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Publiekssamenvatting 

Signaleringsoverleg Voedselveiligheid: Jaarrapportage 2020 
 
Mensen kunnen ziek worden van bacteriën, virussen, of chemische 
stoffen in voedsel. In 2019 adviseerde de Onderzoeksraad voor 
Veiligheid om nieuwe risico’s voor de voedselveiligheid systematisch en 
tijdig in beeld te brengen. Op die manier kunnen sneller maatregelen 
worden genomen om de gezondheid van mensen te beschermen. Naar 
aanleiding daarvan hebben de ministeries van Volksgezondheid Welzijn 
en Sport (VWS) en Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) het 
Signaleringsoverleg Voedselveiligheid ingericht. Het gaat hierbij over 
twee onderwerpen: microbiologische en chemische risico’s. 
 
In het signaleringsoverleg zitten experts van het RIVM, Wageningen 
Food Safety Research (WFSR), de Nederlandse Voedsel en 
Warenautoriteit (NVWA), het College voor de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en het College ter 
Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). In de tweede helft van 2020 
zijn de eerste twee overleggen geweest.  
 
De experts hebben verschillende signalen ingebracht, besproken en 
geduid. Daarvan hebben zij er twee na een zorgvuldige afweging 
vertrouwelijk gemeld aan VWS en LNV en de NVWA. 
 
Kernwoorden: voedsel, veiligheid, risico, vroegtijdig 
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Synopsis 

Food safety early warning unit: Annual report 2020 
 
People can become ill due to bacteria, viruses or chemical substances in 
their food. In 2019, the Dutch Safety Board advised the prompt, 
systematic identification and analysis of new food safety risks so that 
measures can be taken more rapidly to protect people’s health. In 
response to this, the Ministries of Health, Welfare and Sport (VWS) and 
Agriculture, Nature and Fisheries (LNV) have set up the Food safety 
early warning unit to watch out for and identify emerging microbiological 
and chemical risks. 
 
The Food safety early warning unit comprises experts from RIVM, 
Wageningen Food Safety Research (WFSR), the Netherlands Food and 
Consumer Product Safety Authority (NVWA), the Dutch Board for the 
Authorisation of Plant Protection Products and Biocides (Ctgb) and the 
Medicines Evaluation Board (CBG). Its first two meetings were held in 
the second half of 2020. 
 
The experts have identified various issues, two of which have, after 
careful consideration, been reported in confidence to VWS and LNV and 
the NVWA. 
 
Keywords: food, safety, risk, early warning 
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Samenvatting 

In 2020 is het signaleringsoverleg voedselveiligheid (SO-V) van start 
gegaan. Dit platform is door de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport (VWS) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) 
ingericht naar aanleiding van het rapport van de Onderzoeksraad voor 
Veiligheid inzake opkomende voedselveiligheidsrisico’s (juni 2019). Het 
platform bestaat uit het signaleringsoverleg voedselveiligheid 
microbiologie (SO-VM) en het signaleringsoverleg voedselveiligheid 
chemie (SO-VC). Het doel van het SO-V is om opkomende 
voedselveiligheidsrisico’s tijdig in beeld te brengen, te duiden en zo 
nodig te melden aan de ministeries van VWS en LNV en de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Aan de overleggen nemen experts 
van de NVWA (Handhaven, BuRO), Wageningen Food Safety Research 
(WFSR), College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en 
Biociden (Ctgb, alleen SO-VC), Bureau Diergeneesmiddelen van het 
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG-BD, alleen SO-VC) en 
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) deel. Vanaf 
2021 zullen er ook experts vanuit het bedrijfsleven aan het overleg gaan 
deelnemen. 
 
