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Wat komt er ter sprake? 

 Waarom focus op de primaire sector? 
 

 Welke mogelijkheden in de primaire sector? 
 

 EFSA Biohaz Opinion 
 

 Wat gebeurt er in Nederland? 
 

 Conclusies 
 
 
 
 



 

Waarom in de primaire sector? 

 Attributie studies 
 20-30%: bereiding en consumptie pluimveevlees 
 50-80%: stammen van pluimvee oorsprong 

 
 Amplificatie vat! 

 
 

 Ruimingen studie 
 
 



 

Welke opties in primaire productie? 

 Voorkómen van introductie van Campylobacter in de stal. 
 Verlaging fractie positieve koppels 

 
 Toename van resistentie van vleeskuikens tegen 

kolonisatie. 
 Verlaging fractie positieve koppels én vermindering 

aantallen/gram mest 
 

 Verlagen van concentration Campylobacter in 
vleeskuikendarm juist voor slachten. 
 Vermindering van kolonisatie geassocieerd met lagere aantallen  

op karkas 
 



 

Quantitative risk assessment 

    the incidence of campylobacteriosis associated 
with consumption of chicken meals could be 
reduced 30 times by introducing a 2 log reduction 
of the number of Campylobacter on the chicken 
carcasses 



 

Risicofactoren: handvatten voor interventie 

Positief geassocieerd met kolonisatie: 
 Uitladen 
 Aanwezigheid andere dieren 
 Meer stallen op bedrijf 
 Leeftijd 
 Water (oppervlakte) 

 
Negatief geassocieerd met kolonisatie: 
 Implementatie van biosecurity 

 



 

Interventies op primaire bedrijven 

 Biosecurity (inclusief vliegennetten) 
 Uitladen, consequent en zeer strikt toegepast, geen uitloop! 

 
 Voer en water additieven (zuren, competitieve exclusie, 

probiotica)  
 

 Vaccinatie/immunomodulatie 
 

 Faag therapie 
 

 Genetische resistentie 
 

 Bacteriocines 
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Kwantificering maatregelen 



 

Verzoek Europese Commissie aan EFSA 

 To identify and rank the possible control options within the 
broiler meat production chain, taking into account the 
expected efficiency in reducing human campylobacteriosis 
[…] 
 

 EFSA’s BIOHAZ Panel vormde ad hoc group 
 

 Publicatie maart 2011 
  
 

 
 



 

Aanpak 

 Beschrijving van risicofactoren en interventies  
 Gebaseerd op literatuur en EU baseline studie 

 
 Schatting van effect van interventies op humane 

campylobacteriosis en ranking gebaseerd op kwantitatief 
risk assessment model 
 

 Beschrijving van voor- en nadelen van mogelijke 
interventies 
 Gebaseerd op expert opinion 
 Indicatie van tijdschaal waarop interventies beschikbaar 

zijn/zullen komen 
 22 



 

Selected interventions (primary production) 

 Biosecurity 

 Fly screens 

 Discontinued thinning 

 Reduction of slaughter age 

 Measures reducing colonization 

 Decontamination 

 Scheduled slaughter 
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Selected interventions (primary production) 

 Biosecurity 

 Fly screens 

 Discontinued thinning 

 Reduction of slaughter age 

 Measures reducing colonization 

 Decontamination 

 Scheduled slaughter 

 

 economie 
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Resultaten (beperkt tot primaire productie) 

 Als biosecurity goed is, 50-90% risico reductie door 
vliegennetten 
 

 Stoppen met uitladen: 25% risico reductie 
 

 Verlaging slachtleeftijd 35 => 28 dagen: risico reductie  
10-50% 
 

 Alleen voor binnen gehouden koppels! 
 

 



 

Conclusies EFSA studie (primaire fase en post-harvest) 

 
 
Direct beschikbare interventies (technisch gezien): 
 
 Primaire productie 

 Verlagen slachtleeftijd 
 Stoppen met uitladen 
 

 Reductie aantallen op karkassen: 
 Invriezen 
 Heet water decontaminatie 
 Chemische decontaminatie 
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Wat gebeurt er in NL aan interventie-onderzoek? 

 Lopend onderzoek: 
 Interventies in slachtlijn (Ewa Pacholewicz - UU/Meyn) 

 
 Onderdelen van Europese studies: 

 Camcon - fagen, vaccinatie (CVI, UU, LEI) 
 Camvac – vaccinatie (UU) 

 
 Onderzoek in Topsectoren (CVI, LR, NEPLUVI) 

 Vliegennetten ‘’exploreren’’ 
 Interventies in de slachtlijn 

 
 



 

Conclusies 
 

 Opties in de primaire sector zijn (nog steeds) beperkt 
 Biosecurity: heeft zeker effect!! 
 Slachtleeftijd (direct beschikbaar maar economisch haalbaar?) 
 Vliegennetten (direct beschikbaar maar technisch haalbaar?) 
 Vaccinatie en immunomodulatie ([middel]lange termijn) 
 Bacteriofagen (middellange termijn of toch postharvest?) 
 Additieven en darmflora-beïnvloeding: op zoek naar ‘de heilige graal’ 

 

 Inspanningen richten op én primaire fase én postharvest 
 

 Veilig en biologisch (uitloop) is een moeilijke combinatie 
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