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Ontwikkelling van een testmethode

Kan voorlichting aantal zieken door Campylobacter
Campylobacter en kip: het blijft een gevreesde combi-

natie. Toch kan goede hygiëne in de keuken bij consu-

menten thuis infectie met deze bacterie voorkomen. Om 

mensen zover te krijgen lijkt voorlichting nodig, die erop 

gericht is om kruisbesmetting van rauw kippenvlees naar 

ander voedsel te voorkomen. Maar werkt die eigenlijk 

wel? Recent onderzoek van het RIVM en Wageningen 

Universiteit laat zien dat er mogelijkheden zijn. 

	 	 campylobacter is een belang- 
 rijke veroorzaker van maag- en 
darmklachten in Nederland. In som-
mige gevallen kan infectie met deze 
bacterie zelfs ernstiger gevolgen heb-
ben, zoals reumatische artritis, of 
het Guillain-Barré syndroom. Er zijn 
verschillende routes waarlangs mensen 
aan Campylobacter blootgesteld kun-
nen worden. De bekendste daarvan 
is via kip. Naar schatting was in 2000 
tussen de 30 en 42 procent van de 
rauwe kipproducten met de bacterie 
besmet. Vooral in de warme zomer-
maanden kan dat percentage oplopen. 
Reden dat overheid en bedrijfsleven er 
hard aan werken iets aan dit probleem 
te doen.

Tussen 2000 en 2005 hebben een 

aantal onderzoeksinstituten in 
Nederland samengewerkt in het 
CARMA-project (Campylobacter Risk 
Management and Assessment) (1). 
Hierin is een uitgebreide reeks van 
mogelijke maatregelen onderzocht en 

vergeleken, in de gehele productieke-
ten van boerderij tot consument. Het 
onderzoek heeft aangetoond dat het 
op grote schaal produceren van cam-
pylobacter-vrij vers vlees niet haalbaar 
is. Toch blijkt dat de huidige infectie-
druk wel degelijk terug te dringen is. 
In het ideale geval gebeurt dat met een 
geïntegreerde aanpak, waaraan alle 
schakels in de keten meewerken.

Consument    Van al die schakels 
is de consument de laatste en een 
bijzondere. De consument kan name-
lijk alle risico’s uitsluiten als hij zijn 
keukenhygiëne op orde heeft. Als 
vlees goed wordt verhit, en als kruis-

besmetting van (besmet) rauw vlees 
naar salade, brood of ander voedsel 
voorkomen wordt, dan heeft Cam-
pylobacter geen kans. Toch gaat het 
‘thuis’ vaak mis. 

De overheid kan, anders dan in de 
andere schakels van de keten, bij de 
consument thuis niet ingrijpen met 
wetgeving of inspecties. Een manier 
om consumenten toch te beïnvloeden 
is door het geven van voorlichting. 
Het idee is dat voorlichting kan leiden 
tot verbeterde hygiëne en daarmee tot 
een lagere infectiedruk.

Het effect van consumentenvoorlich-
ting wordt gewoonlijk gemeten op het 
niveau van kennis en gedragsintenties. 
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Bij het aanraken van rauw vlees kunnen ziekmakende bacteriën op je handen terechtkomen. Via je 

handen kunnen ze dan in rauwkostsalade terechtkomen. Om niet ziek te worden van voedsel is het 

belangrijk direct na contact met rauw vlees je handen te wassen met warm water en zeep.

We weten niet of consumenten na een 

voorlichtingscampagne veiliger koken
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 door Campylobacter omlaag brengen?

Vóór een voorlichtingscampagne 
wordt aan een groep consumenten 
gevraagd wat ze van het probleem 
afweten. Erna wordt opnieuw 
gevraagd wat ze weten en ook of ze 
van plan zijn anders te gaan handelen. 
Maar of consumenten na een voor-
lichtingscampagne over hygiëne ook 
echt veiliger gaan koken, dat weten 
we niet. Laat staan dat bekend is of 
eventuele gedragsveranderingen ook 
daadwerkelijk tot minder ziektegeval-
len leiden.

Samenwerking    Deze problema-
tiek is het onderwerp geweest van 
een project van onderzoekers van 
het Laboratorium voor Zoönosen 
en Omgevingsmicrobiologie van het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu (RIVM) en de leerstoel-
groep Marktkunde en Consumenten-
gedrag van Wageningen Universiteit 
en Researchcentrum, uitgevoerd 
binnen het programma Verantwoorde 
Voeding van ZonMw. In het project 
werkten sociaalwetenschappers samen 
met microbiologen en modelleurs. 
Dat maakte het mogelijk een voor-
lichtingsstrategie te ontwerpen en die 
vervolgens te toetsen: Komt de bood-
schap over, leidt dat tot een microbio-
logisch meetbare gedragsverandering, 
en leidt dat tot een verlaagd risico op 
infectie (2)?

