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Ieder risico heeft een staartje 

 

Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar op het 
vakgebied “Microbiologische risicoschattingen” in het Institute for Risk 
Assessment Sciences aan de Universtiteit Utrecht op 11 juli 2008 door Dr. Ir. 
Arie Hendrik Havelaar. 

 

Mijnheer de Rector, Dames en Heren, 

 

Welkom in de historische binnenstad van Utrecht, al 30 jaar mijn thuis. Het is 
een voorrecht u vandaag te vertellen waar ik mij als hoogleraar aan de 
Universiteit Utrecht mee bezig houd, en wat mijn plannen voor de toekomst 
zijn.  

 

Inleiding 

“Ons voedsel is in de afgelopen 20 jaar veiliger geworden”, schreef het RIVM 
in 2004 in het rapport “Ons Eten Gemeten”. Deze stelling werd onderbouwd 
met onder andere gegevens over de sterk teruggelopen blootstelling aan 
dioxinen in voedsel en moedermelk. Al sinds de tachtiger jaren van de vorige 
eeuw daalt de incidentie van salmonellose, zoals blijkt uit deze figuur , die 
jaarlijks door Wilfrid van Pelt wordt gemaakt op basis van rapportages van 
medisch microbiologische laboratoria. 

 

Sinds 1984 is het aantal gerapporteerde gevallen gedaald van ongeveer 
10.000 naar ongeveer 2.000 per jaar.  

In het rapport “Ons Eten Gemeten” werd ook aangegeven dat de ziektelast 
ten gevolge van verkeerd en teveel eten 40 tot 100 maal groter is dan die 
tengevolge van verontreinigd voedsel. We zien dan ook wereldwijd een 
verschuiving van de aandacht van veilig voedsel naar goede voeding. 
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Maar veilig voedsel is niet iets dat vanzelf ontstaat, en evenmin vanzelf 
beschikbaar blijft. Het is het product van de dagelijkse inspanning van erg 
veel mensen in veel organisaties, commercieel en publiek. Als u iets beter 
naar deze figuur kijkt dan is het duidelijk dat er niet altijd sprake is geweest 
van een daling. Zo zorgde de opkomst van Salmonella Enteritidis bij legkippen 
voor een stijging van de incidentie van salmonellose bij de mens in de 
negentiger jaren. Ingrijpende maatregelen waren nodig om deze nieuwe 
dreiging het hoofd te bieden. We zien ook een verheffing in 2003 die 
samenhing met de sterk gestegen import van eieren ten gevolge van een 
grote uitbraak van aviaire influenza (vogelgriep). Er is dus sprake van een 
steeds veranderende dreiging en we kunnen de huidige relatief gunstige 
situatie in de voedselveiligheid vergelijken met wat in de mechanica een 
metastabiel evenwicht heet.  
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In de figuur ziet u verschillende manieren waarop een bal in rust kan zijn. Als 
het balletje bij A ligt is er sprake van een stabiel evenwicht. Een duwtje kan 
het balletje opzij laten rollen, maar het zal vanzelf weer terugrollen naar 
positie A.  Als het balletje bij B ligt is er sprake van een metastabiel evenwicht. 
Bij een klein duwtje kan het balletje opzij rollen maar komt vanzelf weer terug. 
Een wat grotere duw kan het balletje over de rand heen laten rollen, 
waardoor het terugvalt in het dal (A). Zulke duwtjes zijn er steeds, zoals we 
eerder zagen. Om het balletje in evenwicht te houden als het even tegen zit, 
zijn steeds tegenkrachten nodig. Voedselveiligheid is een dynamisch veld. Een 
grote uitdaging daarbij is om ook jonge mensen blijvend in het vakgebied te 
interesseren, zodat we ook op langere termijn veilig voedsel kunnen 
garanderen. Dat vraagt een uitdagende omgeving voor opleiding en 
onderzoek. We zullen in het vervolg zien dat er op het gebied van veilig 
voedsel ook nog steeds winst te behalen is, met andere woorden we kunnen 
het balletje nog hoger de berg opduwen, op weg naar C. Het lijkt erop dat 
deze aanbeveling uit “Ons Eten Gemeten” minder navolging vindt gezien de 
teruglopende budgetten voor zowel onderzoek naar als handhaving van 
voedselveiligheid. 

 

Voedseloverdraagbare infecties in Nederland 

Enkele jaren geleden werd ik gebeld door een journalist met de vraag hoeveel 
mensen er in Nederland ieder jaar ziek worden van barbecueën. Een 
eenvoudige vraag, maar het antwoord is niet zo eenvoudig te geven. Het 
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vóórkomen van voedseloverdraagbare infecties is niet eenvoudig te meten. 
Dat heeft te maken met het grote aantal ziekteverwekkers dat in voedsel kan 
voorkomen, het grote aantal ziekteverschijnselen dat ze kunnen veroorzaken 
en het feit dat voedsel meestal niet de enige weg is waarlangs mensen 
blootgesteld kunnen worden. Veel vragen, en het zal u duidelijk zijn dat we 
die niet allemaal precies kunnen beantwoorden. Toch zijn er de nodige cijfers 
beschikbaar, en die wil ik graag met u bespreken.  

Ziekte-
verwekkers

Blootstellings-
routes

Ziekte-
verschijnselen

SYNDROOMSURVEILLANCE

ETIOLOGISCHE SURVEILLANCEETIOLOGISCHE SURVEILLANCE

 

Er zijn twee mogelijkheden om naar het probleem van voedseloverdraagbare 
ziekte te kijken: de syndroombenadering en de etiologische benadering.  
Syndroomsurveillance begint met de vraag hoeveel ziektegevallen van een 
bepaald type er voorkomen, bijvoorbeeld gastro-enteritis, en kijkt vervolgens 
welke ziekteverwekkers daarbij betrokken zijn en hoe de mens daaraan 
blootgesteld wordt.  Etiologische surveillance begint met de vraag hoeveel 
ziektegevallen er worden gediagnosticeerd als gevolg van een bepaalde 
verwekker, bijvoorbeeld Salmonella, en kijkt dan zowel naar de 
ziekteverschijnselen en blootstellingsroutes. In feite vullen deze twee 
benaderingen elkaar aan en worden ze naast elkaar gebruikt. 

Bij syndroomsurveillance kan op verschillende manieren naar gegevens 
worden gezocht. Om die gegevens te ordenen wordt vaak gebruik gemaakt 
van de zogenaamde surveillance piramide. 

