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Het blijft nodig om onverminderd
actie te voeren tegen voedselinfecties
met campylobacter en salmonella.
Berekend is dat vorig jaar 44 mensen
het leven verloren door campylobac-
ter en 46 door salmonella. Behalve de
dood, hebben deze twee grootste spe-
lers in bacteriologische oorzaken van
voedselinfecties, jaarlijks ook veel
ziekte tot gevolg.

Een indicatie voor de ziektelast is
een gedeelte van het aantal ziektege-
vallen dat jaarlijks precies wordt uit-
gezocht. Hiertoe analyseren de streek-
laboratoria duizenden monsters ont-
lasting per jaar, ingezonden door
huisartsen en specialisten. Hun bevin-
dingen worden nauwkeurig bijgehou-
den door het RIVM in het LSI-project
(Laboratorium Surveillance

Infectieziekten).
In de vergelijking van meerdere

jaren valt een bescheiden daling waar
te nemen. De piek in salmonelloses in
2003 houdt mogelijk verband met de
vogelgriep die dat jaar in Nederland
heerste. Er zijn toen eieren uit Spanje
geïmporteerd die vaker besmet zijn
met Salmonella dan Nederlandse
eieren. Aangezien eieren een belang-
rijke oorzaak zijn van salmonelloses
werkt dat door.

Ook in de campylobactercurve is in
2003 een effect van de vogelgriep aan-
nemelijk. Er werd toen minder verse
kip gegeten en voor campylobacterio-
se is kip de belangrijkste product-
groep.

De dip doet denken aan de histo-
risch lage incidentie van campylobac-

teriose in België, in de zomer van
1999, toen daar door het dioxine-
schandaal helemaal geen verse kip
meer te krijgen was. De oorzaken van
deze trend worden niet bij de waarne-
mingen geleverd. Mogelijk houdt de
waarneming verband met de waarne-
ming van de Voedsel en Waren
Autoriteit dat het aantal besmette kip-
producten is afgenomen. Hierdoor
zijn lagere aantallen vastgesteld. Ook
zouden inspanningen van het
Voedingscentrum naar het publiek
een bijdrage aan de daling kunnen
hebben geleverd.
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