In de eerste fase van het project werd 
vastgesteld dat het bereiden van maal-
tijden in hoge mate gewoontegedrag 
is. Typisch aan zulk gedrag is dat de 
consument niet echt nadenkt bij wat 
hij doet. Dit maakt het lastig zulk 
gedrag te veranderen door het aanbie-
den van informatie. Bovendien bleek 
dat op een bewust niveau de meeste 
consumenten wel weten dat ze kruis-
besmetting moeten voorkomen, maar 
dat ze deze kennis niet gebruiken in 

het onbewust aangestuurde gedrag. 
Hoe kun je consumenten hiertoe aan-
zetten? 

Om mensen te motiveren hun 
gedrag daadwerkelijk te veranderen 
kan het toevoegen van een ‘emotie’ 
aan de boodschap misschien hieraan 
bijdragen. In het onderzoeksproject 
is dat nader onderzocht. Gelokt door 
een kans op een mooie prijs, werden 
mensen via de website van het Voe-
dingscentrum naar een internetpagina 
van de onderzoekers geleid. Daarin 
werd hen op verschillende manieren 
voorlichting aangeboden. Er werd 
hen iets geleerd over voedingswaar-
den (irrelevant voor dit onderzoek) 
of over keukenhygiëne. Bij dat laatste 
werden verschillende emoties opge-
roepen. Bij de emotie walging werden 
bijvoorbeeld plaatjes getoond van rot-
tend fruit of van iemand die staat over 
te geven. Bij woede werden strijdlust 
en agressie opgeroepen, om de proble-
men ferm aan te pakken. Uit de ant-
woorden van een enquête bleek dat de 
voorlichting het meeste effect had als 
de emotie walging werd toegevoegd. 
Deze voorlichtingsvariant leidde tot 
een significante verbetering van de 
motivatie en gedragsintenties van de 
deelnemers om hun keukenhygiëne te 
verbeteren.

Kipsalades    Maar hiermee was het 
onderzoek niet afgelopen. De deel-
nemers aan de internetvoorlichting 
werd gevraagd of ze bereid waren in 
ruil voor een cadeaubon verder mee 
te doen aan onderzoek. De gevon-
den vrijwilligers kregen het verzoek 
om thuis een kipsalade te breiden. 
Ze kregen daarvoor een recept en de 
ingrediënten thuisbezorgd. Een paar 
uur later werd de salade weer bij hen 
opgehaald. Wat hen niet vooraf ver-
teld werd, was dat op de kipfilet - die 

Het effect van voorlichting op het risico op infectie met Campylobacter. 

Voor elke groep wordt het effect gemeten ten opzichte van de controle-

groep (=100%). De blauwe balken geven het verwachte effect, de lijnen 

de onzekerheid daarin (95% betrouwbaarheidsinterval). De info+-groep 

heeft een beduidend lager risico. (Relatief risico: controlegroep 100%, 

infogroep 72%, info+-groep 17%.)

De teruggevonden aantallen lactobacillen (log kiemvormende eenheden 

(kve)) in de drie onderzochte groepen vergeleken. Een log kve van 1 

betekent 101 kve, log kve 2 betekent 102 kve etc.

Alle uitslagen van een groep liggen op de lijn. Het hoogste streepje geeft 

de meest besmette salade aan. De uitslagen van de 25% meest besmette 

salades per groep liggen op de lijn tussen het hoogste punt en de boven-

kant van de box. De uitslagen van de 25% minst besmette salades liggen 

op de lijn tussen de onderkant van de box en het onderste streepje op de 

x-as. De box zelf omvat de resterende 50% van alle uitslagen. De mid-

delste uitslag van alle uitslagen per groep staat in de box aangegeven 

met de streep.
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bij de ingrediënten zat - een tracer 
was aangebracht in de vorm van een 
miljard (ongevaarlijke) lactobacillen. 
Deze kipfilet moest volgens het recept 
worden gesneden en gekookt. Vervol-
gens moesten ook andere ingrediënten 
voor de salade gesneden worden. 
Hierbij kon kruisbesmetting optreden. 
Omdat door het koken alle op de kip-
filet aanwezige lactobacillen werden 
gedood, kon worden bepaald hoeveel 
lactobacillen er door kruisbesmetting 
werden overgebracht door het aantal 
lactobacillen in de salade te tellen. 