In 2020 hebben zowel SO-VM als SO-VC twee bijeenkomsten gehad. 
Tijdens deze bijeenkomsten zijn door experts signalen ingebracht en 
geduid. In totaal zijn door het SO-VM 8 signalen geduid. Door het SO-
VC zijn 13 signalen (gedeeltelijk) geduid. Na duiding wordt besloten of 
het signaal kan worden afgesloten of dat het signaal wordt gemeld aan 
het zgn. coördinerend overleg (CO) bestaande uit vertegenwoordigers 
van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (directie 
Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie), van het ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (directie Plantaardige Agroketens 
en Voedselkwaliteit)  en NVWA-Handhaven en NVWA-BuRO. Uit 2020 
zijn begin 2021 twee signalen vanuit het SO-VC gemeld aan het CO. 
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1 Introductie 

Signalering, het vroegtijdig oppikken van mogelijke risico’s of 
ontwikkelingen die kunnen leiden tot een risico, is een activiteit die 
bijdraagt aan het beperken van risico’s. Vanuit het RIVM zijn een aantal 
platforms actief die zich onder andere bezig houden met het signaleren 
van risico’s voor mens en milieu, zoals het signaleringsoverleg 
infectieziekten. In 2020 is daar het signaleringsoverleg voedselveiligheid 
(SO-V) aan toegevoegd. Dit platform is door de Ministeries van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV) ingericht naar aanleiding van het rapport1 van de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake opkomende 
voedselveiligheidsrisico’s (juni 2019).  
Het platform bestaat uit het signaleringsoverleg voedselveiligheid 
microbiologie (SO-VM) en het signaleringsoverleg voedselveiligheid 
chemie (SO-VC). Het doel van het SO-V is om opkomende 
voedselveiligheidsrisico’s tijdig in beeld te brengen, te duiden en zo 
nodig te melden aan de ministeries van VWS en LNV en de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het gaat daarbij bijvoorbeeld om 
trends en ontwikkelingen die kunnen leiden tot het ontstaan van (bio-
)chemische of microbiologische risico’s en om internationale signalen 
m.b.t. deze risico’s. De experts zijn verbonden aan het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de NVWA (Handhaven, BuRO), 
Wageningen Food Safety Research (WFSR), College voor de Toelating 
van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) en aan het Bureau 
Diergeneesmiddelen van het College ter Beoordeling van 
Geneesmiddelen (CBG-BD).  
 
Het doel van het SO-V is het signaleren van voedselveiligheidsrisico’s en 
het aanreiken daarvan aan een coördinerend overleg (CO), met daarin 
vertegenwoordigers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie), van het 
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (directie 
Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit) en van NVWA-Handhaven. 
In zowel SO-VM als SO-VC ligt de nadruk op het vroegtijdig oppikken, 
interpreteren en duiden van bevindingen, trends en ontwikkelingen die 
mogelijk kunnen leiden tot het ontstaan van risico’s op het gebied van 
voedselveiligheid. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van de output van 
(big data) early warning en emerging risk modellen. Dit gebeurt in het 
huidige werkplan via de inbreng van de experts uit diverse organisaties 
die een rol spelen op dit gebied.  
Indien het SO-VM of SO-VC concludeert dat nadere actie n.a.v. een 
signaal wenselijk is, volgt er een melding2 aan de ministeries van VWS 
en LNV en de NVWA, voorzien van een advies op welke wijze het signaal 
het beste kan worden opgepakt in bestaande structuren van 
risicobeoordeling, monitoring / meetprogramma’s, 
onderzoeksprogrammering of handhaving. Het CO en de voorzitters en 
secretarissen van het SO-VM/SO-VC (en indien nodig een expert vanuit 
 
1 https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/4791/opkomende-voedselveiligheidsrisico-s 
2 Wanneer dat nodig wordt geacht door de experts van het SO-V kunnen signalen ook direct worden gemeld bij 
de NVWA en de Landelijke Coordinatie Infectieziektebestrijding (LCI) van het RIVM. 
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het SO-VM/SO-VC)) dragen zorg voor adequate opvolging van het 
signaal (zie onderstaande figuur). Indien nodig kan het SO-V experts 
van buiten de deelnemende partijen uitnodigen om tot een betere 
duiding c.q. risico-inschatting van een specifiek signaal te komen. Vanaf 
het 1e of 2e kwartaal 2021 zullen ook twee experts vanuit het 
bedrijfsleven gaan deelnemen aan beide  
SO-V’s, één vanuit de plantaardige en één vanuit de dierlijke 
productieketen.  
 