 

Het topje van de ijsberg wordt gevormd door de meest ernstige gevallen, 
mensen die overlijden of in het ziekenhuis worden opgenomen als gevolg van 

5 miljoen per jaar 

220.000 per jaar 

25.000 per jaar 

135 per jaar 
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hun ziekte. Dit betreft relatief kleine aantallen mensen, die we kunnen tellen 
op grond van beschikbare registraties van CBS en Prismant. Deze registraties 
zijn meestal niet compleet maar ze bieden een beginpunt. Moeilijker wordt 
het om er achter te komen hoeveel mensen hun huisarts bezoeken of 
helemaal geen arts raadplegen. Om die te tellen zijn speciale studies nodig. Ik 
geef u het voorbeeld van de surveillance piramide van gastro-enteritis, het 
meest voorkomende syndroom in verband met voedseloverdraagbare ziekte. 
Gastro-enteritis uit zich in diarree, braken, misselijkheid, koorts en 
bijkomende verschijnselen zoals buikkrampen en vermoeidheid. De cijfers zijn 
gebaseerd op onderzoek door Matty de Wit, Yvonne van Duynhoven en 
collega’s in de jaren 1996-1999, al weer bijna 10 jaar oud dus, en aangevuld 
met recente gegevens over de bevolkingssamenstelling. Er zijn in Nederland 
jaarlijks bijna 5 miljoen mensen met gastro-enteritis, waarvan er ruim 
220.000 hun huisarts bezoeken. Dat leidt ieder jaar tot ongeveer 25.000 
ziekenhuisopnamen, en ongeveer 135 mensen per jaar overlijden aan de 
gevolgen van gastro-enteritis. Van ongeveer 2/3 van de ziektegevallen 
kennen we de oorzaak niet, ongeveer 1/3 kan worden toegeschreven aan een 
bekend ziekteverwekkend micro-organisme. Daaronder zijn bacteriën, 
virussen en protozoa. 

De meeste ziekteverwekkers kunnen niet alleen via voedsel worden 
overgedragen, maar ook via het milieu (bijvoorbeeld drink- en zwemwater), 
via direct contact met dieren of via mensen. Dat kan in Nederland gebeuren 
maar ook in het buitenland. Voor sommige verwekkers weten we redelijk 
goed hoe de verdeling over de verschillende routes is. Maar compleet zijn al 
die gegevens niet, en daarom hebben we in samenwerking met Roger Cooke 
en zijn medewerkers van de TU Delft een expert studie opgezet. In die studie 
presenteerden we 16 Nederlandse experts met alle beschikbare gegevens, en 
vroegen hen om die gegevens te interpreteren en aan te vullen. Dat leverde 
ons een complete set schattingen op van de bijdrage van voedsel en andere 
bronnen aan de verspreiding van 17 ziekteverwekkers in Nederland. Zo 
schatten onze experts dat van alle ziektegevallen door Campylobacter 42% 
ten gevolge van besmet voedsel was. 

 

We hebben ook nog gevraagd om de voedselroute onder te verdelen in 11 
soorten voedsel, en ook daarvan het belang aan te geven. Voor 
Campylobacter schatten onze experts dat de hoogste bijdrage werd geleverd 
door pluimveevlees (54%). Vermenigvuldigen we deze twee schattingen met 
elkaar dan zien we dat van alle gevallen van campylobacteriose 22% is terug 
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Mens-mens; 6%

Dier-mens; 19%

Reizen; 12%
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Eieren; 3%
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7%
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te voeren op besmet pluimveevlees. Dat komt goed overeen met de 23% die 
Wilfrid van Pelt en Yvonne Doorduyn hebben berekend op basis van het CaSa 
patiënt-controle onderzoek. 

Inmiddels hebben we deze sommetjes voor 12 ziekteverwekkers in voedsel 
uitgerekend. Het gaat om 10 verwekkers van gastro-enteritis en twee (Listeria 
monocytogenes en Toxoplasma gondii) die een systemische infectie 
veroorzaken. Samen veroorzaken ze in de Nederlandse bevolking zo’n 1,7 
miljoen ziektegevallen per jaar waarvan ongeveer 700.000 via besmet voedsel 
dat in Nederland of het buitenland gegeten wordt.  In de figuur ziet u hoe de 
incidentie is verdeeld over twaalf verwekkers. Bacteriële toxinen veroorzaken 
veruit de grootste aantallen ziektegevallen (voor drie bacteriën samen zo’n 
450.000 gevallen), dan volgen de virussen (norovirus en rotavirus) en dan 
andere bacteriën zoals Campylobacter spp., Salmonella spp., Shigatoxine 
producerende Escherichia coli O157 en de protozoa Cryptosporidium spp. en 
Giardia spp. Toxoplasma gondii en Listeria monocytogenes sluiten de rij met 
ieder 64 ziektegevallen per jaar via voedsel.  
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Hebben we nu een rangorde van de belangrijkste ziekteverwekkers in voedsel? 
Het antwoord is nee, er zijn nog veel andere factoren waar we rekening mee 
moeten houden. Sterfte is één van die factoren. Zoals u kunt zien in deze 
figuur  ziet het plaatje er dan heel anders uit. In totaal kunnen zo’n 80 
sterfgevallen per jaar aan besmet voedsel worden toegeschreven waarbij 
Salmonella, Listeria en Campylobacter de belangrijkste veroorzakers zijn.  
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Een andere factor waar we rekening mee moeten houden is dat de meeste 
verwekkers in voedsel meerdere ziekteverschijnselen kunnen veroorzaken. 
Kijkt u naar onderstaand diagram voor Campylobacter spp.  Naast gastro-
enteritis – het meest voorkomende syndroom – kan een Campylobacter 
infectie ook leiden tot reactieve artritis (een reuma-achtige ontsteking van de 
gewrichten), het Guillain-Barré syndroom (een verlammende ziekte waarvan 
de verschijnselen lijken op polio), het prikkelbare darmsyndroom en zelfs ook 
inflammatoire darmziekte. Deze syndromen komen minder vaak voor, maar 
kunnen wel veel ernstiger zijn of veel langer duren dan gastro-enteritis.  

 

Om de vraag “Wat is de invloed van ziekteverwekkers in voedsel op de 
volksgezondheid” te kunnen beantwoorden, moeten we proberen al die 
factoren op een samenhangende manier te integreren. Daarvoor staan ons 
verschillende instrumenten ter beschikking, waarvan ik er twee met u wil 
bespreken: integrale gezondheidsmaten en ziektegebonden kosten. 

Integrale gezondheidsmaten stammen uit de medische besliskunde en 
worden sinds ruim 10 jaar ook in het volksgezondheidsonderzoek gebruikt. In 
1996 brachten de Wereldbank en de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) 
het rapport “The global burden of disease” uit. In dit rapport werd een 
nieuwe maat geïntroduceerd om de ziektelast op wereldschaal te beschrijven, 
de Disability Adjusted Life Years (DALY). Sindsdien zijn DALYs door veel 
onderzoekers wereldwijd geadopteerd. Nederland volgde heel snel want al in 
1997 werd in de Volksgezondheid Toekomst Verkenningen een eerste 
overzicht van de ziektelast in de Nederlandse bevolking gepresenteerd. 
Eigenlijk zijn DALYs heel simpel. De grondgedachte is dat de mens tengevolge 
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van ziekte minder tijd in gezondheid doorbrengt dan in het ideale geval, 
wanneer geen ziekte zou optreden. Ziekte kan leiden tot verkorting van het 
leven door voortijdige sterfte of tot verlies van kwaliteit van leven. In beide 
gevallen is de eenheid “tijd”. Om het effect van sterfte te kwantificeren wordt 
gebruik gemaakt van het aantal verloren levensjaren ten opzichte van de 
statistische levensverwachting. Het is niet zonder meer mogelijk daar de tijd 
die mensen ziek zijn bij op te tellen. Immers, sommige ziektebeelden zijn veel 
ernstiger dan andere, en daar moeten we rekening mee houden. Dat gebeurt 
door de duur van de ziekte te vermenigvuldigen met een weegfactor voor de 
ernst. Die factor ligt ergens tussen 0 en 1 en is hoger naarmate de ziekte 
ernstiger is. Voor ziekteverwekkers in voedsel hebben we in samenwerking 
met Gouke Bonsel en Juanita Haagsma, toen nog van het AMC, weegfactoren 
afgeleid. 

