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ADVIES 03-2012
Betreft: Evaluatie van het Salmonella actieplan bij varkens (Dossier Sci Com
2011/05: eigen-initiatief dossier)
Advies goedgekeurd door het Wetenschappelijk Comité op 17/02/2012.

Samenvatting
Aangezien varkensvlees verantwoordelijk is voor een belangrijk aandeel van de voedselgebonden
humane Salmonella gevallen in België is het doel van dit dossier om het huidige Salmonella
actieplan bij varkens te evalueren vanuit het oogpunt van de volksgezondheid en aanbevelingen
te doen om de Salmonella besmetting van de varkensketen en het aantal salmonellosen bij de
mens te doen dalen.
In het huidig Salmonella actieplan bij varkens, dat werd ingevoerd vanaf 2007, ligt de focus
éénzijdig op de primaire productie. Bij evaluatie van het plan is gebleken dat de Salmonella
besmetting van de varkenspopulatie slechts weinig is gedaald.
Het Wetenschappelijk Comité is daarom voorstander van een meer geïntegreerde aanpak van de
Salmonella problematiek die de gehele keten bestrijkt. De opbouw van het advies volgt bijgevolg
de productieketen van varkensvlees waarbij per schakel een inventarisatie van de beschikbare
gegevens is uitgevoerd waarna er aanbevelingen geformuleerd worden.
Het Wetenschappelijk Comité is van mening dat er maatregelen dienen te worden genomen om
de insleep van Salmonella in de keten te voorkomen door de aankoop van Salmonella negatief
fokmateriaal en voeder. Daarbij wordt er aangeraden om vaccinatie (van zodra beschikbaar) te
combineren met een bacteriologische monitoring en om verstrengde bioveiligheid toe te passen in
de eerste plaats in de fokvarkensbedrijven en later in de productiebedrijven. Verder dienen de
controles op het Salmonella-vrij zijn van varkensvoeder opgevoerd te worden, al dient er
opgemerkt te worden dat het effect hiervan maar duidelijk zal zijn bij voldoende algemene daling
van de Salmonella prevalentie op populatieniveau.
Het Wetenschappelijk Comité stelt voor om de monitoring van Salmonella niet meer te baseren
op serologisch onderzoek van vleesvarkens in de bedrijven maar om over te schakelen op een
bacteriologische monitoring op populatieniveau van slachtvarkens. Het Comité raadt aan om de
hierbij vrijgekomen middelen aan te wenden om de maatregelen uit te voeren in de andere
schakels van de keten. Verder raadt het Wetenschappelijk Comité ook aan om vaccinatie op
vleesvarkensbedrijven toe te laten om de transmissie van Salmonella op deze bedrijven af te
remmen.
Tenslotte is het Wetenschappelijk Comité van mening dat er aanzienlijke hygiënische
inspanningen dienen te worden geleverd op het niveau van het slachthuis en de
vleesverwerkende bedrijven aangezien studies aantonen dat op dit niveau van de keten het
meest en het snelst winst kan worden geboekt voor wat betreft een verminderde blootstelling van
de consument aan Salmonella.
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Summary
Advice 03-2012 Evaluation of the Salmonella action plan for pigs (Sci Com 2011/05:
self-tasking initiative)
Because pork is responsible for a large part of the food borne human Salmonella infections in
Belgium the goal of this study is to evaluate the current Salmonella action plan in pigs from a food
safety point of view and to formulate recommendations to lower the Salmonella contamination of
the pork production chain and to lower the number of salmonellosis cases in humans.
The current Salmonella action plan, that was introduced in 2007, is aimed unilaterally on primary
production. The evaluation of this Salmonella action plan demonstrated that it had only little effect
on the level of Salmonella infection in pigs.
The Scientific Committee proposes therefore a more integrated approach of the Salmonella
problem which covers the whole pork production chain. The structure of this advice follows
consequently this production chain and presents, for every link of the chain, an inventory of
available data after which recommendations are formulated.
The Scientific Committee is of the opinion that measures have to be taken to prevent the influx of
Salmonella into the pork production chain by the purchase of Salmonella free breeding pigs and
feed. Also it is recommended to start vaccination (from the moment a vaccine is available) in
combination with stringent biosecurity measures in breeding holdings firstly and afterwards in
production holdings. Furthermore the controls for Salmonella free pig feed need to be intensified,
although it is likely that this will only have sufficient effect if the Salmonella prevalence of the pig
population has lowered sufficiently.
It is proposed to shift from a serological monitoring of pigs on the holdings to a bacteriological
monitoring of slaughter pigs on the slaughter line and on a population level. This approach
demands less resources and it is proposed to devote all liquid assets to install other measures in
the other links of the production chain. Furthermore, the use of vaccination is recommended on
holdings with slaughter pigs to slow down the circulation of Salmonella on these holdings.
Finally, the Scientific Committee is of the opinion that slaughterhouses and meat processing
plants need to respect stringent hygienic measures because it is demonstrated that hygienic
measures on this level of the production chain are the Salmonella contaminated best and fastest
way to lower the number of human infections caused by the consumption of pork.

Sleutelwoorden
Risicobeoordeling – Salmonella – vleesvarkens – Salmonella actieplan
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1.

Referentietermen

Dit dossier is een eigen initiatief dossier van het Wetenschappelijk Comité met de bedoeling om
de doeltreffendheid van het Salmonella actieplan bij varkens, ingevoerd sinds 2007, te evalueren
vanuit het oogpunt van de volksgezondheid en om aanbevelingen te formuleren ter verbetering
van het plan.
Overwegende de besprekingen tijdens de werkgroepvergaderingen van 16/03/2011, 20/05/2011,
12/10/2011, 21/12/2011 en 10/01/2012 en tijdens de plenaire zittingen van 18/03/2011,
27/05/2011 en 17/02/2012

geeft het Wetenschappelijk Comité het volgende advies :

2.