Figuur 1 Organisatorische schets van het signaleringsoverleg voedselveiligheid 
 
De bovenstaande figuur geeft de beoogde situatie voor 2021 weer. In 
2020 was er nog geen inbreng vanuit het bedrijfsleven.  
 
Het SO-V is complementair op bestaande structuren voor signalering 
van infectieziekten. Het wekelijkse signaleringsoverleg (SO) richt zich op 
humane infectieziekten inclusief uitbraken van voedselinfecties. Het 



RIVM-briefrapport 2021-0033 

Pagina 13 van 23 

maandelijkse signaleringsoverleg zoönosen (SO-Z), is vooral gericht is 
op nieuwe signalen of afwijkende (trends in) zoönosen in dierpopulaties, 
inclusief landbouwhuisdieren, die een risico kunnen vormen voor de 
humane populatie. Trends in meldingsplichtige zoönosen, inclusief 
voedselgerelateerde zoönosen, en rapportages over bijzondere 
zoönosenbevindingen zijn terug te vinden in o.a. de Staat van Zoönosen 
en in het Infectieziekte Bulletin. Tussen SO-V, SO-Z en SO vindt 
uitwisseling van informatie plaats.  
Daarnaast registreren en onderzoeken NVWA en GGD (uitbraken van) 
voedselgerelateerde infecties en vergiftigingen. De NVWA onderzoekt 
het voedsel op ziekteverwekkers in samenwerking met WFSR, en de 
herkomst en plaats waar het is bereid of verkocht. De GGD richt zich op 
de personen die hebben blootgestaan aan besmet voedsel en probeert 
via hen de mogelijke besmettingsbronnen te herleiden. Het RIVM voegt 
de meldingen van de twee instanties samen en analyseert ze als één 
geheel. Er wordt hiervan door het RIVM jaarlijks verslag van gedaan 
(‘Registratie voedsel gerelateerde uitbraken’). Deze aanpak geeft 
inzichten in oorzaken van geregistreerde voedselgerelateerde uitbraken 
in Nederland, de mate waarin ze voorkomen en mogelijke veranderingen 
hierin door de jaren heen.  
 
Voor (bio)chemische signalen heeft de Rijkslabraad (een 
samenwerkingsverband van alle Rijksinstellingen met laboratoria en 
instellingen die veel wettelijke taken in laboratoria uitvoeren) in 2019 
een informeel early warning platform opgericht dat vooral gericht is op 
het uitwisselen van (bio)chemische signalen over de grenzen van de 
domeinen van de deelnemers (Nederlands Forensisch Instituut, Douane, 
RIVM, WFSR en de NVWA). Door deelname van een WFSR-expert in 
beide platformen is inbreng vanuit dit informele early warning platform 
in het SO-VC gewaarborgd. Daarnaast worden signalen vanuit de 
reguliere monitoring (bijvoorbeeld overschrijdingen van de wettelijke 
limiet) gemeld aan de NVWA die hierop verdere acties onderneemt. 
 
Het SO-V zal via de betrokken organisaties ook internationale signalen 
opvangen en uitwisselen en samenwerken met de Europese Commissie 
(EC), andere lidstaten en internationale instituties zoals de European 
Food Safety Authority (EFSA).  
 