Door Jeanet Kemmeren, Sylvia Vijgen en Juanita Haagsma zijn vervolgens 
berekeningen van de ziektelast van voedselinfecties uitgevoerd. In totaal 
gaan er ten gevolge van de twaalf ziekteverwekkers die ik u eerder noemde 
jaarlijks zo’n 7.400 DALYs verloren, waarvan ongeveer de helft (3.800) via 
besmet voedsel. De relatieve bijdrage per verwekker in voedsel ziet u in 
onderstaande figuur. Campylobacter is nu de belangrijkste verwekker, 
gevolgd door Salmonella, Toxoplasma, de toxinevormers en Listeria. 
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De laatste indicator die ik met u wil bespreken zijn de ziektegebonden kosten. 
We nemen bij die berekening drie soorten kosten in beschouwing. Ten eerste 
de directe kosten binnen de gezondheidszorg. Denkt u bijvoorbeeld aan de 
kosten van een huisartsbezoek, ziekenhuisopname of medicijnen. Ten tweede 
de directe kosten buiten de gezondheidszorg, meestal betaald door de patiënt 
zelf. Denkt u bijvoorbeeld aan reiskosten, niet vergoede medicijnen, en extra 
luiers voor een kind met diarree. En tenslotte de indirecte kosten, meestal ten 
laste van de maatschappij in het algemeen. Denk dan bijvoorbeeld aan verlies 
van productiviteit door ziekteverlof.  

Op basis van het werk van Marie-Josée Mangen, Sylvia Vijgen en Bart van der 
Zanden schatten we dat de twaalf verwekkers binnen Nederland jaarlijks een 
kostenpost van ruim 160 miljoen euro veroorzaken, waarvan 66 miljoen via 
voedsel. Het plaatje per verwekker ziet er zo uit.  
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De belangrijkste kostenposten zijn gerelateerd aan de toxinevormers, 
Campylobacter en Salmonella en virussen. Let wel, voor STEC O157 en 
Toxoplasma gondii hebben we de kosten nog niet uitgerekend! 

Ik kom dan ook tot de volgende samenvatting. Door besmet voedsel worden 
jaarlijks in Nederland 700.000 mensen ziek, daarvan overlijden er ongeveer 
80. De ziektelast is ongeveer 3800 DALYs per jaar en jaarlijks kosten 
voedselinfecties de Nederlandse samenleving ongeveer 65 miljoen euro. 
Bacteriële verwekkers (Campylobacter, Salmonella, Listeria en de 
toxinevormers) en de parasiet Toxoplasma gondii veroorzaken de grootste 
ziektelast en kosten. Virussen (vooral norovirus) veroorzaken ook veel 
ziektegevallen maar omdat de meeste mild verlopen is de ziektelast beperkt, 
ze veroorzaken wel hoge kosten. Op het Nationaal Kompas Volksgezondheid 
(www.nationaalkompas.nl) kunt u deze informatie nog eens rustig nalezen. 

Hoewel er inmiddels veel is bereikt op het gebied van de voedselveiligheid, 
valt er dus ook nog veel te winnen. Om de noodzakelijke extra inspanningen 
goed te richten moeten we allereerst weten welke voedselgroepen de 
belangrijkste bijdrage leveren aan de volksgezondheidsproblemen. We 
gebruiken daarvoor de gegevens uit de eerder genoemde expert studie, en 
komen tot het volgende beeld. 
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Vlees en eieren veroorzaken ongeveer de helft van de totale ziektelast maar 
ook andere groepen voedsel dragen bij aan het probleem. Maatregelen zijn 
dus nodig op een breed vlak en moeten precies op maat gesneden zijn. We 
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moeten ook niet bang zijn ons af te vragen of alle huidige maatregelen nog 
steeds nodig zijn.  

• Is het geld dat we nu uitgeven aan de preventie van voedselinfecties 
proportioneel met het risico? 

• Kunnen we op sommige punten minder geld besteden zonder dat het 
voedsel minder veilig wordt?  

• Waar moeten we meer geld uitgeven om ons voedsel nog veiliger te 
maken?  

Geen eenvoudige vragen en om daar een goed oordeel over te vellen is een 
multidisciplinaire aanpak noodzakelijk. Samenwerking tussen microbiologen, 
epidemiologen, economen en wiskundige modelleurs zal kunnen leiden tot 
uitgebalanceerde adviezen aan beleidsmakers en de levensmiddelenindustrie. 
In mijn visie zijn die adviezen vooral gebaseerd op kwantitatieve gegevens. Ik 
heb u al laten kennis maken met de gegevens die uit het epidemiologisch 
onderzoek kunnen worden afgeleid. Ik wil me nu richten op het kwantitatieve 
inzicht in het gedrag van ziekteverwekkers in de voedselketen, ofwel op het 
vakgebied van de microbiologische risicoschattingen, de kern van mijn 
leerstoel. 

 

Risicoschatting 

Het vakgebied van de microbiologische risicoschattingen kwam in de 
negentiger jaren van de vorige eeuw tot ontwikkeling. Daarbij speelden zowel 
politieke als wetenschappelijke invloeden een rol. De liberalisering van de 
wereldhandel onder auspiciën van de Wereld Handels Organisatie leidde tot 
een sterkere behoefte aan wereldwijde normen voor voedselveiligheid. Het 
opstellen daarvan werd een taak van de Codex Alimentarius Commissie (CAC), 
een samenwerkingsverband van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) 
en de Voedsel en Landbouw Organisatie van de Verenigde Naties (FAO). 
Vorig jaar, tijdens het “High Level International Food Safety Forum (Beijing, 
China, 26-27 November 2007) werden alle landen nogmaals aangespoord om 
transparante regelgeving voor voedselveiligheid te ontwikkelen die gebaseerd 
moet zijn op risicoanalyse, waarvoor door de CAC een algemeen raamwerk is 
geformuleerd, dat geldt voor alle contaminanten (chemisch, fysisch en 
microbiologisch).  De risico analyse bestaat uit drie domeinen, te weten de 
risico beheersing, de risico schatting en de risico communicatie. Het zijn 
gescheiden verantwoordelijkheden, maar ze kunnen alleen in goede 
samenhang worden uitgevoerd. Ik ga in deze oratie vooral in op de risico 
schattingen, die op zich weer in vier verschillende stadia kunnen worden 
verdeeld : de gevaren identificatie, de blootstellingskarakterisering, de 
gevaren karakterisering en de risico karakterisering. Deze aanpak had zich al 
langer bewezen bij de beheersing van de chemische verontreiniging van 
voedsel. Dat de toepassingen voor microbiologische verontreiniging langer op 
zich lieten wachten had te maken met de specifieke kenmerken van micro-
organismen. Micro-organismen zijn discrete deeltjes, en één individueel 
deeltje bevat alle informatie die nodig is om een ziekteproces te beginnen. De 
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kans dat zoiets gebeurt, is meestal klein maar kan in sommige 
omstandigheden groter zijn dan 10%. Bovendien is een eenmalige 
blootstelling voldoende, dit in tegenstelling tot chemische contaminanten 
waar meestal gekeken wordt naar een levenslange blootstelling. Om deze 
redenen is het noodzakelijk het gedrag van individuele cellen van microbiële 
ziekteverwekkers te modelleren, waarbij meestal statistische modellen 
moeten worden gebruikt. Het beschikbaar komen van snelle bureaucomputers 
en gespecialiseerde software is een dan ook een tweede factor geweest die 
het vakgebied van de microbiologische risicoschattingen in een 
stroomversnelling heeft gebracht. 