Inleiding

2.1. BESCHRIJVING VAN HET HUIDIGE SALMONELLA ACTIEPLAN
Het huidige Salmonella actieplan bij varkens werd ingevoerd in 2007 en focust zich uitsluitend op
de primaire productie. Kort samengevat bestaat het plan uit de volgende acties:
- drie keer per jaar bloedmonstername door de bedrijfsdierenarts bij 10 tot 12
vleesvarkens per bedrijf (minstens 10 weken oud). Alle bedrijven in België worden
bemonsterd en de steekproefgrootte per bedrijf is gebaseerd op de bewaking van de
ziekte van Aujeszky;
- bepaling van de serologische titer aan Salmonella antistoffen (indirecte ELISA test) door
de regionale laboratoria DGZ en ARSIA;
- berekening van de S/P ratio per bedrijf (fotometrische verhouding van het geteste staal
(S) ten opzichte van een gekend positief staal (P)) ;
- toekennen van een Salmonella risicostatuut aan het bedrijf: indien het gemiddelde van
de laatste 3 S/P ratio’s groter is of gelijk aan 0,6 (Laevens en Mintiens, 2005), wordt het
bedrijf aangeduid als een risicobedrijf;
- informeren van risicobedrijven van het resultaat van de test en aanmoedigen om hun
bedrijf te laten doorlichten door de bedrijfsdierenarts aan de hand van een checklist; de
nadruk ligt hierbij op mogelijke maatregelen voor wat betreft de bioveiligheid;
- nemen van mengmeststalen voor bacteriologisch onderzoek op risicobedrijven door de
bedrijfsdierenarts met behulp van vier paar overschoentjes in de verblijfsplaatsen van vier
verschillende leeftijdsgroepen. Het resultaat van dit bacteriologisch onderzoek heeft geen
verdere gevolgen voor het betrokken varkensbedrijf;
- Indien op basis van drie opeenvolgende bloednames (over een periode van 12
maanden) en ELISA resultaten het bedrijf nog altijd een risicobedrijf is, neemt een
dierenarts van DGZ of ARSIA de bedrijfsvoering onder de loep en stelt een bedrijfseigen
actieplan op. Deze vrijblijvende aanbevelingen zijn gebaseerd op een aantal bevindingen
uit de literatuur die van invloed zijn op de Salmonella status van een bedrijf: bv. vogel- en
ongediertewering, voeder bestaande uit voldoende grote partikels, aanzuren van het
voeder en drinkwater, ontsmettingsbaden,… (Baptista et al., 2010; EFSA, 2010, Hotes et
al., 2010; Smith et al., 2010). Het aanpassen van de bedrijfsvoering aan de hand van
deze controlemaatregelen zou een verbetering van de Salmonella status moeten
betekenen, ook al blijken deze in de praktijk geen sluitende garanties te bieden om een
Salmonella besmetting op het bedrijf onder controle te brengen.
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In België is er geen vaccin tegen Salmonella infecties bij varkens geregistreerd. Bovendien staat
de vaccinatie wegens het ontbreken van deletievaccins en van selectieve serologische testen het
gebruik van serologie in de monitoring in de weg.
Indien een bedrijf beschouwd wordt als een risicobedrijf, heeft dit geen wettelijke noch financiële
gevolgen voor de varkenshouder. Het Salmonella statuut van het bedrijf dient wel kenbaar
gemaakt te worden aan het slachthuis in het kader van de voedselketeninformatieoverdracht.
Ongeveer 60% van de risicobedrijven, op basis van serologisch onderzoek, zijn ook positief na
bacteriologisch onderzoek (Laevens en Mintiens, 2005).

2.2. BEOORDELING VAN DE RESULTATEN VAN HET SALMONELLA ACTIEPLAN
Figuur 1 toont de evolutie van de gemiddelde S/P ratio van de Belgische bedrijven per maand
tijdens de periode dat het Salmonella actieplan in voege is (2007-2011). Daarbij is er een golvend
patroon te bemerken met een licht dalende trend tussen 2008 en 2011 waardoor het niveau in
2011 ongeveer overeenkomt met het niveau van 2006-2007.
Figuur 1: evolutie van de gemiddelde S/P ratio per maand met aanduiding van de periode gedurende dewelke het
Salmonella actieplan (SAP) officieel in voege is

Uit Tabel 1 blijkt evenwel dat zowel het aantal positieve bedrijven (éénmalige positieve
serologische test) als het aantal risicobedrijven (bedrijven met 3 opeenvolgende positieve
serologische testen) duidelijk is gedaald in 2010 ten opzichte van voorgaande periode. De
komende jaren zal moeten blijken of deze evolutie zich verder zet.
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Tabel 1: Evolutie jaarlijkse seroprevalentie en aantal risicobedrijven gedurende het bestaande Salmonella
actieplan (positief= S/P ratio > 0,6)
% positieve bedrijven
Aantal risicobedrijven
Jaar
(éénmalig)
2007
31,1% (n=6.978)
236
2008
40,2% (n=6.658)
457
2009
32,6% (n=6.395)
315
2010
19,26% (n=4.461)
97

Het Wetenschappelijk Comité is van mening dat het huidige Salmonella actieplan onvoldoende of
zelfs incorrecte informatie geeft over de reële Salmonella status van het individuele bedrijf. Dit is
deels te wijten aan de relatief zwakke link tussen de resultaten van de serologie en de
bacteriologie (Laevens en Mintiens, 2005 ; Snary et al., 2010). Ook is gebleken dat de steekproef
(gebaseerd op de surveillance voor de ziekte van Aujeszky) die momenteel genomen wordt,
onvoldoende groot is en te weinig uniform is op het vlak van de leeftijd van de varkens om
betrouwbare conclusies te kunnen trekken op bedrijfsniveau. De leeftijdsgroepen van de dieren
die moeten bemonsterd worden zijn strikt omschreven, maar in de praktijk zijn op sommige
bedrijven niet alle leeftijdsgroepen aanwezig of wordt vooral bloed genomen van de jongere,
gemakkelijk te bemonsteren dieren. Bijgevolg twijfelt het Wetenschappelijk Comité of de gunstige
evolutie in Tabel 1 daadwerkelijk een weerspiegeling is van de reële status op het terrein.

3.

Het belang van varkensvlees als bron van Salmonella voor de mens

Het aantal salmonellosegevallen bij de mens vertoont een dalende lijn gedurende de laatste jaren
(Figuur 2). Deze daling is vooral te wijten aan het sterk gedaalde aantal besmettingen met
Salmonella Enteritidis door de veralgemeende vaccinatie tegen Salmonella Enteritidis in de
pluimveesector (FAVV, 2010 en Pires et al., 2011).
Figuur 2: Evolutie van het aantal humane Salmonella isolaten en van de 2 belangrijkste serotypes Enteritidis en
Typhimurium over de periode 1980-2009: aantal gevallen bevestigd door laboratorium analyse (naar FAVV,
2009)

Volgens Pires et al. (2011) kunnen in België 73,7% van de voedselgebonden humane Salmonella
infecties toegeschreven worden aan de consumptie van varkensvlees (data van de periode 20062009). Daarmee is België de absolute koploper onder de EU lidstaten. Het grote aandeel van
varkensvlees in de salmonellosegevallen bij de mens kan deels verklaard worden door de
gunstige evolutie voor wat betreft Salmonella in de pluimveesector (FAVV, 2010 en Pires et al.,
2011), maar illustreert vooral het belang van de bestrijding van Salmonella in de varkenssector.
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Het meest voorkomende Salmonella serotype in België voor wat betreft humane infecties is
Salmonella Typhimurium (WIV, 2010). Ook bij varkens is dit veruit het meest voorkomende
serotype, op grote afstand gevolgd door Derby, Mbandaka, Livingstone en de andere serotypes
(Figuur 3).
Figuur 3: Evolutie van de gevonden Salmonella serotypes bij varkens in België (data CODA-CERVA)

4.