Tussen het SO-VM en het SO-VC vindt wederzijdse signaaluitwisseling 
plaats, met name signalen over ontwikkelingen in de voedselketen of 
voedselconsumptie die kunnen leiden tot het ontstaan van zowel 
microbiologische als (bio)chemische voedselveiligheidsrisico’s. Tevens 
vindt tussen het SO-VM, het SO-Z en het wekelijkse signaleringsoverleg 
infectieziekten wederzijdse signaaluitwisseling plaats voor zover dat 
relevant is.  
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2 Overzicht van activiteiten en signalen in 2020 

Het SO-V is halverwege 2020 gestart. Het officiële startschot werd 
gegeven op 8 juli tijdens een gezamenlijke kick-off. Daarnaast hebben 
zowel SO-VM als SO-VC twee bijeenkomsten gehad waarin signalen zijn 
besproken. De signalen zijn verzameld en ingebracht door de 
deelnemende experts en gezamenlijk geduid. In totaal zijn door het SO-
VM 8 signalen ingebracht en geduid. Door het SO-VC zijn 13 signalen 
ingebracht en geduid. Bij duiding wordt besloten of verdere actie 
gewenst is, of het signaal kan worden afgesloten of dat het signaal 
wordt gemeld aan het CO.   
 
Een overzicht van de signalen is te vinden in de onderstaande tabel. 
Twee signalen uit 2020 zijn in januari 2021 gemeld aan het CO; deze 
signalen zijn daarom nog vertrouwelijk en zullen worden opgenomen in 
het jaarverslag over 2021. Voor een aantal signalen is de duiding nog 
niet afgerond, bijvoorbeeld omdat aanvullende informatie nodig was. 
Deze signalen worden ook opgenomen in het jaarverslag over 2021. 
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Tabel 1 Overzicht van chemische en microbiologische signalen 2020 
Chemische signalen  
   
Signaal Omschrijving Duiding 
2020.1.1  
 

Acrylamide in granuliet  
 

Onvoltooid, er zijn acties afgesproken om dit signaal 
nader te duiden.  

2020.1.2 Signaal op basis van vertrouwelijke gegevens Signaal is afgerond omdat dit door andere partijen 
voldoende wordt gemonitord.  

2020.1.3 Vertrouwelijk signaal Vertrouwelijk, gemeld aan het CO. 
2020.2.1 Vertrouwelijk signaal Vertrouwelijk, gemeld aan het CO. 
2020.2.2  
 

Afbreekbare plastics 
 

Onvoltooid, er zijn acties afgesproken om dit signaal 
nader te duiden. 

2020.2.3  
 

Voedingssupplement met medische claim  Onvoltooid, er zijn acties afgesproken om dit signaal 
nader te duiden.  

2020.2.4  
 

Amerikaanse rivierkreeft  Onvoltooid, er zijn acties afgesproken om dit signaal 
nader te duiden. 

2020.2.5  
 

Brand in panden met zonnepanelen op het dak Onvoltooid, er zijn acties afgesproken om dit signaal 
nader te duiden. 

2020.2.6  Signaal op basis van vertrouwelijke gegevens. Onvoltooid, er zijn acties afgesproken om dit signaal 
nader te duiden. 

2020.2.7  
 

Pyrolyse van biomassa en het gebruik van ‘biochar’ voor 
bodemverbetering   

Onvoltooid, er zijn acties afgesproken om dit signaal 
nader te duiden. 

2020.2.8  
 

Hergebruik van sinaasappelschillen Onvoltooid, er zijn acties afgesproken om dit signaal 
nader te duiden. 

2020.2.9  
Pyrrolizidine alkaloïden 
(PA’s) in keukenkruiden 

Pyrrolizidine alkaloïden (PA’s) kunnen voorkomen in plantaardige 
producten. De gehalten in bijvoorbeeld oregano kunnen oplopen 
tot 10 microgram/gram. Dit onderwerp heeft de aandacht van de 
Europese Commissie: zij werken aan maximale gehaltes voor 
o.a. thee en voedingssupplementen. Ook NVWA is hier erg alert 
op. Komend jaar zullen PA’s worden opgenomen in monitoring. 
Vaak zijn PA’s uit onkruid of andere kruiden in de kruiden 
terechtgekomen. 

Conclusie is dat dit signaal voldoende aandacht heeft 
en het signaal wordt daarom afgesloten. 