Ik wil u nu meenemen op een korte tour door de vier onderdelen van de 
microbiologische risicoschattingen, te beginnen met de gevaren identificatie. 
Welk micro-organisme in welk voedsel willen we analyseren? Welke nadelige 
effecten op de gezondheid kunnen optreden? Meestal wordt de gevaren 
identificatie uitgebreid met een beknopt overzicht van de beschikbare kennis 
over het voorkomen van de micro-organismen in de voedselketen, en over 
beheersingsmogelijkheden. We noemen dat een risicoprofiel. Op grond 
daarvan kan in overleg met de beleidsmakers een precies geformuleerd plan 
van aanpak worden geformuleerd. 

De volgende stap is de blootstellingskarakterisering. Die eindigt meestal met 
een schatting van het aantal micro-organismen in het voedsel op het moment 
van consumptie. Afhankelijk van het te onderzoeken probleem kan de 
blootstellingsschatting op ieder punt van de voedselketen beginnen. De meest 
uitgebreide modellen beginnen op de boerderij, we spreken dan van “Farm-
to-Fork” modellen, ofwel “Van zaadje tot karbonaadje” zoals Boyd Berends 
het zo treffend weet uit te drukken. Maarten Nauta heeft voor de 
blootstellingsanalyse een consistent raamwerk ontwikkeld, het “Modular 
Process Risk Model”. Dit raamwerk, dat ook internationaal steeds meer wordt 
toegepast, beschrijft de lotgevallen van micro-organismen in iedere stap in de 
voedselketen aan de hand van een van zes basisprocessen: groei, afsterving, 
mengen, opdelen, verwijderen of toevoegen. Een risicomodel ontstaat op die 
manier door het aan elkaar rijgen van de basisprocessen als kralen aan een 
ketting. Ik laat u het model zien dat we hebben ontwikkeld voor STEC O157 
in de rundvleesketen, te beginnen op de boerderij en eindigend op het 
moment van consumptie van biefstuk tartaar. 

Op deze manier wordt een voedselketen omgezet in een set van wiskundige 
vergelijkingen. Een belangrijke vraag is uiteraard welke getallen we gebruiken 
om de berekeningen uit te voeren. Waar komen de gegevens vandaan, hoe 
analyseren we de gegevens en hoe vatten we ze samen? 
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Een risicomodel heeft kwantitatieve gegevens nodig. Het is niet genoeg om te 
weten óf micro-organismen aanwezig zijn, maar ook hoeveel infectieuze 
micro-organismen er zijn. Dat is geen eenvoudige vraag. Met klassieke 
microbiologische methoden (kweek op voedingsbodems of in cellijnen) zijn 
veel soorten bacteriën en sommige virussen goed te kwantificeren maar het is 
veel werk, en dus duur. Bovendien zijn er veel soorten micro-organismen 
(virussen en protozoa) die helemaal nog niet te kweken zijn, zeker niet uit 
ingewikkelde matrices als voedsel. Daarvoor is tegenwoordig een groot scala 
aan alternatieve methoden beschikbaar, waaronder kwantitatieve moleculaire 
methoden zoals de Real Time Polymerase Chain Reaction. Maar omdat deze 
methoden meestal zowel dode als levende micro-organismen aantonen is de 
grote vraag hoe we de resultaten van dergelijke analyses vertalen in een 
uitspraak over het infectierisico voor de mens. Een vraag die overigens 
onafhankelijk is van het gebruik van wiskundige methoden. 

Een tweede vraag is hoe we rekening kunnen houden met de variatie die 
altijd in biologische systemen optreedt. Geen mens of dier is precies hetzelfde 
als een ander. Dat geldt ook voor micro-organismen. Het is daarom moeilijk 
om iets te zeggen over de eigenschappen van een enkel individu, maar we 
kunnen meestal wel iets zeggen over de eigenschappen van een grote groep 
individuen, een populatie. Daarvoor gebruiken we statistische verdelingen. 
Velen van u zullen vertrouwd zijn met de normale verdeling, een 
symmetrische verdeling die er bijvoorbeeld zo uit ziet : 

3 4 5 6 7 8 9

Aantal Campylobacter in kippenmest (log cfu/g)
 



 12

Op de x-as staat in dit geval de logaritme van de concentratie van 
Campylobacter in de mest van vleeskuikens. En op de y-as de 
waarschijnlijkheid dat een bepaalde waarde op de x-as zal optreden. 

Vaak kun je een betrouwbare uitspraak over het gedrag van zo’n populatie 
doen door alleen naar het gemiddelde van de verdeling te kijken. We noemen 
dat een deterministisch model, waarin we voor het gemak de variatie 
verwaarlozen. Kijken we naar de aantallen micro-organismen in voedsel dan 
blijkt echter dat de verdelingen er vaak heel anders uitzien dan die ideale 
normale verdeling. Er is een grote waarschijnlijkheid dat de aantallen relatief 
laag zijn, maar zo nu een dan komt een hoge waarde voor. We noemen dit 
een scheve verdeling, een verdeling met een staartje. Het wordt nu 
ingewikkelder om toch nog een geldige uitspraak doen. We met de hele 
verdeling rekening houden. Dan spreken we van een stochastisch model. Een 
veel gebruikte manier om met de variatie rekening te houden is de Monte 
Carlo simulatie, waarbij de berekening niet één keer wordt uitgevoerd maar 
heel vaak, bijvoorbeeld 10.000 keer. Iedere keer wordt dan een andere 
waarde uit de verdeling getrokken. We vinden dan de verdeling van het 
eindresultaat, bijvoorbeeld van het aantal Campylobacter bacteriën dat te 
vinden is in alle niet hygiënisch bereide salades in een heel jaar in Nederland. 
Ook dat is een uiteraard een verdeling, en meestal een met een flinke staart.  
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De derde stap in de risicoschatting is de gevarenkarakterisering. Wat is de 
relatie tussen de blootstelling aan ziekteverwekkers, bijvoorbeeld via voedsel, 
en het optreden van ziekte onder blootgestelde mensen? In het ideale geval 
gebruiken we daarvoor een kwantitatief model, een dosis-respons relatie. De 
theorie voor dosis-respons modellen is al in de zestiger jaren van de vorige 
eeuw ontwikkeld, in eerste instantie door Furomoto en Mickey die een model 
opstelden voor de infectie van tabaksbladeren door het tabaks mozaïek virus. 
Later werd dit model door Haas gebruikt voor de analyse van gegevens uit 
vrijwilligerexperimenten met ziekteverwekkers die ook in voedsel en water 
kunnen voorkomen. Peter Teunis heeft in de laatste 15 jaar veel bijgedragen 
aan de verdere ontwikkeling van de microbiologische dosis-respons modellen. 
Het zou te ver voeren deze modellen uitgebreid te behandelen, maar ik wil u 
graag op sommige eigenschappen wijzen. 