Belang van volledige keten aanpak

Het Wetenschappelijk Comité is van mening dat er niet alleen gefocust dient te worden op de
primaire productie, maar dat de volledige keten (van diervoerder tot consumptieklaar vers
varkensvlees) in beschouwing dient genomen worden om een grondige aanpak van de
Salmonella problematiek te kunnen garanderen.
De verdere indeling van het advies zal dan ook het verloop van deze keten volgen. De
aanbevelingen die geformuleerd worden per schakel in de keten zijn gebaseerd op data
verzameld door het FAVV en/of autocontrole data die ter beschikking werden gesteld door de
betrokken bedrijven.

5.

Aanbevelingen

5.1. VARKENSVOEDER
5.1.1. Inventarisatie van de gegevens
Uit tabel 2 kan worden afgeleid dat het aantal stalen dat jaarlijks door het FAVV wordt genomen
voor de evaluatie van Salmonella in varkensvoeder beperkt is, maar dat er toch vrij frequent
Salmonella uit voeder geïsoleerd wordt. Bovendien behoren sommige serotypes tot de 5 vaakst
voorkomende serotypes bij varkens (i.c. Livingstone, zie Figuur 2).
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Tabel 2: monitoring FAVV voor samengestelde voeders bestemd voor varkens
Percentage
Jaar
Aantal onderzochte stalen
Aantal positief voor Salmonella
positieve stalen

Serotypes

2008

56

2

3,57%

Seftenberg/ Lexington

2009

79

2

2,53%

Oranienburg / Anatum

2010

83

2

2,41%

Anatum / Livingstone

5.1.2. Invloed van het voeder op de uitscheiding van Salmonella
Pelleteren van het voeder zorgt voor een reductie van Salmonella aangezien hierbij een
hittebehandeling wordt toegepast. Het is echter nog mogelijk dat het voeder opnieuw
gecontamineerd wordt na de hittebehandeling. Gepelleteerd voeder dat onder de vorm van
korrels aan de varkens wordt gevoederd wordt geassocieerd met betere productieresultaten
(Eisemann en Argenzio, 1999), maar eveneens met een hoger risico op Salmonella infectie in
vergelijking met niet-gepelleteerd voeder (Stege et al., 2001; Leontides et al., 2003, Beloeil et al.,
2004b; Lo Fo Wong et al., 2004). Dit is voornamelijk een gevolg van de grotere partikelgrootte in
meelvoeder ten opzichte van korrelvoeder. Zo toonden Mikkelsen et al. (2004) aan dat het grof
gemalen voeder leidde tot een verminderde overleving van Salmonella tijdens de maagpassage.
Dit is waarschijnlijk te wijten aan een vertraagde maaglediging, en dus verlengde contactduur van
de kiemen met de antibacteriële maaginhoud. Daarenboven leidt het voederen van meel (met
grotere partikels dan korrel) tot een grotere fermenteerbare fractie met als gevolg een verandering
van het fermentatiepatroon in de dikke darm. Dit leidt op zijn beurt tot minder gunstige
omstandigheden voor Salmonella in het darmlumen (voornamelijk toegenomen organische
vetzuurconcentraties, met als belangrijkste vertegenwoordiger boterzuur).
Ook het aanzuren van het voeder door toevoeging van organische zuren of het voederen van
gefermenteerde bijproducten werd geassocieerd met een verlaagde uitscheiding van Salmonella
(van der Wolf et al., 1999; 2001b; Boyen et al., 2008; De Ridder et al., 2010). Niet alle zuren en
formuleringen zijn in gelijke mate in staat de uitscheiding te verlagen. Zuren zoals boterzuur die
reeds bij lage concentraties de invasiviteit van de kiem afremmen lijken veelbelovend, mits de
formulering in het voeder ervoor zorgt dat het boterzuur in het distale deel van de darm
terechtkomt (Boyen et al., 2008; De Ridder et al., 2010). Het aanzuren van drinkwater werd door
van der Wolf et al. (2001a) geassocieerd met een afname van de Salmonella seroprevalentie,
terwijl De Ridder et al. (2010) geen significante afname van de uitscheiding van Salmonella
konden aantonen.
5.1.3. Aanbevelingen
Het Wetenschappelijk Comité raadt aan om de Salmonella monitoring van varkensvoeder
(inclusief de grondstoffen, toevoegingsmiddelen en voormengsels) te intensiveren. Het is immers
aangetoond dat het voederen van Salmonella vrij voeder een significante daling van de
Salmonella prevalentie betekent. Daarbij is het effect wel het grootst in landen met een lage
prevalentie (EFSA, 2010; Hill et al., 2011). EFSA (2010) becijferde op basis van een kwantitatief
microbieel risicomodel dat het voederen van Salmonella vrij varkensvoeder een daling van de
Salmonella prevalentie kan betekenen van 10-20% voor lidstaten met een hoge prevalentie en
60-70% voor lidstaten met een lage prevalentie. Ook al heeft België momenteel een vrij hoge
prevalentie van Salmonella bij vleesvarkens (EFSA, 2008), zal het voederen van Salmonella vrij
voeder bijdragen tot de reductie van Salmonella infecties. Om deze reden wordt voorgesteld om
de varkensvoeders meer intensief op te volgen.
Het is bovendien nuttig om op regelmatige basis de autocontrolegegevens met betrekking tot de
aanwezigheid van Salmonella op te vragen bij de voederfabrikanten en deze te vergelijken met de
resultaten van de monitoring door het FAVV. Op die manier bekomt het FAVV een globaal,
realistisch beeld van de contaminatie van het voeder met Salmonella.
Verder raadt het Wetenschappelijk Comité ook aan om de analyse steeds op een homogeen en
voldoende groot (125 g) mengstaal uit te voeren, aangezien de besmettingsgraad van het voeder
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vaak laag is en de kiemen niet homogeen verdeeld zijn. Tenslotte is het aan te raden om
eveneens omgevingsstalen (stof) in de voederfabrieken te nemen voor analyse op Salmonella
omdat dit een terugkerende bron van infectie kan zijn. Deze aanbevelingen gelden ook voor de
stalen die in het kader van het autocontroleplan van de veevoederfabrikanten worden genomen.

