslag 2001) – Prevalentie van enterohemorragische E.coli 
0157 : 
 
In de kleinhandel werden 14 monsters van pluimveevlees in Europa in 2001 geanalyseerd ter 
opsporing van E. coli 0157. Er werd geen positief resultaat bevonden in Finland en 1,17 % E. 
coli 0157:H7 in Duitsland, maar het gaat waarschijnlijk om resultaten zonder bepaling van de 
virulentiefactoren. 
 
Advies : 
 
In verband met enterohemorragische E.coli 0157:H7 herinnert de werkgroep eraan dat 
deze kiem tot nu toe nooit werd aangetoond in België in dergelijke producten. Er bestaat een 
risico via kruisbesmettingen, onder andere met rundvlees. De HACCP-plannen en de goede 
hygiënische praktijken in de bedrijven zouden bijgevolg voldoende moeten zijn om het risico 
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tot een aanvaardbaar niveau te herleiden, zonder een wetenschappelijke norm te moeten 
uitvaardigen. 
 
 
Samenstelling van de werkgroep die het advies heeft uitgebracht : 
 
Daube Georges 
De Zutter Lieven 
Dierick Katelijne 
Ghafir Yasmine 
Herman Lieve 
Horion Benoît 
Imberechts Hein 
Melin Pierrette 
Michiels Chris 
Pierard Denis 
Sindic Marianne 
Uyttendaele Mieke 
Van Hoof Jan 
 
Het voorzitterschap van deze werkgroep wordt verzekerd door Dhr DAUBE G. en het 
wetenschappelijk secretariaat door Dhr DUBOIS J-J. 
 
   ****************************** 
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