De meeste ziekteverwekkers die we inslikken overleven het niet. Vooral ons 
maagzuur is een belangrijke barrière. Maar het kan zijn dat één of meer van 
de ingeslikte micro-organismen alle barrières in het lichaam overleeft en zich 
ergens, meestal in de darm, kan vestigen en vermeerderen. We spreken dan 
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van een infectie. We nemen aan dat het overleven van één enkel micro-
organisme voldoende is om een infectie te beginnen in een gevoelige 
gastheer. Bovendien nemen we aan dat de kans dat één micro-organisme 
infectie veroorzaakt onafhankelijk is van het al dan niet aanwezig zijn van 
andere micro-organismen. In het Engels: “single-hit” en “independent action”. 
Het is lastig, zo niet onmogelijk deze hypothesen te bewijzen maar er zijn wel 
sterke aanwijzingen dat ze correct zijn. Met deze aannames kunnen we 
wiskundige modellen opstellen en daarmee experimentele gegevens 
analyseren.  

 

De bovenstaande figuur toont gegevens van een experiment waarin 
vrijwilligers oplopende aantallen Campylobacter bacteriën inslikten, en laat 
zien dat de kans op een infectie toeneemt met de ingeslikte dosis. In feite zijn 
we vooral geïnteresseerd in de kans dat één enkel micro-organisme alle 
barrières overleeft en een infectie begint. Dat is vaak ook een verdeling, en 
die kan allerlei vormen hebben. In dit specifieke experiment was de kans dat 
een enkele Campylobacter cel een infectie veroorzaakte gemiddeld ongeveer 
2%. Je kunt ook stellen dat van iedere 100 mensen die allemaal één cel 
inslikken er twee geïnfecteerd worden. Worden al die mensen dan ook ziek? 
Aan die vraag is veel minder gewerkt. Er zijn weinig goede gegevens en 
vrijwel geen modellen. Vaak wordt simpelweg aangenomen dat er een vaste 
kans is; bijvoorbeeld 1/3 van alle mensen met een Campylobacter infectie 
wordt vervolgens ziek. We zullen later zien dat die benadering veel te simpel 
is.  

De risicokarakterisering is een combinatie van de blootstellingsschatting en 
het dosis-respons model, die meestal ook via Monte Carlo simulatie wordt 
uitgevoerd. In deze fase verwerven we het meeste inzicht in de factoren die 
uiteindelijk bepalen hoeveel mensen ziek worden door een bepaalde 
blootstelling.  In de onderstaande afbeelding ziet u weer de verdeling van 
blootstellingen aan Campylobacter via salade, maar nu daarnaast het 
gezondheidsrisico. Het blijkt dat slechts 10% van de consumenten een dosis 
groter dan 10 kolonie vormende eenheden (cfu) inslikt maar dat bijna de helft 
van alle ziektegevallen is geassocieerd met die weinig voorkomende 
blootstellingen oftewel  ieder risico heeft een staartje. 
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Het beheersen van die staartjes kan een wezenlijke bijdrage leveren aan het 
verkleinen van het risico. Een mooi voorbeeld daarvan komt uit een project 
dat werd uitgevoerd in een samenwerking tussen RIVM en Wageningen 
Universiteit. Maarten Nauta, Rob de Jonge, Arnout Fischer en Lynn Frewer 
bestudeerden het effect van voorlichting aan de consument op de hygiëne bij 
de bereiding van een salade waarin kippenvlees een van de ingrediënten was.   

 

Er wordt veel voorlichting over voedselveiligheid aan consumenten gegeven. 
Zo lanceerde het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM onlangs de 
campagne “Wat je moet weten om veilig te eten”. Het effect van dergelijke 
campagnes wordt zelden gemeten, zeker niet of het gedrag van consumenten 
er blijvend door verandert. Uit het onderzoek bleek dat het erg moeilijk was 
om het gewoontegedrag van consumenten in de keuken te veranderen. Wat 
werkte was een informatiecampagne die gevoelens van walging bij de 
gedachte aan verontreinigd voedsel opriep. U ziet dat deze boodschap intusen 
ook in Engeland is doorgedrongen. Maar de boodschap werkte alleen in 
combinatie met tips om kruisbesmetting te voorkomen in het recept. In die 
onderzochte groep was er een lagere blootstelling dan in de controlegroep. 
Hoewel, volgens de gangbare statistische modellen was het verschil niet 
significant. Wel was er een duidelijk effect op het staartje van de verdeling, 
zoals u kunt zien in de figuur.  
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Het reduceren van dat staartje bleek wel degelijk effect te hebben op het 
risico, dat in de interventiegroep 4-5 maal lager was. Uit dit voorbeeld blijkt 
duidelijk de meerwaarde van een compleet risicomodel ten opzichte van een 
benadering waarin alleen naar de blootstelling wordt gekeken. 

Daarbij moeten we de beperkingen van de modellen niet uit het oog verliezen. 
De voornaamste beperking waar we op dit moment mee te maken hebben is 
een gebrek aan goede, kwantitatieve gegevens. Op dit moment zijn de 
modellen zijn dan ook meer geschikt om interventies door te rekenen dan om 
voorspellingen te doen over het precieze aantal zieke mensen ten gevolge van 
een bepaalde blootstelling. 

Bovendien is er in de modellen te veel sprake van éénrichting verkeer en zijn 
ze te statisch. Het gebrek aan kwantitatieve gegevens noemde ik al eerder. 
Het leidt vooral tot flinke onzekerheden in de modelberekeningen. Het zou 
dan ook erg nuttig zijn als we de resultaten de microbiologische 
risicoschattingen kunnen combineren met die van het epidemiologische 
onderzoek, dat ik in het eerste deel van mijn oratie besprak. Met Monte Carlo 
simulaties is zoiets niet goed mogelijk, ze kunnen alleen vooruit simuleren: 
van het zaadje naar het karbonaadje maar niet terug. Hebben we 
bijvoorbeeld nieuwe gegevens over de bereidingsfase, dan zullen in de 
simulatie alleen de schattingen over de ingeslikte dosis na consumptie en het 
risico veranderen.  

Boerderij Productie Bereiding
Consumptie
(dosis)

Risico

Gegevens / statistische analyse DR-model

Epidemio-

logie
Monte Carlo simulatie

     

Boerderij Productie Bereiding
Consumptie

(dosis)
Risico

Gegevens / statistische analyse DR-model

Epidemio-
logie

Bayesiaanse netwerken

 

Joost Smid werkt onder begeleiding van Annemarie Pielaat in zijn 
promotieonderzoek aan Bayesiaanse netwerken die wel de mogelijkheid 
kennen om zowel heen als terug te simuleren. Bovendien kunnen 
epidemiologische gegevens direct in het model worden ingevoerd en 
beïnvloeden ze alle voorgaande modules van het model.  



 16

Een tweede beperking van de huidige modellen is dat ze statisch zijn, ze 
houden geen rekening met de factor tijd. Preciezer gesteld: ze houden er 
geen rekening mee dat wat er vandaag gebeurt, afhankelijk kan zijn van wat 
er gisteren is gebeurd. De modellen hebben geen geheugen. Voor een groot 
deel van de keten is dat een verdedigbare aanname. Maar vooral aan het 
begin en aan het einde van de keten kan het verwaarlozen van de dynamiek 
in het systeem tot grote fouten leiden. 