5.2. FOKVARKENSBEDRIJVEN EN PRODUCTIEBEDRIJVEN
5.2.1. Inventarisatie van de gegevens
5.2.1.1 Fokvarkensbedrijven
Fokvarkensbedrijven zijn bedrijven die fokzeugen en/of fokberen op de markt brengen. Uit de
Salmonella EU baseline survey bij fokvarkens (EFSA, 2009) blijkt dat 18,8% van de
fokvarkensbedrijven in België positief zijn voor Salmonella (Tabel 3). De situatie in België in
vergelijking met de andere Europese landen voor wat betreft de 2 meest voorkomende serotypes
(Derby en Typhimurium) wordt weergegeven in Figuur 4 en 5. Het Wetenschappelijk Comité
merkt op dat in deze studie voor wat betreft België procentueel weinig bedrijven zijn bemonsterd
wat zich ook vertaalt in een zeer breed betrouwbaarheidsinterval.
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Tabel 3: Microbiologische prevalentie van Salmonella-positieve fokvarkensbedrijven (naar Salmonella EU
baseline survey 2008; EFSA (2009))
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Figuur 4: Microbiologische prevalentie van Salmonella Typhimurium-positieve fokvarkensbedrijven (naar
Salmonella EU baseline survey 2008; EFSA (2009))
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Figuur 5: Microbiologische prevalentie van Salmonella Derby-positieve fokvarkensbedrijven (naar Salmonella EU
baseline survey 2008; EFSA (2009))

5.2.1.2. Productiebedrijven
Productiebedrijven zijn bedrijven die zeugen houden voor de productie van biggen bestemd voor
de vleesproductie. Uit de Salmonella EU baseline survey (EFSA, 2009) blijkt dat 36,4% van de
productiebedrijven in België positief zijn voor Salmonella (Tabel 4). De situatie in België in
vergelijking met de andere Europese landen voor wat betreft de 2 meest voorkomende serotypes
(Derby en Typhimurium) wordt weergegeven in Figuur 6 en 7.
Voor wat betreft de productiebedrijven werd recent in een uitgebreide review (Wales et al., 2011)
met betrekking tot het produceren van Salmonella vrije biggen en interventies rond spenen
gesteld dat “segregated early weaning” (vroegtijdig spenen rond de leeftijd van 2 weken) in
combinatie met strikte hygiënemaatregelen en bijkomende maatregelen, zoals bijvoorbeeld
vaccinatie van de zeugen, vermijden van stress en verplaatsen van biggen, er kunnen toe leiden
dat het mogelijk is om Salmonella vrije biggen op te starten. Om deze dieren Salmonella vrij te
houden dienen verschillende aspecten van de productiecyclus te worden gecontroleerd (vb
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perfecte reiniging en desinfectie van de huisvesting, strenge bioveiligheidsmaatregelen om
herinfectie te voorkomen).
Tabel 4: Microbiologische prevalentie van Salmonella-positieve productiebedrijven (naar Salmonella EU baseline
survey 2008; EFSA (2009))
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Figuur 6: Microbiologische prevalentie van Salmonella Typhimurium-positieve productiebedrijven (naar
Salmonella EU baseline survey 2008; EFSA (2009))
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Figuur 7: Microbiologische prevalentie van Salmonella Derby-positieve productiebedrijven (naar Salmonella EU
baseline survey 2008; EFSA (2009))

5.2.2. Belang van fokvarkens in de verdere besmetting van de keten
Zoals weergegeven in Figuur 7 staan fokvarkensbedrijven aan de top van de productiepiramide
van de varkenshouderij. Nollet et al. (2005), EFSA (2010) en Hill et al. (2011) toonden aan dat
Salmonella positieve fokvarkens een belangrijke bron zijn voor de Salmonella contaminatie van
de volledige keten. Aankopen van Salmonella negatieve fokvarkens door productiebedrijven
zouden dan ook een gevoelige daling kunnen betekenen van de Salmonella prevalentie, en dan
vooral in landen met een hoge prevalentie (EFSA, 2010 en Hill et al., 2011). Zo becijferde EFSA
(2010) dat, indien enkel Salmonella negatieve fokvarkens zouden worden aangekocht, dit een
reductie zou betekenen van 70-80% van de prevalentie voor landen met een hoge prevalentie en
10-20% voor landen met een lage prevalentie.
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Figuur 8: Productiepiramide varkenshouderij

5.2.3. Risicofactoren
In een multivariabele regressieanalyse van EFSA (2011), gebaseerd op de EU baseline survey
voor zowel fokvarkensbedrijven als productiebedrijven (EFSA, 2009) werden de risicofactoren met
een significante invloed op de Salmonella status op hok-niveau berekend. Grote bedrijven van
meer dan 1000 fokvarkens hadden een 5 keer grotere odds om positief te zijn voor Salmonella in
vergelijking met bedrijven met minder dan 100 fokvarkens. Er werd ook een significant verband
gevonden tussen het aantal varkens per hok en het Salmonella risico. Ook de aanwezigheid van
gelten in een hok leidde tot een grotere kans om positief te zijn voor Salmonella, vermoedelijk te
wijten aan de gevoeligheid of carrierstatus van nieuw geïntroduceerde gelten. Verder bleek ook
het voederen van voeder van commerciële oorsprong evenals het voederen van gepelleteerd
voeder sneller tot een Salmonella positieve status te leiden. Tenslotte gaan vloertypes andere dan
roostervloeren en vaste vloeren met strobedding gepaard met een hogere odds op een positieve
Salmonella status.
5.2.4. Aanbevelingen
Aangezien de Salmonella prevalentie van fokvarkensbedrijven in België relatief hoog is (Tabel 3),
raadt het Wetenschappelijk Comité aan om op termijn enkel handel van Salmonella negatieve
fokvarkens toe te laten. Dit zou immers, volgens EFSA (2010) een gevoelige daling van de
Salmonella prevalentie betekenen onder de huidige epidemiologisch omstandigheden. Daarbij
hebben de nucleus en fokvarkensbedrijven de grootste prioriteit, gezien het grote aantal
fokvarkens dat zij verhandelen en de grote verspreiding van deze fokvarkens.
Het Wetenschappelijk Comité is verder ook voorstander om vaccinatie van zeugen toe te passen
in combinatie met een bewaking op basis van bacteriologisch onderzoek van faecesstalen. Deze
staalname zou minimaal drie maal per jaar moeten gebeuren en zou moeten bestaan uit een
voldoende aantal representatieve mengmestmonsters. Daarbij dient de kans op detectie
gemaximaliseerd te worden door te bemonsteren kort na het spenen. Uit onderzoek (Nollet et al.,
2005) blijkt immers dat deze periode kritisch is in de productiecyclus bij zeugen voor wat betreft
de uitscheiding van Salmonella.
Vaccinatie en bacteriologische bewaking zouden eveneens moeten gepaard gaan met strenge
maatregelen op het vlak van hygiëne, bioveiligheid en management. Op termijn zouden bedrijven
die fokdieren verkopen moeten kunnen aantonen dat zij Salmonella vrij zijn. Deze maatregelen
kunnen daarnaast ook van toepassing zijn voor de bestrijding van andere ziekten zoals PRRSV,
dysenterie,… Dergelijke aanpak werd eveneens beschreven door EFSA (2011) in het kader van
de herziening van de vleeskeuring bij varkens. Ook andere scenario’s zoals opruiming van
positieve bedrijven en geïnfecteerde zeugen of behandeling met antibiotica werden door het
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Wetenschappelijk Comité overwogen, maar zijn respectievelijk niet realistisch en niet wenselijk
bevonden.
Idealiter zouden de bovenstaande maatregelen moeten worden toegepast op zowel
fokvarkensbedrijven als productiebedrijven. Het Wetenschappelijk Comité is echter van mening
dat de fokvarkensbedrijven prioritair zijn.
Bij zeugen wordt, in tegenstelling tot vleesvarkens (zie verder) wel gekozen voor een monitoring
op bedrijfsniveau. Er zijn immers gevoelig minder fokvarkensbedrijven en productiebedrijven die
geen vleesvarkens produceren dan vleesvarkensbedrijven waardoor deze monitoring op
bedrijfsniveau logistiek gemakkelijk te organiseren is en gepaard gaat met relatief lage kosten.
Bovendien kan men op die manier nagaan of de Salmonella besmetting op het bedrijf heeft
plaatsgevonden. Het is immers van groot belang om de Salmonella positieve fokvarkens en
productiebedrijven te kunnen identificeren om de instroom van de besmetting in de verdere keten
te kunnen voorkomen.
Indien na verloop van tijd de Salmonella status op fokvarkensbedrijven (en e.v.
productiebedrijven) gevoelig zou verbeteren ten gevolge van de gesuggereerde maatregelen en
indien er een markervaccin en differentiële serologische test ter beschikking zouden komen, is het
Wetenschappelijk Comité voorstander om terug over te schakelen naar een serologische analyse
om de aanwezigheid van Salmonella op een dergelijk bedrijf aan te tonen. De kans op detectie
van Salmonella infecties op bedrijfsniveau, vooral bij lage prevalenties, is immers veel hoger met
behulp van serologie dan met bacteriologie.

