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Campylobacter trend 



EU – baseline studie in 2008 

• Verordening (EC) Nr 2007/516 
• Tomen en karkassen van vleeskuikens 
• Objectieven: 

• 'baseline' prevalentie in alle lidstaten caeca en 
karkassen (nekvellen) 

• Kwantificering nekvellen 
• Deelname: 10.132 tomen in 561 slachthuizen 

   in 26 EU lidstaten (plus NO&CH)  
 

 







Belangrijkste conclusies ivm risico 
factoren 

 
Wanneer toom positief (ceaca): 
  30x hogere kans dat karkas positief is 

 
 Hogere besmetting karkassen 

 
Besmettingsrisico verschilt per lidstaat en per 
slachthuis 



Campylobacter Risk assessments 
(scientific opinions) door EFSA 
BIOHAZ Panel  
• Campylobacter in animals and food, 2005 
• Quantification of the risk posed by broiler meat 

to human campylobacteriosis in the EU, 2010 
• Campylobacter in broiler meat production: 

control options and performance objectives 
and/or targets at different stages of the food 
chain, 2011 

• Public Health hazards to be covered by 
inspection of meat (poultry), 2013 

 
 

 



Campylobacter in AMR Risk assess-
ments door EFSA BIOHAZ Panel 
 
• Joint Opinion on AMR focused on zoonotic 

infections, 2009 
 

• Joint EFSA and ECDC report: resistant bacteria 
remain an important issue that can affect 
humans through animals and food, 2013 
 

 
 

 



SANCO 
activiteiten? 



Monitoring en laboratorium 
analyses  

 Directive 2003/99/EC: verplichte monitoring "in 
het stadium of de stadia van de voedselketen 
dat/die naar gelang van de betreffende zoönose 
of zoönoseverwekker het meest geschikt is/zijn" 
en rapportage 
 

 Sinds 2006: European Reference laboratorium 
Campylobacter: 

• Evaluatie en netwerking met nationale referentie-
laboratoria 

• Validatie nieuwe methodes 
• Technische steun aan de EC 

 
 
 

 



Kosten/baten analyse 
Campylobacter in vleeskuikens 

 Extern SANCO contract 
 Vertrekkende van 2011 EFSA kwantitatieve risk 

assessment 
 Alle stadia van productie 
 Kost-effectiviteit individuele maatregelen 
 Kost-effectiviteit strategieën om 50 of 90% 

reductie te bekomen. 
 Model beschikbaar voor aanpassing op nationaal 

niveau 
 



Kosten/baten analyse 
Campylobacter in vleeskuikens 

 



Kosten/baten analyse 
Campylobacter in vleeskuikens 

• VB van controle-strategie voor 90% reductie 
 
 
 
 
 
 

• Model: 
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/salmonel
la/other_act_en.htm 



Pluimvee vleeskeuring 

• Deel van een algemene herziening 
vleeskeuring met de bedoeling aan te passen 
aan huidige risico's (meer risico gebaseerd)  

• Campylobacter geïdentificeerd als hoogste 
prioriteit in EFSA opinie i.v.m. pluimveevlees 
keuring 

• (Kwantitatief) proces hygiëne criterium op 
karkassen, met verificatie door autoriteiten 

• Discussie verwacht in najaar.  



AMR monitoring 
 

 
 
 

 

• AMR prevalentie monitoring is één van de 
actiepunten in the 2011 AMR strategie van de 
EC voor de volgende 5 jaar  

• Voorstel voor AMR monitoring Campylobacter 
isolaten ligt op tafel:  
 Alle 2 jaar vanaf 1/1/2014 
 Kalkoenen en vleeskippen 
 Geharmoniseerde staalname (caeca) 
 Doel: 170 isolaten per lidstaat per populatie 

 Stemming gepland in juli 



Decontaminatie vlees/karkassen 
 

 
 
 

 

• Dossier moet overgemaakt worden voor 
analyse door EFSA (efficiëntie, toxiciteit, effect 
op AMR en omgeving) 

• Indien gunstig: mogelijke toelating voor 
gebruik op pluimvee 

• Dossier azijnzuur peroxide voor pluimveevlees 
en karkassen onderweg naar EFSA 

• EFSA advies te verwachten begin 2014 
• Nooit ter vervanging van hygiëne maatregelen 



Conclusie 
 

 
 
 

 

• Blijvende toename humane gevallen 
• Alle elementen aanwezig om beslissing te 

nemen (wetenschappelijk advies, laboratoria 
capaciteit/ervaring, kosten/baten analyse) 

• Mogelijkheid voor maatregelen op korte 
termijn i.v.m. vleeskeuring, AMR monitoring 
en decontaminatie 

• Mogelijke spelbreker: beschikbare middelen in 
lidstaten, vooral deze meest getroffen door 
crisis en met nog veel werk op Salmonella 



DG Health & Consumers 
 

Europe working for healthier, safer,  
more confident citizens 

Food safety Public Health Consumer Affairs 

Thank you very much  
for your attention! 
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