De resultaten van dit experiment 
werden vergeleken voor drie groepen 
deelnemers van ongeveer dertig per-
sonen: 
– een controlegroep die de irrelevante 
informatie over voedingswaarden 
kreeg, 
– een infogroep die walgelijke infor-
matie over kruisbesmetting in de keu-
ken kreeg, en 
– een info+-groep die in het recept 
expliciet herinnerd werd aan het 
gevaar van kruisbesmetting.

Omdat er enige tijd tussen de inter-
netvoorlichting en het bereiden van 
het recept zat, wisten we niet zeker 
of de gegeven informatie nog actief 
aanwezig was. Om hier zeker van te 
zijn, werd de derde groep (info+) 
toegevoegd. Als in deze info+-groep 
geen effect gevonden kan worden, dan 
is het onwaarschijnlijk ooit een effect 
van een voorlichtingscampagne te 
vinden.

Het bleek dat er binnen alle drie de 
groepen een grote variatie was. De 
teruggevonden hoeveelheden lacto-
bacillen varieerden van nul tot bijna 
10 miljoen en het verschil tussen de 
controle- en info-groep was minimaal. 
Maar bij de info+-groep werden meer 
hygiënisch bereide salades teruggevon-
den, en bleken zwaar besmette salades 
te ontbreken.

Risico    De volgende vraag was wat 
het effect van deze voorlichtingscam-
pagnes zou kunnen zijn op het aantal 
ziektegevallen door Campylobacter. In 
het CARMA-project is een wiskundig 

model gemaakt dat beschrijft hoe 
Campylobacter wordt doorgegeven in 
de kipketen (3). Het model beschrijft 
de verwachte aantallen Campylobacter 
op kipfilet in Nederland, hoeveel er 
daarvan na bereiding in een maaltijd 
terechtkomen en wat dan, na con-
sumptie van die maaltijd, de kans 
op infectie en ziekte is. Onze studie 
wijst uit dat met de juiste voorlichting 
hygiënischer wordt gekookt en dat 
daarmee het aantal campylobacters in 
een maaltijd kan worden verlaagd. Het 
CARMA-model kan nu gebruikt wor-
den om in te schatten wat het effect 
van die voorlichting is op het risico op 
infectie en ziekte door Campylobacter.

De resultaten van die risicoschatting 
zijn opvallend. Er is een duidelijke, 
grote afname op het risico wanneer de 
info+-groep wordt vergeleken met de 
controlegroep. Ook bij de info-groep 
is het risico lager, maar dit verschil 
is niet significant. Het blijkt dat het 
overgrote deel van de ziektegevallen 
wordt veroorzaakt door consumptie 
van een maaltijd waarin (a) hoog 
besmette kipfilets zijn gebruikt die 
(b) op erg onhygiënische wijze zijn 
verwerkt. 

Voorlichtingseffecten    Al met 
al laat ons onderzoek zien dat de 
gecombineerde aanpak werkt. Soci-

aalwetenschappers, microbiologen en 
modelleurs zijn gezamenlijk in staat 
een campagne te ontwikkelen die leidt 
tot meetbare effecten. Effectieve voor-
lichting op het juiste moment werkt, 
want:
a. Als consumenten bij het bereiden 
van de maaltijd herinnerd worden aan 
de gevaren van kruisbesmetting wordt 
het risico op infectie beduidend lager. 
Maar: 
b. We hebben geen effect van een-
malige voorlichting gevonden. De 
proefpersonen van de infogroep, die 
enkele weken eerder vertelden extra 
gemotiveerd te zijn om goed op hun 
keukenhygiëne te letten, hadden geen 
significant lager risico. 
En: 
c. Mensen blijven fouten maken. Het 
zal nooit lukken kruisbesmetting vol-
ledig uit te bannen. Maar het goede 
nieuws is dat dit ook helemaal niet 
nodig is, om het aantal ziektegevallen 
toch drastisch terug te brengen. 

Met effectieve voorlichting, gericht 
op het voorkomen van kruisbesmet-
ting, valt duidelijke gezondheidswinst 
te boeken. Hoe dergelijke voorlichting 
op grote schaal gegeven zou moeten 
worden, zal nader onderzocht moe- 
ten worden. Een methode om dit  
te testen is thans beschikbaar.

De vrijwillig bereide 

salade met kipfilet.
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