5.3. VLEESVARKENS
5.3.1. Inventarisatie van de gegevens
Zoals hoger aangegeven (Tabel 1) is zowel het aantal bedrijven met een éénmalig positief
serologisch resultaat als het aantal risicobedrijven (waarbij 3 opeenvolgende positieve
serologische resultaten) duidelijk gedaald in 2010 ten opzichte van de voorgaande jaren. Het
Wetenschappelijk Comité beschikt niet over alle gegevens (b.v. leeftijd van de bemonsterde
biggen, bacteriologische opvolging, maatregelen op de bedrijven, …) om te kunnen oordelen of
de gunstige evolutie werkelijk een weerspiegeling is van de status op het terrein en stelt daarom
voor om de monitoring anders aan te pakken om een correcter beeld van de infecties met
Salmonella bij varkens in België te bekomen.
Uit de Salmonella EU baseline survey bij vleesvarkens (EFSA, 2008) blijkt dat 13,9% van de
vleesvarkens in België positief zijn voor Salmonella ter hoogte van de ileocaecale lymfeknopen
(Tabel 5). De situatie in België in vergelijking met de andere Europese landen voor wat betreft de
2 meest voorkomende serotypes (Derby en Typhimurium) wordt weergegeven in Figuur 9 en 10.
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Tabel 5: Waargenomen prevalentie ter hoogte van de lymfeknopen bij vleesvarkens geïnfecteerd met Salmonella (naar Salmonella EU baseline survey 2006-2007 (EFSA, 2008))
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Figuur 9: Waargenomen prevalentie ter hoogte van de lymfeknopen bij vleesvarkens geïnfecteerd met
SalmonellaTyphimurium (naar Salmonella EU baseline survey 2006-2007 (EFSA, 2008))

18

Figuur 10: Waargenomen prevalentie ter hoogte van de lymfeknopen bij vleesvarkens geïnfecteerd met
Salmonella Derby (naar Salmonella EU baseline survey 2006-2007 (EFSA, 2008))

5.3.2. Evaluatie van het huidige Salmonella actieplan
Het Wetenschappelijk Comité is geen voorstander van de actuele bewaking die een kleine
steekproef op het bedrijf (10-12 dieren 3 maal per jaar) combineert met serologie als maatstaf
voor de Salmonella besmetting van de varkensstapel. Het blijkt immers dat resultaten van
serologisch onderzoek (zowel op serum als op vleessap) een slechte epidemiologische indicator
zijn om de Salmonella prevalentie te bepalen op dierniveau (Hurd et al., 2008; Nollet et al. 2005).
Op bedrijfsniveau is er een matige correlatie tussen serologie en bacteriologie op voorwaarde dat
er voldoende monsters worden genomen (cfr steekproefgroottes van 40 dieren of meer per bedrijf
zoals in Denemarken wordt uitgevoerd) en voldoende oude dieren (>60 kg) bemonsterd worden
(Laevens en Mintiens, 2005; Snary et al., 2010). Tenslotte wordt bij serologisch onderzoek geen
informatie verkregen over de betrokken serovars, kloons en antimicrobiële resistentie (EFSA,
2011).
EFSA (2011) heeft serologisch onderzoek dan ook niet langer opgenomen als epidemiologische
indicator voor Salmonella bij vleesvarkens in zijn wetenschappelijke opinie over de vernieuwde
vleeskeuring bij varkens. Het Wetenschappelijk Comité sluit zich hierbij aan en stelt dat
serologisch onderzoek voor Salmonella bij vleesvarkens enkel een indicatie is voor de aan- of
afwezigheid van Salmonella op een bedrijf en op voorwaarde dat er voldoende grote aantallen
dieren worden bemonsterd per bedrijf.
5.3.3. Belang van zeugen voor de besmetting van vleesvarkens
Verschillende bronnen in de wetenschappelijke literatuur vermelden dat de Salmonella prevalentie
op slachtleeftijd vooral een resultaat is van een infectie gedurende de afmestperiode (Davies et
al., 1998; Nielsen et al., 1995; Schwartz, 1999). Daarom focussen de meeste huidige
controlemaatregelen zich voornamelijk op gespeende biggen en vleesvarkens (Schwartz, 1999;
Hill et al., 2008). Deze maatregelen kunnen inderdaad interfereren met de Salmonella incidentie
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en uitscheiding van de oudere vleesvarkens maar beïnvloeden minder de infectiedruk en de
verspreiding van de bacterie bij zuigende biggen. Deze vroege stadia in de productiecyclus
kunnen echter cruciaal zijn in de contaminatie van varkensloten, en dan vooral op bedrijven waar
protocollen voor bioveiligheid en voor reiniging en desinfectie goed tot zeer goed toegepast
worden (Hill et al., 2008). Lurette et al. (2008 en 2009) toonden aan dat infectie tussen geboorte
en spenen een kritisch punt was voor de verspreiding van Salmonella binnen een groep varkens
en mogelijkerwijs ook binnen een bedrijf.
Nollet et al. (2005) konden geen verandering in het uitscheidingspatroon van Salmonella bij
zeugen tijdens de dracht, het werpen en de lactatie observeren. De auteurs stelden daarentegen
vast dat er kort na het spenen een significante toename in Salmonella uitscheiding plaatsvond en
besloten dat zeugen een belangrijke rol kunnen spelen in het onderhoud van een Salmonella
infectie in gesloten bedrijven.
5.3.4.