2020.2.10 
CBD olie met PAK’s 

PAK’s in CBD olie Onvoltooid, er zijn acties afgesproken om dit signaal 
nader te duiden. 
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Microbiologische signalen 
Signaal Omschrijving Duiding 
2020/09/S1 Mogelijke toename van yersiniose in NL. Bron: SO signaal 3576 

‘Toename in positieve Yersinia enterocolitica diagnostiek’. 
Yersinia staat in de EU One Health rapportage op 3e 
plek van waargenomen zoönotische ziekteverwekkers 
bij de mens. In Nederland vindt geen laboratorium-
surveillance van humane Yersinia-infecties (meer) 
plaats. Onduidelijk is daarom, op basis van de 
gegevens in het SO signaal, wat hier aan de hand is en 
of dit verdere aandacht behoeft. Onvoltooid, er zijn 
acties afgesproken om dit signaal nader te duiden. 

2020/09/S2 Uitbraak veroorzaakt door TBEV in rauwmelkse geitenkaas in 
Frankrijk. Het betrof een cluster van 44 patiënten gelinkt aan 
een rauw-melkse geitenkaas van een producent uit Elzas. TBEV 
is aangetoond in de rauwe melk, kaas van en teken op de farm. 
Bron: https://www.santepubliquefrance.fr/les-
actualites/2020/foyer-de-cas-d-encephalite-a-tiques-lies-a-la-
consommation-de-fromage-de-chevre-au-lait-cru-dans-l-ain.-
point-au-19-juin-2020. 

De kans dat rauwe melk en producten daarvan 
gemaakt een risico vormen voor overdracht van TBEV  
in NL is afhankelijk van besmettingsgraad van teken 
met TBEV, (is nu laag in vergelijking met andere 
Europese gebieden), gecombineerd met consumptie 
rauw-melkse kaas; of import rauwe kaas. Meldingen in 
Nederland en in de internationale vakliteratuur zullen 
in de gaten worden gehouden om een eventuele trend 
te signaleren. 

2020/09/S3 Cryptosporidium op sla in Ierland. Bron: 
https://www.foodsafetynews.com/2020/08/irish-authorities-
probe-salad-link-in-crypto-outbreak. 
 

Cryptosporidium is op dit moment geen onderdeel van 
actieve monitoring in NL. Wel dus een potentieel 
gevaar in verse producten zoals sla gezien deze 
uitbraak in Ierland. Op dit moment is er geen 
aanleiding voor directe actie, het SO-VM zal in de 
gaten te houden of binnen Europa vaker de 
aanwezigheid van Cryptosporidium op groente 
gerapporteerd wordt. 

2020/09/S4A  Signaal op basis van vertrouwelijke gegevens. Vertrouwelijk (lopende duiding in SO-Z). 
2020/09/S4B Signaal op basis van vertrouwelijke gegevens. Vertrouwelijk (lopende duiding bij SO-Z). 
2020/11/S5 
STEC in meel/bloem 

In diverse onderzoeken is melding gemaakt van de aanwezigheid 
van Shiga-toxine producerende Escherichia coli (STEC) in meel 
en/of bloem. In Duitsland zijn in de periode 2014-2017 officiële 
controlemonsters van tarwe- en roggemeel middels PCR 
geanalyseerd op de aanwezigheid van STEC in 25 g. Van de 
onderzochte monsters was 38% positief met PCR en 19% 