Op de boerderij wordt meer een meer gewerkt met een andere klasse van 
modellen, die de tijd wel degelijk meenemen. Een voorbeeld is het model 
voor de besmetting van vleeskuikens met Campylobacter, dat door Elly 
Katsma en Aline de Koeijer van het Centraal Veterinair Instituut is gebouwd in 
het CARMA project. 

Ik wil wat uitgebreider stilstaan bij het effect van tijd op de 
risicokarakterisering. Als een consument niet eenmaal maar vaker 
blootgesteld wordt is de huidige aanname dat de effecten van die 
verschillende blootstellingen onafhankelijk van elkaar zijn, en bij elkaar 
opgeteld mogen worden. Met immuniteit wordt dus geen rekening gehouden. 
In Nederland is de kans om ziek te worden van Campylobacter minder is dan 
eenmaal per mensenleven, eens in de 200 jaar. Dit leidt tot het beeld dat de 
blootstelling gering is en dat er geen wijdverspreide immuniteit onder 
volwassenen bestaat. We krijgen steeds meer aanwijzingen dat dit beeld niet 
klopt, maar eerder een gevolg is van slordig, maar wijd verspreid taalgebruik 
waarbij infectie en ziekte min of meer als synoniem worden gebruikt. 
Serologisch onderzoek van Wim Ang en collega’s en modellering van deze 
gegevens door Peter Teunis suggereert dat iedere Nederlander gemiddeld 
eenmaal per 5 tot 10 jaar een infectie doormaakt. Een identiek beeld komt 
naar voren uit recent onderzoek naar salmonellose in Denemarken. De 
serologische bevindingen komen goed overeen met risicoberekeningen van 
Eric Evers die suggereren dat de gemiddelde blootstelling van Nederlanders 
aan Campylobacter via alle mogelijke bronnen kan leiden tot een infectie per 
2 tot 3 jaar. Lang niet alle infecties leiden kennelijk tot ziektegevallen. Daar 
zijn waarschijnlijk twee redenen voor. Ten eerste zal de kans op ziekte na een 
infectie kleiner zijn bij het inslikken van een lage dosis. Ik vertelde u eerder 
dat we daar nog steeds weinig gegevens over hebben, en verder onderzoek is 
dan ook hard nodig. Ten tweede speelt immuniteit waarschijnlijk een veel 
belangrijkere rol dan tot nu toe gedacht. Om beter rekening te houden met 
deze nieuwe inzichten is een andere manier van modelleren nodig, waarin de 
kans op ziekte niet een simpel statistisch gegeven is maar ook afhankelijk is 
van de voorgeschiedenis van de blootgestelde personen.  
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Dit soort modellen wordt veel gebruikt voor besmettelijke ziekten die van 
mens op mens overdraagbaar zijn, zoals kinderziekten en seksueel 
overdraagbare aandoeningen. Maar nog vrijwel niet voor ziekten die via 
voedsel en water overdraagbaar zijn. Het wordt hoog tijd dat we dat gaan 
veranderen. Ik hoop samen met Hans Heesterbeek, Jos van Putten en Jaap 
Wagenaar daar in de komende jaren in internationaal verband meer aan te 
kunnen doen.  

Een belangrijke consequentie van het in beschouwing nemen van immuniteit 
is dat een lagere blootstelling niet automatisch minder ziekte betekent. Het 
zou kunnen dat blootstelling aan lage aantallen darmbacteriën meestal niet 
leidt tot ziekteverschijnselen maar wel immuniteit in stand houdt. Dat maakt 
het nog belangrijker om juist de blootstelling aan hoge aantallen 
ziekteverwekkers te voorkomen. Hoe we ervoor kunnen zorgen dat alleen 
hoge aantallen ziekteverwekkers bestreden worden is een open vraag. Als we 
deze kant uit willen gaan balanceren we op een smal randje. We hebben 
eerst veel meer kennis nodig voordat het mogelijk is om deze gedachten in de 
praktijk te gaan toepassen. 

Risicobeheersing 

Wat betekent nu al deze theoretische kennis voor de dagelijkse praktijk van 
de risicobeheersing? Wat heeft de overheid er aan om de regelgeving over 
voedselveiligheid te verbeteren? Wat heeft de levensmiddelenproducent er 
aan om zijn HACCP schema’s beter te onderbouwen? Preventie is nu vooral 
gebaseerd op hygiëne, het beperken van de blootstelling. Het kijken naar 
aantallen is vaak efficiënter dan alleen kijken naar aan- of afwezigheid, zeker 
op producten die geen hittebehandeling hebben ondergaan.  

In de praktijk brengen van deze nieuwe inzichten valt niet mee. De 
Nederlandse overheid worstelt al jaren met normstelling voor Campylobacter 
op kippenvlees. Als het niet mogelijk is om ieder stukje kippenvlees vrij van 
Campylobacter te krijgen, hoeveel is dan nog toelaatbaar? In het CARMA 
project heeft Maarten Nauta laten zien dat behandeling van kippenkarkassen 
met een middel als melkzuur kan leiden tot een reductie van het risico met 
90%. Economische berekeningen van Marie-Josée Mangen hebben laten zien 
dat het ook nog eens een van de voordeligste interventies is. Waarom worden 
kippenkarkassen dan nog steeds niet behandeld? Deels heeft dat te maken 
met vraagtekens bij de werkzaamheid van de middelen in de praktijk. Veel 
beschikbare gegevens zijn verkregen onder kunstmatige omstandigheden en 
die kunnen de effecten in de praktijk overschatten. Maar zelfs meer 
onderzoek naar het effect van desinfectiemiddelen wordt niet gedaan. Er 
lijken andere, vooral economische, belangen mee te spelen. Dat werd 
bijvoorbeeld duidelijk bij de recente discussie over chloorkippen.  
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De Europese Commissie legde onlangs een voorstel op tafel om desinfectie 
van kippenvlees toe te staan. Dat leidde tot heftige reacties. Tot nu toe is het 
verboden in Europa, omdat er twijfel is over de veiligheid van het 
desinfectieproces. Voor geen van de gesuggereerde risico’s is echter 
wetenschappelijk bewijs. 

• Worden er geen schadelijke toxische stoffen gevormd? Toen ik in 1974 
mijn eerste baan had bij het drinkwaterbedrijf van Rotterdam ontdekte 
Joop Rook dat bij de desinfectie van drinkwater met chloor allerlei 
gehalogeneerde verbindingen waaronder chloroform werden gevormd. 
Na 35 jaar onderzoek zijn er aanwijzingen dat met chloor behandeld 
drinkwater het risico op blaaskanker bij mannen verhoogt. Maar niet bij 
vrouwen, en daarom is er nog steeds twijfel over de betekenis van 
deze bevindingen. Bovendien kunnen ze niet zomaar geëxtrapoleerd 
worden naar de behandeling van kippenvlees. De chemische reacties 
zijn heel anders en de substitutieproducten die in drinkwater verdacht 
zijn worden bij de desinfectie van kippenkarkassen niet of nauwelijks 
gevormd. 

• Wordt antimicrobiële resistentie niet bevorderd? EFSA heeft recent een 
opinie gepubliceerd waarin wordt geconcludeerd dat daar geen 
aanwijzingen voor zijn.  