Het effect van vaccinatie van zeugen op de besmetting van vleesvarkens

Roesler et al. (2006) toonden aan dat de vaccinatie van drachtige zeugen met een geïnactiveerd
Salmonella vaccin de Salmonella prevalentie bij nakomelingen van geïnfecteerde zeugen doet
dalen. Er zijn voorlopig nog geen wetenschappelijke gegevens over de effectiviteit onder
veldomstandigheden van het enige vaccin (Salmoporc®) dat geregistreerd is in sommige landen
van de Europese Unie voor gebruik bij zeugen. In die landen is het vaccin geregistreerd voor
parenteraal gebruik bij zeugen en oraal gebruik bij zuigende biggen (Springer et al., 2001;
Eddicks et al., 2009).
5.3.5. Risicofactoren
Eén van de belangrijkste risicofactoren voor een bedrijf om Salmonella positief te worden is de
introductie van asymptomatische carriers (De Sadeleer et al., 2008; EFSA, 2011). Ook de
mogelijkheid van neus-tot-neus contact tussen varkens van verschillende hokken komt vaak voor
en draagt bij tot de verspreiding van Salmonella in een bedrijf (De Sadeleer et al., 2008). Verder
dragen ook andere managementfactoren zoals hergroepering van varkens, mogelijkheid van
contact met andere diersoorten (katten, honden, vogels, knaagdieren en andere productiedieren),
bij tot de introductie en verspreiding van de infectie op een bedrijf. Ook het voeder is een
belangrijke risicofactor voor de verspreiding van Salmonella (De Sadeleer et al., 2008; EFSA,
2011), en werd reeds hoger besproken. Bioveiligheidsmaatregelen zoals bv. bedrijfseigen kledij
voor bezoekers, all in/ all out werkwijze, ontsmettingsbaden aan de ingang van het bedrijf en
tussen verschillende compartimenten van het bedrijf, apart materiaal voor de verschillende
compartimenten,… zijn beschermende factoren voor de Salmonella status van de bedrijven.
5.3.6. Aanbevelingen
5.3.6.1. Monitoring
Het Wetenschappelijk Comité stelt voor om af te stappen van de serologische bewaking van
Salmonella bij vleesvarkens en over te schakelen naar bacteriologisch onderzoek, dat immers de
aanwezigheid van de bacterie zelf detecteert. Bovendien laat bacteriologisch onderzoek toe om,
in tegenstelling tot de serologie, zich een beeld te vormen van de circulerende serotypes en
klonen en hun antimicrobiële resistentie (EFSA, 2011). Ook vaccinatie wordt dan mogelijk indien
de surveillance niet beperkt is tot serologisch onderzoek. Deze aanpak kan doorgevoerd worden
onder verschillende vormen die hierna elk met hun bijhorende voor- en nadelen worden
besproken zodat de overheid de kans heeft een weloverwogen keuze te maken.
In de betreffende scenario’s zijn er 2 benaderingen: a) monstername op bedrijf of aan de slachtlijn
en die een risicoclassificatie van de bedrijven toelaat, zoals in het huidige Salmonella actieplan
(cfr. scenario 1, 2 en 3) en b) monstername op populatieniveau aan de slachtlijn zonder
risicoclassificatie van de bedrijven (scenario 4).
Het voordeel van een monstername op bedrijfsniveau is dat varkenshouders gemotiveerd worden
om de Salmonella status van hun bedrijf te verbeteren. Het nadeel is het groot aantal stalen met
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een aanzienlijke impact op de logistieke aspecten en op het budget. Eventueel kunnen gepoolde
stalen worden genomen om het aantal te verminderen.
Het grote voordeel van monitoring op populatieniveau is dat er relatief weinig stalen dienen te
worden genomen om het effect van algemene maatregelen (bv. eventuele vaccinatie, verstrengde
maatregelen bij fokvarkensbedrijven en voederproducenten,…) te kunnen evalueren. Het zal
duidelijk zijn dat de budgettaire impact bij deze benadering veel geringer is. Het Wetenschappelijk
Comité is van mening dat dit een zeer goede aanpak is op voorwaarde dat het vrijgekomen
budget wordt gebruikt om de hoger vermelde maatregelen ter hoogte van de fokbedrijven en de
productiebedrijven te bevorderen. Het nadeel is echter dat het aanleiding kan geven tot een
verminderde motivatie van de individuele varkenshouders om controlemaatregelen te nemen die
de Salmonella status van hun bedrijf kan verbeteren omdat zij zich minder betrokken voelen. .
Ter illustratie wordt in onderstaande Tabel 6 een simulatie gemaakt van het aantal varkens dat
dient bemonsterd te worden bij beide benaderingswijzen.
Tabel 6: simulatie van het aantal te bemonsteren varkens bij monitoring op bedrijfsniveau en monitoring op
populatieniveau.

