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Vertrouwen in gezondheidsbescherming: 
 Behoud hoge niveau van veiligheid 
 (voedsel/producten) 
 Crisisbeheersing 
 Antimicrobiële resistentie 
 
 

 
 
 



Verantwoordelijkheden 
 
• De producent (handelaar) is primair verantwoordelijk voor de 

veiligheid en kwaliteit van zijn producten (Algemene 
LevensmiddelenVerordening 178/2002). 

• De overheid (EU) stelt de regels en ziet toe op een goede 
naleving (NVWA/FVO). 

• Consument 
 
Verantwoordelijkheidsverdeling VWS - EZ op terrein 
voedselveiligheid 
• EZ verantwoordelijk voor de primaire productie, het slachten 

en uitsnijden van pluimveevlees en het pluimveevlees in de 
koel-/vrieshuizen.  

• VWS verantwoordelijk voor de veiligheid van het 
pluimveevlees in de verdere keten tot aan de consument.  

 

4  Campylobacter symposium CVI, 14 juni 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Campylobacter 
• Ziektelast (1.000 DALY’s per jaar toegeschreven aan vers 

kippenvlees, jaarlijks 10 sterfgevallen) 
• Kosten (22 miljoen per jaar) 
• Heeft sinds de jaren 90 de aandacht van de Tweede 

Kamer 
• Nu steeds meer kennis (Carma project/het 

Convenant/EFSA rapport) 
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 Kennis 
• Onderzoekers schatten in dat ongeveer 30% van de 

humane Campylobacter infecties gerelateerd is aan vers 
kippenvlees 

• Het aantal Campylobacter bacteriën op pluimveevlees 
neemt tijdens bewaren niet toe maar zelfs af (mn na 
invriezen)   

• Inname van lage hoeveelheden Campylobacter zou 
mogelijk de weerstand van gezonde mensen verhogen  



 Kennis 
• Het RIVM geeft aan dat kruiscontaminatie waarschijnlijk 

een groter risico vormt dan onvoldoende verhitting. 
• Volgens het RIVM kan het aantal humane 

Campylobacterinfecties ten gevolge van kippenvlees in 
Nederland met meer dan 60% worden teruggebracht als 
al het in Nederland geconsumeerde verse kippenvlees aan 
het einde van de slachtketen minder dan 1000 kve/gram 
bevat.  
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Resultaten Convenant 
• Uit het Convenant blijkt dat momenteel op 75% van het 

in Nederland geproduceerde pluimveevlees aan het einde 
van de slachtketen minder dan 1000 kve/gram 
Campylobacter zit. 

• Zowel in de primaire sector als tijdens het slachtproces is 
nog inspanning vereist om er voor te zorgen dat dit 100% 
wordt.   
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Hoe gezondheidswinst te behalen? 
 
Voorkomen dat de consument zich besmet  
 
• Rechtstreeks (onvoldoende verhit vers kippenvlees) 
• Door kruiscontaminatie  
 
Instrumenten 
• Voorlichting 
• Besmettingsgraad van vers kippenvlees verlagen  
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Voorlichting 
 Gericht op maatregelen die de consument zelf kan nemen. 
• Informatie van de producent/leverancier 
• VoedingsCentrum Nederland (VCN) 
• Etikettering 
 
Sinds 1 augustus 2001 staat, vanwege de microbiële 
risico’s van kippenvlees, in de Warenwet dat het verplicht is 
om op de verpakking van kippenvlees te vermelden:  
"Let op, geef schadelijke bacteriën geen kans. Zorg daarom 
dat deze bacteriën niet via de verpakking, uw handen of 
het keukengerei in uw eten terechtkomen. Maak dit vlees 
door en door gaar om deze bacteriën uit te schakelen." 
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Voorlichting 
• Steeds meer consumenten zijn zich bewust van de 

potentiële risico’s van kippenvlees. Onder andere door de 
communicatie over ESBL’s. 
 

• Ondanks deze kennis en voorlichting worden nog steeds 
veel mensen ziek ten gevolge van kippenvlees.  

• Alleen al ten gevolge van Campylobacter jaarlijks 
ongeveer 30.000 mensen.  
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Mogelijke extra maatregel 
• Verlaging van het aantal Campylobacter bacteriën op vers 

kippenvlees. 
 

• Indien op al het in Nederland te consumeren verse 
kippenvlees aan het einde van de koelketen minder dan 
1000 kve/gram Campylobacters zit, wordt het risico om 
ziek te worden met ongeveer 60% gereduceerd. 
 

• Maatregelen om het aantal Campylobacter op kippenvlees 
terug te brengen zal wellicht ook het aantal ESBL’s op 
kippenvlees verlagen. 
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Europese Unie:  General Food Law 
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Proces Hygiëne Criterium;   PHC 
 
 

• Geen EU normen voor campylobacter 
• Ook geen gemeenschappelijke EU-strategie voor 
controle en beheersing van campylobacter 
 

• Lidstaten mogen procesnormen nationaal 
vastleggen op basis van algemene 
hygiënebepalingen EU 

• EZ kan een verplichte PHC overwegen in 
Nederlandse slachterijen 
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Proces Hygiëne Criterium;   PHC 
 

• Trigger is 1000 kve eind slachtlijn 
 

• Overschrijding is verplichting tot 
verbeterplan slachterij 
 

• PHC is niet een voedselveiligheidsnorm 
 

• En dan ……(?) 
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Proces Hygiëne Criterium;   PHC 
 
 

 Inspanningsverplichting  
of  

resultaatverplichting ? 
 
 

  In ieder geval een verbeterplan voor het 
slachtproces in overleg met NVWA 
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En de consument …. 

•Circa de helft vers pluimveevlees in de NL 
detailhandel komt uit NL slachterij 

•PHC geeft bescherming consument 
•Slachterijen èn detailhandel kunnen samen 
het verschil maken  
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Nederland 
 

• Verbond van den Bosch 
• Taskforce Voedselvertrouwen 
 
 

Europa 
• Inzet op verplichte Europese PHC? 
• Uiteindelijk voedselveiligheidsnorm?  
     (Vo 2073/2005) 
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Proces Hygiëne Criterium;   PHC 
 
 

• Geen EU normen voor campylobacter 
• Ook geen gemeenschappelijke EU-strategie voor 
controle en beheersing van campylobacter 
 

• Lidstaten mogen procesnormen nationaal 
vastleggen op basis van algemene 
hygiënebepalingen EU 

• EZ kan een verplichte PHC overwegen in 
Nederlandse slachterijen 
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Dank u voor de aandacht 
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