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BRITISH  MEDICAL JOURNAL         2 JULY  1977 

Campylobacter enteritis: a "new" disease 
 
MB SKIRROW 

 
British Medical Journal, 1977, 2, 9-11 
 
Summary 

 
By selective culture campylobacters (C jejuni and C coli) were ·isolated from  the faeces of  57  (7·1%)  out of  803 
unselected patients with diarrhoea; none were isolated 
from 194  people who had not got diarrhoea. Specific agglutinins were found in the sera of 31 out of38 patients 
with campylobacter enteritis and 10 of them had a rising· titre. Half the patients were aged 15 to 44 years, but the 
incidence was  highest in young children. All the patients with campylobacters had a  distinctive clinical illness 
with  severe   abdominal   pain.  Campylobacters  are  a relatively unrecognised cause of acute enteritis, but these 
findings suggest that they may be  a common cause. 
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Wetensch. onderzoek Campylobacter - jaren ‘80-’90  
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Diverse mogelijke 
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Risk management – de jaren ‘90 
● 1995 – staatssecretaris van VWS kondigt 

maatregelen aan om het aantal gevallen van 
gastro-enteritis bij de mens t.g.v. besmette 
voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong in 5 
jaar tijd met 50% te reduceren 

● 1997 – Productschappen Vee, Vlees en Eieren 
lanceren Plannen van Aanpak/actieplannen 
pluimveevleessector + eiersector 

● 2000 – Afname Salmonella-besmetting in 
pluimveevleessector maar nog geen effect op 
Campylobacter-besmetting 

● Additionele maatregelen: 
– Aanscherping PVE actieplannen (2000+) 
– Etikettering vers pluimveevlees met waarschuwing 

tegen schadelijke bacteriën 
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2000 – rapport Gezondheidsraad 

● Enkele conclusies: 
– Jaarlijks 100.000-500.000 gevallen van 

campylobacteriose in Nederland 
– Verdere ontwikkeling van keten-gerichte 

beheersmaatregelen van groot belang  
– Risico-analyse nodig ter onderbouwing van 

deze beheersmaatregelen (o.a. m.b.t. 
Campylobacter in pluimveevlees) 
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2000-2005 – het CARMA project 

● Enkele conclusies: 
– 20-40% van alle gevallen van 

campylobacteriose in NL kan worden 
toegeschreven aan consumptie van 
besmet pluimveevlees 

– Reductie van de aantallen campylobacters 
op pluimveevlees lijkt een 
kosteneffectieve maatregel met een 
positief effect op de volksgezondheid 

– Voor validatie van de modelresultaten is 
kwantitatief praktijkonderzoek nodig 
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2009-2012 – Convenant (VWS – NEPLUVI) 
 Campylobacter aanpak pluimveevlees in Nederland 
● Doelstellingen 

– Monitoring van de prevalentie en niveau’s van Campylobacter op 
pluimveevlees (kipfilet) 

– Reductie van de volksgezondheidsrisico’s van Campylobacter-
besmetting van pluimveevlees 

● Kern-activiteiten 
– Analyse van het besmettingsniveau van karkassen na koeling op alle 

slachterijen (3 batches per week) 
– Benchmarking en geleidelijke verbetering van de proceshygiene 
– Kwaliteitscontrole van de deelnemende laboratoria 
– Monitoring van het besmettingsniveau van producten in de schappen 
– Risk assessment o.b.v. de monitoring data van NEPLUVI 
– Onderzoek naar de bronnen van humane campylobacteriose 
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12.45 - 13.00    Opening door de voorzitter – Arjen van de Giessen, RIVM 
        Openingswoord  door Christianne Bruschke, Chief Veterinary Officer, ministerie EZ  
  
13.00 - 13.25     Wat is de bron van campylobacteriosis bij de mens – Wilfrid van Pelt, RIVM 
  
13.25 - 13.50     Ervaringen met beheersing van Campylobacter op pluimveeslachterijen – Peter Vesseur, NEPLUVI 
  
13.50 - 14.15     Risk assessment: van theorie naar beleid – Arie Havelaar, RIVM/FD en Arno Swart, RIVM 
  
14.15 - 15.00     Koffiepauze 
  
15.00 - 15.25    Interventies in de primaire sector; mogelijkheden en te verwachten effecten –  
        Jaap Wagenaar, FD/CVI 
  
15.25 - 15.50    Reductie besmetting Campylobacter op kippenvlees, doel en inzet van VWS en EZ –  
        Gijs Theunissen, ministerie VWS en Eric Pierey, ministerie EZ 
  
16.00 - 16.25    EU-beleid op het gebied van Campylobacter – Kris De Smet, Europese Commissie 
  
16.25 - 17.00    Discussie onder leiding van Martijn Weijtens, ministerie EZ 
  
17.00 -             Aansluitend de receptie ter gelegenheid van het afscheid van Ria van der Hulst-van Arkel 
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