Benadering

Populatie/
batch

Prevalentie

Toegestane
fout

Aantal te
bemonsteren
varkens per batch

Totaal aantal te
bemonsteren
varkens

Monitoring op bedrijfsniveau

100

15%

5%

67

402.000*

Monitoring op bedrijfsniveau

100

15%

10%

33

198.000*

Monitoring op populatieniveau
(indien perfect random
populatie)

10.000.000

15%

5%

/

196

*in de veronderstelling dat er 6.000 bedrijven zijn waarvan er jaarlijks één batch van 100 dieren wordt onderzocht

Scenario 1: Bacteriologie op faecesstalen (staalname op het bedrijf)
Hierbij wordt voorgesteld om de Salmonella infectiestatus (positief versus negatief) op het bedrijf
te bepalen door bacteriologisch onderzoek van mengmestmonsters verzameld op het bedrijf en
zoals ook voorgesteld op de fokvarkensbedrijven.
Faecesstalen kunnen genomen worden op verschillende manieren. In een Belgische studie
(Korsak et al., 2003) vonden de auteurs dat Salmonella frequenter werd geïsoleerd wanneer
gebruik werd gemaakt van overschoentjes in vergelijking met conventionele faecale stalen,
behalve bij drachtige zeugen. Een recente EFSA studie (EFSA, 2011(a)) meldt dat het nemen van
mengmestmonsters aan de hand van een grote swab, die door natuurlijk gemengde en
opgehoopte mest wordt gehaald een gevoeligere methode is dan het nemen van
mengmestmonsters door op 10 verschillende plaatsen kleine faeces stalen te nemen. Dit werd
verklaard door het feit dat de swabmethode faecaal materiaal van een groter aantal dieren
collecteert, waardoor de gevoeligheid voor het detecteren van Salmonella positieve dieren
toeneemt, een observatie die ook in vroegere publicaties werd waargenomen (Arnold en Cook,
2009). EFSA (2011a) raadt aan om mengmeststalen te gebruiken als robuuste en goedkope
methode voor het uitvoeren van surveys en om de Salmonella status van fokvarkensbedrijven te
bepalen. Buiten de EFSA studie zijn er weinig wetenschappelijke gegevens die de gevoeligheid
van overschoentjes en mengmeststalen vergelijken om de Salmonella status van een bedrijf te
bepalen. Het Wetenschappelijk Comité sluit zich dan ook aan bij de aanbevelingen van EFSA
(2011(a)).
Het grote voordeel van de bacteriologie op faecesstalen is de onmiddellijke en ondubbelzinnige
koppeling van de resultaten aan de status van het bedrijf: door de isolatie van Salmonella wordt
de circulatie van de kiem op het bedrijf aangetoond. De organisatie van de bemonstering (ieder
bedrijf minimaal 3 maal per jaar; op welbepaalde leeftijd, b.v. vlak na spenen of op het einde van
de afmestperiode) is relatief eenvoudig, b.v. via de verplichte bezoeken van de bedrijfsdierenarts.
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Bovendien zijn de isolaten beschikbaar voor serotypering, antibioticumresistentiebepaling en
moleculaire typering.
Een groot nadeel van deze benadering is dat enkel de Salmonella uitscheiding gemeten wordt.
Geïnfecteerde dieren scheiden Salmonella intermitterend uit (Wood et al., 1989; Fedorka-Cray et
al., 2000), zodat een negatief resultaat geen absolute zekerheid geeft van de afwezigheid van
Salmonella. Een tweede nadeel is dat er weinig controle mogelijk is over de leeftijdscategorieën
van de bemonsterde dieren en dat er meststalen kunnen genomen worden bij leeftijdscategorieën
waar de Salmonella uitscheiding minder waarschijnlijk is of dat niet alle leeftijdsgroepen op een
bedrijf aanwezig zijn (cfr. het huidige programma op basis van serologie).
Besluit: Via deze methode is het niet mogelijk de infectiegraad of de prevalentie van uitscheiders
in een bedrijf te bepalen. Bovendien heeft de praktische uitvoering belangrijke logistieke en
budgettaire implicaties.
Scenario 2: Bacteriologie op darminhoud (staalname aan de slachtlijn met terugkoppeling
naar bedrijfsniveau)
In dit scenario wordt gepoogd om de Salmonella infectiegraad op het bedrijf te bepalen aan de
hand van bacteriologisch onderzoek van de darminhoud verzameld aan de slachtlijn.
De aanwezigheid van Salmonella in het maagdarmstelsel wordt gemeten wat relevant is in relatie
tot de risico’s voor karkascontaminatie. Belangrijk is ook dat alle bemonsterde dieren van
ongeveer dezelfde leeftijd zijn, wat betrouwbaarder is om evoluties doorheen de tijd te
beschouwen. Een ander voordeel is het kleiner aantal controlepunten, i.e. minder slachthuizen
dan vleesvarkensbedrijven, wat een kostenbesparende factor is.
Salmonella infectie en kolonisatie van de darm kunnen echter eveneens optreden tijdens het
transport van de dieren naar het slachthuis en tijdens hun verblijf in de wachtruimte (De Busser et
al., 2011). De resultaten van dit bacteriologisch onderzoek zijn dus niet noodzakelijk een juiste
weerspiegeling van de infectiedruk op het bedrijf. Daarnaast is de plaats van staalname in het
darmstelsel van grote invloed op het resultaat. Tenslotte brengt de organisatie van een staalname
op slachthuisniveau en de terugkoppeling naar de bedrijven van oorsprong een reeks
organisatorische en logistieke uitdagingen met zich mee (berekening van het aantal te
bemonsteren dieren per bedrijf in functie van het aantal slachtdieren, spreiding over het jaar en
e.v. over verschillende slachthuizen, praktische staalname aan de slachtlijn).
Besluit: Deze bemonstering laat niet toe om de prevalentie te schatten van met Salmonella
geïnfecteerde dieren per bedrijf gezien de mogelijke besmetting van de dieren tijdens het
transport en tijdens het verblijf in de wachtruimte. De praktische uitvoering gaat bovendien
gepaard met gelijkaardige logistieke en budgettaire implicaties als onder scenario 1.
Scenario 3: Bacteriologie op ileo-caecale lymfeknopen (staalname aan de slachtlijn met
terugkoppeling naar bedrijfsniveau)
Hierbij wordt de Salmonella infectiegraad op het bedrijf bepaald aan de hand van bacteriologisch
onderzoek van de ileo-caecale lymfeknopen verzameld aan de slachtlijn.
Het belangrijkste voordeel van deze bemonstering is dat de aanwezigheid van Salmonella in de
ileo-caecale lymfeknopen een goede weerspiegeling is van het aantal carrierdieren op een bedrijf
en dus indirect van de infectiegraad van het bedrijf van herkomst indien er voldoende stalen
worden genomen (zie Tabel 6). Bovendien is de aanwezigheid van Salmonella in de
darmlymfeklieren een belangrijke indicatie voor de risico’s op karkascontaminatie (Berends et al.,
1997). Een bijkomend voordeel is dat het aantal controlepunten vermindert en dat alle
bemonsterde dieren van ongeveer dezelfde leeftijd zijn (zie scenario 2).
De staalname op slachthuisniveau en de terugkoppeling naar de bedrijven van oorsprong brengt