De bevindingen duiden op de mogelijke aanwezigheid 
van STEC in meel en/of bloem. STEC sterft af in 
bloem, graan, maar is stabiel in deeg. Risicofactoren 
zijn de aanwezigheid van dieren op het 
veld/fabrieksterrein en de bevochtigingsstap bij het 
malen. Het eten van rauw deeg (bijv. tijdens koekjes 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.santepubliquefrance.fr%2Fles-actualites%2F2020%2Ffoyer-de-cas-d-encephalite-a-tiques-lies-a-la-consommation-de-fromage-de-chevre-au-lait-cru-dans-l-ain.-point-au-19-juin-2020&data=04%7C01%7C%7C91cc3114d60a473a4a8708d87f17e9cc%7C27d137e5761f4dc1af88d26430abb18f%7C0%7C0%7C637399087960874041%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2FrrTsjNsK3Oq1reMjBMu0yOwyl9IGd9x%2BkT2kNNukVA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.santepubliquefrance.fr%2Fles-actualites%2F2020%2Ffoyer-de-cas-d-encephalite-a-tiques-lies-a-la-consommation-de-fromage-de-chevre-au-lait-cru-dans-l-ain.-point-au-19-juin-2020&data=04%7C01%7C%7C91cc3114d60a473a4a8708d87f17e9cc%7C27d137e5761f4dc1af88d26430abb18f%7C0%7C0%7C637399087960874041%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2FrrTsjNsK3Oq1reMjBMu0yOwyl9IGd9x%2BkT2kNNukVA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.santepubliquefrance.fr%2Fles-actualites%2F2020%2Ffoyer-de-cas-d-encephalite-a-tiques-lies-a-la-consommation-de-fromage-de-chevre-au-lait-cru-dans-l-ain.-point-au-19-juin-2020&data=04%7C01%7C%7C91cc3114d60a473a4a8708d87f17e9cc%7C27d137e5761f4dc1af88d26430abb18f%7C0%7C0%7C637399087960874041%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2FrrTsjNsK3Oq1reMjBMu0yOwyl9IGd9x%2BkT2kNNukVA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.santepubliquefrance.fr%2Fles-actualites%2F2020%2Ffoyer-de-cas-d-encephalite-a-tiques-lies-a-la-consommation-de-fromage-de-chevre-au-lait-cru-dans-l-ain.-point-au-19-juin-2020&data=04%7C01%7C%7C91cc3114d60a473a4a8708d87f17e9cc%7C27d137e5761f4dc1af88d26430abb18f%7C0%7C0%7C637399087960874041%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2FrrTsjNsK3Oq1reMjBMu0yOwyl9IGd9x%2BkT2kNNukVA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.foodsafetynews.com%2F2020%2F08%2Firish-authorities-probe-salad-link-in-crypto-outbreak%2F&data=04%7C01%7C%7C91cc3114d60a473a4a8708d87f17e9cc%7C27d137e5761f4dc1af88d26430abb18f%7C0%7C0%7C637399087960884035%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=n3m5XqzyMj1J%2Bc6mzviWln3JBzG3KucAysB6u4QGlGk%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.foodsafetynews.com%2F2020%2F08%2Firish-authorities-probe-salad-link-in-crypto-outbreak%2F&data=04%7C01%7C%7C91cc3114d60a473a4a8708d87f17e9cc%7C27d137e5761f4dc1af88d26430abb18f%7C0%7C0%7C637399087960884035%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=n3m5XqzyMj1J%2Bc6mzviWln3JBzG3KucAysB6u4QGlGk%3D&reserved=0
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Microbiologische signalen 
middels kweek. Vergelijkbare resultaten werden gevonden in 
Oostenrijk  (19% PCR, 3% kweek) en Zwitserland (13% PCR, 
11% kweek; O11, O146, O103). Bron: EFSA EREN Netwerk en 
MRA Netwerk. Verdere achtergrond informatie: 
DE: https://link.springer.com/article/10.1007/s00003-017-
1113-1 
https://www.bfr.bund.de/cm/349/escherichia-coli-in-flour-
sources-risks-and-prevention.pdf. 
 

bakken) en vers koekjes deeg (te koop in supermarkt) 
wordt gezien als risicogedrag. 
Actie: geen. 

2020/11/S6  
Toename van Vibrio spp. in 
Europa.  
 

Door klimaatverandering stijgt de temperatuur van het 
(zee)water in Europa en daarmee de kans op aanwezigheid van 
Vibrio spp. in zee- en oppervlaktewater. Dit zal zeer 
waarschijnlijk in de nabije toekomst voor een toename van 
vibriose in Europa zorgen. Bron: 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.20
20.EN-1881. 
 