• Wordt chloor niet gebruikt om onhygiënische praktijken eerder in de 
keten te verdoezelen? Nee, daar waar chloor wordt gebruikt is het 
vooral om koelwater te desinfecteren. Het is nauwelijks werkzaam om 
de aantallen bacteriën op kippenkarkassen te reduceren. Dus ook dit 
argument is niet doorslaggevend. 

Waarom stemden dan toch 26 van de 27 lidstaten tegen het voorstel van de 
Commissie? Deels is er sprake is van onvoldoende informatie. De emotionele 
manier waarop dit debat wordt gevoerd staat het objectief verzamelen en 
nuchter afwegen van bovengenoemde argumenten in de weg. Bovendien is er 
sprake van handelsoverwegingen, zoals een nieuwsbrief van de 
Productschappen Vee, Vlees en Eieren van 30 mei 2008 duidelijk maakt. Er 
wordt gevreesd voor imagoschade, marktverstoring en oneerlijke concurrentie. 
Op zich volkomen valide argumenten maar laten we het beestje dan wel bij 
die naam noemen. En laten we een goede afweging maken. Van sommige 
producten, zoals aangezuurd natriumchloriet en melkzuur is bekend dat ze 
onder praktijkomstandigheden wel degelijk in staat zijn de aantallen 
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salmonella’s en campylobacters op kippenvlees te reduceren. Sara Burt 
beschreef in haar proefschrift de antibacteriële werking van essentiële oliën, 
zoals carvacrol. Mogelijk dat deze middelen op minder emotionele bezwaren 
stuiten omdat ze van nature voorkomen in kruiden als oregano en tijm. We 
bewijzen de volksgezondheid een slechte dienst als we verder 
praktijkonderzoek dat kan leiden tot invoering van deze middelen blokkeren 
vanwege emotionele en economische overwegingen. 

 

Risicocommunicatie 

De risico analyse bestaat uit drie onderdelen: risico schatting, risico 
beheersing en risico communicatie. Bij dit laatste onderdeel wil ik nu even 
stilstaan. Ik zal me niet bezig houden met de communicatie met de burger, 
dat is niet mijn vak. Het gaat me vandaag over de communicatie tussen 
onderzoekers die betrokken zijn bij de risicoschattingen, en over de 
communicatie tussen onderzoekers en beleidsmakers. Allereerst de 
communicatie tussen onderzoekers. Voor het uitvoeren van een 
risicoschatting is een wiskundig model nodig, en gegevens om de parameters 
in dat model te schatten. Dit vereist een samenwerking tussen droge en natte 
onderzoekers, ofwel modelleurs en microbiologen. Als u het oor te luisteren 
legt in die twee werelden dan zult u merken dat er wederzijds interessante 
beelden bestaan. Microbiologen hebben vaak dit beeld van de modelleurs : 

 

 

Altijd hongerig naar gegevens, en nooit tevreden. 

Zeker, modelleurs hebben een grote behoefte aan veel, en liefst kwantitatieve, 
gegevens. Maar ik beschouw dat niet als een kwalijke eigenschap. Wat de 
modellen aantonen is dat je heel wat informatie nodig hebt om een 
betrouwbare uitspraak te doen over gezondheidsrisico’s. Kwalitatieve 
gegevens volstaan niet, goede kwantitatieve gegevens zijn nodig. Veel 
beslissingen worden uitsluitend gebaseerd op de prevalentie: de aan- of 
afwezigheid van micro-organismen. Of wat preciezer gesteld: het al dan niet 
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aantoonbaar zijn ervan. Maar die prevalentie zegt eigenlijk meer over de 
gebruikte methode dan over het onderzochte product. Hoe groter het 
monster is dat wordt onderzocht, hoe groter de gemeten prevalentie zal zijn. 
Wat we echt willen weten is de concentratie van ziekteverwekkers. En om die 
zo belangrijke staartjes goed te karakteriseren moeten er ook nog eens veel 
gegevens verzameld worden. Dat beseffen we nu veel beter dankzij de 
modellen. Dat het erg veel werk is om deze gegevens te verzamelen, moge 
duidelijk zijn. Iemand die deze handschoen heeft op gepakt is Wim Hijnen 
van het KIWA die voor zijn promotieonderzoek een methode heeft ontwikkeld 
waarmee 100 liter water kan worden onderzocht in plaats van de 
gebruikelijke 100 milliliter. Daarmee is het mogelijk niet alleen in het ruwe 
water van een drinkwaterbedrijf micro-organismen te tellen, maar ook tot ver 
in de zuivering. Daarmee ontstaat een veel beter beeld dan we tot nu toe 
hadden van het effect van drinkwaterzuivering in de praktijk en van de 
variatie daarin. 

Maar modelleurs hebben vaak ook bijzondere verwachtingen van 
microbiologen. 

 

   

 

Ze hebben behoefte aan informatie over het hele systeem, desnoods een 
globaal maar in elk geval een complete puzzel. Wat ze krijgen aangereikt is 
vaak alleen maar enkele puzzelstukjes. Vol detail en prima geschikt voor 
wetenschappelijke publicaties, maar nauwelijks te gebruiken als input voor 
een model. Ook deze opstelling valt wel te nuanceren. Immers, de moderne 
microbiologie is meer dan petrischalen en cellijnen. Moleculaire methoden 
krijgen een steeds belangrijkere plaats in de detectie en karakterisering van 
micro-organismen. Hoe die nieuwe informatie in de risicoschattingen kan 
worden gebruikt is nog nauwelijks bestudeerd. Een handschoen om op te 
pakken. 

Ook de communicatie tussen onderzoekers en beleidsmakers over deze 
nieuwe benadering is niet gemakkelijk. Voedsel is veilig of niet, in elk geval in 
wettelijke zin. Maar een risico is nooit aan- of afwezig, het is groter of kleiner. 
Er moet dus een besluit genomen over een aanvaardbaar risico, en dat is erg 
lastig. Gelukkig is er ook een andere manier om de resultaten van het 
kwantitatieve onderzoek te gebruiken. We kunnen naar de bestaande situatie 
kijken en dan nagaan wat nieuwe ingrepen ons opleveren en of de kosten 
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daarmee in verhouding zijn. Voortbouwend op het CARMA project hebben we 
een analyse gepresenteerd van het beheersen van de staarten van de 
blootstelling aan Campylobacter via kippenvlees. Bij een strenge norm  wordt 
het risico sterk gereduceerd maar de kosten, hier in de vorm van afgekeurde 
koppels vleeskuikens, zijn hoog. Bij een minder strenge norm  zijn de kosten 
lager, maar blijft het risico voor de consument hoger. De beleidsmaker 
ontkomt niet aan het maken van keuzes.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

afgekeurde koppels

re
la

ti
e

f 
ri

s
ic

o

Strenge 

norm

Minder 

strenge 

norm

 

Misschien ligt er voor de universiteit een taak weggelegd om niet alleen 
onderzoekers maar ook beleidsmakers op te leiden in de kwantitatieve risico 
analyse. 