Een verhoogde kans op aanwezigheid van Vibrio spp. 
in oppervlaktewater kan een verhoogd risico voor de 
voedselveiligheid als gevolg hebben. Wat 
levensmiddelen betreft vormen vooral rauw 
geconsumeerde tweekleppige schelpdieren een risico. 
NVWA heeft Vibrio spp. opgenomen in haar 
monitorings- en surveillanceprogramma m.b.t. 
microbiologische voedselveiligheid. Het RIVM voert 
momenteel onder andere onderzoek uit naar het 
voorkomen van Vibrio spp. in gekweekte schelpdieren 
(incl. het kweekwater) uit Nederlandse wateren. 
Daarnaast is het RIVM recent gestart met een 2-jarige 
studie naar het vóórkomen van gastro-enteritis en 
daarbij behorende verwekkers onder patiënten die de 
huisarts bezoeken. In deze studie wordt ook naar het 
voorkomen (PCR) van Vibrio gekeken. WBVR kijkt ook 
naar Vibrio vulnificus bij kweekvis met name als risico 
voor personeel, die met vis werken. 
Actie: diverse onderzoeken lopen reeds bij NVWA en 
RIVM. Geen verdere actie. 

2020/11/S7 Verse kruiden zijn een potentiële en bekende bron van 
Salmonella. In het huidige NVWA monitoringsprogramma bij 
Aardappels/Groente/Fruit (AGF) producten komen alleen de 
meest voorkomende/te verwachten ziekteverwekkers aan bod: 
Salmonella, Listeria monocytogenes, STEC, Campylobacter, 
Bacillus cereus, S. aureus, NoV, HAV. Het is onduidelijk in 
hoeverre andere, niet-meldingsplichtige, microbiologische 

Shigellose (bacillaire dysenterie) wordt in Nederland 
meestal gerelateerd aan een reis naar het buitenland 
of aan seksueel contact. Uitbraken door 
levensmiddelen komen amper voor. Wat betreft 
voedselgerelateerde vibriose vormen rauw 
geconsumeerde tweekleppige schelpdieren de 
belangrijkste enige relevante bron. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00003-017-1113-1
https://link.springer.com/article/10.1007/s00003-017-1113-1
https://www.bfr.bund.de/cm/349/escherichia-coli-in-flour-sources-risks-and-prevention.pdf
https://www.bfr.bund.de/cm/349/escherichia-coli-in-flour-sources-risks-and-prevention.pdf
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2020.EN-1881
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2020.EN-1881
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Microbiologische signalen 
Niet meldingsplichtige3 
pathogenen op Groente & 
Fruit 

gevaren op verse import groente/kruiden in beeld zijn, zoals 
Shigella, Vibrio en Yersinia. Bron: 
https://www.foodsafetynews.com/2020/10/fresh-mint-linked-to-
danish-shigella-outbreak/. 
 

Voedselgerelateerde uitbraken veroorzaakt door 
Yersinia spp. worden voornamelijk met varkensvlees 
geassocieerd, maar uitbraken door groenten komen 
voor (EFSA and ECDC, 2019). Onderzoek naar deze 
pathogenen op groenten of verse kruiden wordt door 
SO-VM niet als relevant beschouwd, behalve in geval 
van een uitbraak. 
Actie: geen. 

2020/11/S8 
SARS-CoV-2 NIET via 
voedsel 

Diverse internationale organisaties vermelden dat het niet 
waarschijnlijk is dat SARS-CoV-2 via voedsel wordt 
overgedragen. Zo stelt het International Commission on 
Microbiological Specifications for Food (ICMSF): … it is highly 
unlikely that the ingestion of SARS-CoV-2 will result in illness; 
there is no documented evidence that food is a significant source 
and/or vehicle for transmission of SARS-CoV-2. Bron: 
https://www.icmsf.org/wp-
content/uploads/2020/09/ICMSF2020-Letterhead-COVID-19-
opinion-final-03-Sept-2020.BF_.pdf. 

Voedsel lijkt geen significante rol als bron te spelen bij 
het veroorzaken van infecties met SARS-CoV-2. 
Adviserend vanuit dit overleg: Het SO-VM sluit zich 
aan bij de internationale consensus: transmissie via 
voedsel is onwaarschijnlijk, maar niet uitgesloten als 
de tijd tussen besmetting en aanraken/consumptie van 
het levensmiddel kort is. 

 

 
3 In NL is de monitoring van pathogenen in voedingsmiddelen (door de NVWA) beperkt tot enkele prioritaire pathogenen. Signalen betreffen vaak het voorkomen van een bepaalde, 
minder bekende pathogeen in een buitenlandse survey of in een uitbraak. Het SO-VM duidt het risico voor NL. Als geconcludeerd wordt dat het risico in NL toeneemt, dan zouden 
we het signaal moeten doormelden voor passende actie (onderzoek/risicobeoordeling). In veel gevallen wordt het risico voor NL echter gering geacht, in dat geval wordt er niet 
doorgemeld. Soms wordt door het SO-VM besloten om vooralsnog de trend in de gaten te houden.   

https://www.foodsafetynews.com/2020/10/fresh-mint-linked-to-danish-shigella-outbreak/
https://www.foodsafetynews.com/2020/10/fresh-mint-linked-to-danish-shigella-outbreak/
https://www.icmsf.org/wp-content/uploads/2020/09/ICMSF2020-Letterhead-COVID-19-opinion-final-03-Sept-2020.BF_.pdf
https://www.icmsf.org/wp-content/uploads/2020/09/ICMSF2020-Letterhead-COVID-19-opinion-final-03-Sept-2020.BF_.pdf
https://www.icmsf.org/wp-content/uploads/2020/09/ICMSF2020-Letterhead-COVID-19-opinion-final-03-Sept-2020.BF_.pdf
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3 Vervolg in 2021 

In 2021 zullen SO-VM en SO-VC in principe elk kwartaal bijeen komen. 
Tijdens deze bijeenkomsten worden de signalen uit 2020 die nog niet 
zijn afgerond, verder geduid en afgesloten of gemeld aan het CO. Ook 
worden er nieuwe signalen verzameld, ingebracht en geduid.  
 
Daarnaast vindt in januari 2021 de daadwerkelijke melding aan het CO 
van twee signalen uit 2020 plaats.   
 
In 2021 zullen ook twee experts vanuit het bedrijfsleven gaan 
deelnemen aan het SO-VM en het SO-VC. Daarnaast is met het 
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) afgesproken dat zij 
vanaf 2021 schriftelijk signalen indienen via de secretaris van het SO-
VC. Ook met het Voedingscentrum wordt gekeken hoe zij betrokken 
kunnen worden bij het SO-V. 
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4 Afkortingen 

BuRO  Bureau Risicobeoordeling en Onderzoek van de NVWA 
 
CBG-BD College ter Beoordeling van Geneesmiddelen – Bureau 

Diergeneesmiddelen 
 
Ctgb College voor de toelating van 

gewasbeschermingsmiddelen en biociden 
 
CO  Coördinerend overleg  
 
LCI Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding, Centrum 

voor Infectieziektebestrijding van het RIVM 
 
LNV  Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
 
NVIC  Nederlands Vergiftigingen Informatiecentrum 
 
NVWA   Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
 
RIVM   Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
 
SO-V  Signaleringsoverleg Voedselveiligheid 
 
SO-VC  Signaleringsoverleg Voedselveiligheid Chemie 
 
SO-VM  Signaleringsoverleg Voedselveiligheid Microbiologie 
 
SO-Z  Signaleringsoverleg Zoönosen 
 
VWS  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
 
WFSR   Wageningen Food Safety Research 
 
WBVR   Wageningen Bioveterinary Research   
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