Trends en uitdagingen 

Voedselveiligheid is een dynamisch veld. Ik wil dan ook graag enkele nieuwe 
uitdagingen met u bespreken. Duurzaamheid is een belangrijke pijler van 
nationaal en internationaal beleid. Onlangs is een kabinetsbrede aanpak 
duurzame ontwikkeling gepubliceerd. Daarin is biodiversiteit, voedsel en vlees 
een van de kernthema’s. Biologische landbouw is een belangrijk onderdeel 
van een duurzaam productie systeem en de consumptie van biologisch 
geproduceerd vlees neemt langzaam toe. Daarmee komen oude risico’s weer 
terug. Joke van der Giessen heeft laten zien dat in tot 6% van de biologisch 
gehouden varkens infectie met Toxoplasma gondii kan worden aangetoond, 
tegen 0,4% in conventioneel gehouden varkens. Marieke Opsteegh besteedt 
in haar promotieonderzoek dan ook aandacht aan de veranderende risico’s 
van toxoplasmose, via varkens maar ook via andere dieren en het milieu.  

 

De New Scientist kopte op 24 juni 2008: “Happy pigs breed bad bugs”, en 
citeerde Amerikaans onderzoek waaruit blijkt dat ook Salmonella spp. en 
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Trichinella spiralis meer voorkomen bij biologisch gehouden varkens. Vrijwel 
iedere kip die buiten loopt is geïnfecteerd met Campylobacter. Bestrijding van 
ziekteverwekkers in de primaire productie zal dus lastiger worden en nieuwe 
interventies, ook tijdens en na het slachten, zijn nodig. Resistentie tegen 
antibiotica blijkt overigens juist minder voor te komen bij biologische varkens, 
en dat is een belangrijk positief gegeven. Als u de recente uitgave Staat van 
Infectieziekten in Nederland 2007 hebt gelezen, dan hebt u gezien dat het 
therapeutisch gebruik van antibiotica in de Nederlandse veehouderij ongeveer 
verdubbeld is in 7 jaar tijd. De resistentie houdt daarmee gelijke tred.  

Onze voedselkeuze wordt steeds avontuurlijker. Carpaccio van wild zwijn, 
krokodillenvlees, exotische groenten uit Azië, het staat allemaal op ons menu. 
De voedselproductie globaliseert in hoog tempo. In de Verenigde Staten is het 
belang van groenten en fruit in de epidemiologie van voedselinfecties sterk 
toegenomen, vooral ten gevolge van die toegenomen import. In Nederland is 
de situatie minder opvallend, al werd in 2007 een uitbraak van STEC O157 
toegeschreven aan besmette, voorverpakte ijsbergsla. Veel groenten in 
Nederland worden geproduceerd in kasteelt, wat in elk geval deels deze 
gunstigere situatie zou kunnen verklaren.  

Naast een overdracht van ziekteverwekkers van dier naar mens via voedsel is 
er in toenemende mate sprake van contactinfecties die zijn geassocieerd met 
voedselproductie. Ik noem de constante dreiging van aviaire influenza, de 
problematiek rond meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) in de 
veehouderij, en de recente uitbraken van Q-koorts als voorbeelden.  

Deze nieuwe uitdagingen vragen om een effectief surveillance systeem om 
nieuwe trends snel te signaleren en om tijdig te kunnen reageren. Meer en 
meer wordt ook de vraag gesteld om voorspellingen te doen over mogelijke 
toekomstige ontwikkelingen. Hoewel het doen van toekomstvoorspellingen 
erg lastig is kan gestructureerd nadenken over mogelijke ontwikkelingen 
helpen om ons inzicht en reactievermogen te vergroten. De uitdaging is een 
verband te leggen tussen abstracte begrippen als klimaatverandering, 
globalisering van de voedselproductie, en microbiële evolutie enerzijds en de 
dreiging van infectieziekten anderzijds. Deze vraag is overigens niet alleen 
relevant voor de voedselveiligheid maar ook, en misschien nog wel in 
meerdere mate voor infectieziekten die worden overgedragen via vectoren als 
muggen en teken. Het EmZoo consortium probeert rond deze problematiek 
en nationale aanpak te realiseren. Veranderingen in het milieu kunnen ook 
aanleiding zijn voor nieuwe infectierisico’s. Zo kijkt Ciska Schets in haar 
promotieonderzoek naar de ecologie van vibrio’s onder invloed van 
klimaatveranderingen en de verzilting van het Nederlandse oppervlaktewater. 
Wiskundige modellen kunnen een belangrijk hulpmiddel zijn bij het verkrijgen 
van inzicht in deze complexe vragen en dwingen ons om op een kwantitatieve 
manier over deze problemen na te denken. Maar de modellen die we nu tot 
onze beschikking hebben zijn daar niet zonder meer geschikt voor. Ze werken 
op de schaal van een enkele voedselketen in één land of regio en niet op 
wereldschaal. Ook is er vrijwel nooit een ruimtelijke component aanwezig. 
Uitdagingen te over dus om onze prognostische mogelijkheden te vergroten. 
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Tenslotte 

Dames en heren, aan het einde van mijn oratie wil ik graag een aantal 
mensen bedanken. Het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht en het 
Bestuur van de Faculteit Diergeneeskunde dank ik voor het in mij gestelde 
vertrouwen. De Directie van het RIVM, vooral Daan Kromhout en André 
Henken en Roel Coutinho, dank ik voor hun stimulans en de gelegenheid die 
ze me bieden deze strategische leerstoel te aanvaarden. Bert Brunekreef, 
Frans van Knapen en de medewerkers van het Institute for Risk Assessment 
Sciences hebben mij vol enthousiasme welkom geheten. Ik zal mijn best doen 
de wederzijds gewenste samenwerking tussen RIVM en IRAS te bevorderen, 
en ook in bredere zin die met de Faculteit Diergeneeskunde. 

Zonder een geweldige groep collega’s zou ik hier vandaag niet hebben 
gestaan. Het werk van sommigen heb ik in het voorgaande genoemd, maar ik 
wil alle medewerkers van het Laboratorium voor Zoönosen en 
Omgevingsmicrobiologie van het RIVM en in het bijzonder de 
modelleringsgroep bedanken voor hun jarenlange hoogstaande werk. Ook de 
gastro-enteritis projectgroep binnen Epidemiologie en Surveillance en het 
team “Gezond gedrag, effectiviteit en doelmatigheid” binnen het Centrum 
voor Preventie- en Zorgonderzoek hebben belangrijke bijdragen aan mijn 
onderzoek geleverd. 

Last but not least mijn gezin en familie. Mijn ouders en schoonvader kunnen 
dit moment helaas niet meer meemaken, maar ik dank hen voor de kansen 
en steun die ze me geboden hebben. De rol die mijn schoonmoeder in ons 
leven gespeeld heeft en nog steeds speelt is niet eenvoudig te beschrijven. Ik 
ben blij dat zij er vandaag bij is.  

Lieve Margot, al 35 jaar geef je kleur aan mijn leven. Je bent er altijd, ook als 
ik weer eens in het vliegtuig stap. Naast je eigen werk ben je altijd de pijler 
geweest waar ons gezin op rust. Zonder jouw steun zou ik dit nooit hebben 
kunnen bereiken. Samen zijn we trots op onze kinderen Minke, Tijmen, Pim 
en Wessel, waarbij zich inmiddels Edwin en Lara gevoegd hebben. Het is een 
voorrecht jullie hier op de eerste rij te zien zitten! 

 Dames en heren, ik wil graag afsluiten met de boodschap dat, mét de nodige 
inventiviteit, zelfs het beheersen van risico’s met staartjes mogelijk is. 

 

 

Ik heb gezegd. 