echter gelijkaardige logistieke uitdagingen met zich mee als onder scenario 2: er dienen veel
varkens per bedrijf bemonsterd te worden om een goede inschatting van de prevalentie te kunnen
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geven op bedrijfsniveau (zie Tabel 6) en de monstername en analyse is tijdrovend en duur (o.a.
vrij prepareren lymfeknopen, vooraanrijking,…. ).
Besluit: Dit scenario is het scenario bij uitstek om de infectiestatus en infectiegraad van de
bedrijven van herkomst voor wat betreft Salmonella te bepalen, maar heeft een zware logistieke
en budgettaire impact.
Scenario 4: Monitoring op populatieniveau
In scenario 4 wordt een uitgebreide staalname georganiseerd op slachthuisniveau (staalname van
ileo-caecale lymfeknopen en karkassen aan de slachtlijn) zonder een terugkoppeling van de
bekomen resultaten naar de bedrijven van herkomst (en dus de bijhorende risicoclassificatie van
het individuele bedrijf) te voorzien. Deze aanpak zal dus enkel toelaten om op populatieniveau
(b.v. land) of per diersoortcategorie (b.v. zeugen of vleesvarkens) trends te identificeren en
bestrijdingsmaatregelen zoals bv. vaccinatie van de fokzeugen, verbeterde hygiëne op de
vleesvarkensbedrijven of verbeterde hygiëne in het slachthuis te evalueren. Voor dit scenario zijn
beduidend minder stalen nodig om een representatief beeld te krijgen van de volledige sector dan
wanneer een uitspraak op individueel bedrijfsniveau moet geveld worden (Tabel 6). Dit scenario
kadert in het concept van het verleggen van het zwaartepunt bij de controle van (dier)ziekten van
bewaking naar preventie, d.w.z. minder doorgedreven bewaking van individuele varkensbedrijven
om de aldus vrijgekomen middelen te gebruiken om preventieve maatregelen ter hoogte van de
fok- en productiebedrijven (zoals bv. vaccinatie) en bij de voederproducenten te ondersteunen.
Deze vorm van monitoring omvat niet enkel de primaire productie maar neemt tezelfdertijd ook de
invloed van het slachtproces in beschouwing. Onderzoek van de ileo-caecale lymfeknopen laat
toe de infectiegraad van varkens op slachtleeftijd in te schatten en op te volgen in de tijd.
Anderzijds laat de bemonstering van lymfeknopen en karkassen in slachthuizen toe om een goed
zicht te verwerven op het relatieve belang van de verschillende mogelijke bronnen van
contaminatie (primaire productie of slachtproces inclusief transport en verblijf in wachtplaats) van
varkenskarkassen. Een voorwaarde hierbij is evenwel dat de beide monsters telkens van
hetzelfde varken worden genomen. Bovendien moeten er in ieder slachthuis voldoende monsters
genomen worden om de bijdrage van de verschillende contaminatiebronnen op de
karkascontaminatie te kunnen beoordelen.
De verzamelde data zullen niet toelaten om een terugkoppeling te maken naar ieder individueel
bedrijf van oorsprong en zullen dus geen risicoclassificatie van de bedrijven toelaten. Afhankelijk
van de omvang van de staalname vraagt de uitvoering van dit scenario een goede organisatie en
logistiek. Het wegvallen van de informatie over de infectiestatus van elk individueel bedrijf kan
aanleiding geven tot een verminderde motivatie van de varkenshouders om controlemaatregelen
te nemen die de Salmonella status van hun bedrijf kan verbeteren. Daarbij is het belangrijk de
vrijgekomen middelen aan te wenden voor preventieve maatregelen en sensibilisatie van de
betrokken partijen waardoor er een bewustzijn zal ontstaan bij de varkenshouders en de
slachthuizen die aanleiding kan geven tot sector-eigen regulatiemechanismen, b.v.
bacteriologische uitgangscontroles alvorens logistiek te slachten.
Om de eventuele verminderde motivatie van de varkenshouders op te vangen kan eventueel een
alternatief van dit scenario toegepast worden, met name een combinatie van scenario’s 1 en 4.
Hierbij wordt een uitgebreide staalname op slachthuisniveau (staalname van ileo-caecale
lymfeknopen en karkassen aan de slachtlijn) zoals beschreven in scenario 4 gecombineerd met
een jaarlijkse bacteriologische bemonstering op bedrijfsniveau zoals beschreven in scenario 1.
Deze combinatie laat toe om via de slachthuisbemonstering een goed zicht te hebben op de
algemene trends in de prevalentie van Salmonella op populatieniveau en bovendien informatie te
verwerven over het belang van het slachthuis in de karkascontaminatie. Daarnaast wordt via de
(beperkte) bacteriologische bemonstering op bedrijfsniveau alsnog bedrijfsspecifieke informatie
verzameld die moet toelaten om probleembedrijven te identificeren. Een nadeel van deze
alternatieve methode is dat de bemonstering op twee niveaus moet georganiseerd worden en dus
duur is.
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5.3.6.2. Bioveiligheid
Het Wetenschappelijk Comité is van mening dat de huidige aanpak in het Salmonella actieplan
omtrent de bijsturing van het bedrijfsmanagement en de bioveiligheid op de bedrijven aan de
hand van checklists essentieel is en raadt dan ook deze maatregelen verder te zetten. Hierbij
dient echter ook opgemerkt te worden dat de aanwezigheid van bioveiligheidsinfrastructuur en het
toepassen van strikte bioveiligheidsmaatregelen op reeds geïnfecteerde bedrijven geen absolute
garantie bieden op het controleren en het eradiceren van de Salmonella infectie op het bedrijf. De
bioveiligheidsmaatregelen hebben voornamelijk een preventief effect door het reduceren van de
kans op insleep en het beogen van een lagere infectiedruk. Het invoeren en uitbreiden van
bioveiligheidsmaatregelen op elk varkensbedrijf moet daarom aangemoedigd worden.
5.3.6.3. Vaccinatie
Het Wetenschappelijk Comité is er voorstander van om vaccinatie tegen Salmonella toe te laten
indien er een goed werkend vaccin door de overheid erkend en commercieel beschikbaar is. In de
pluimveesector werd immers door de verplichte vaccinatie van moederdieren en leghennen een
grote reductie van Salmonella infecties bij deze dieren vastgesteld, evenals van salmonellose bij
de mens. Gegevens uit de literatuur tonen aan dat vaccinatie onder experimentele
omstandigheden een significant lagere transmissie van Salmonella op een bedrijf tot gevolg heeft
(De Ridder et al., 2010). Indien de monitoring voortaan op bacteriologisch onderzoek zou
berusten (zie hoger) is er bovendien geen kans meer op interferentie met vaccinantistoffen, wat
wel het geval zou zijn bij serologische monitoring. Er dient wel opgemerkt te worden dat er nog
weinig gekend is over de doeltreffendheid van de vaccinatie bij vleesvarkens onder
veldomstandigheden (b.v. mogelijkheid tot reductie van stressgeïnduceerde excretie).

5.4. SLACHTHUIZEN EN VLEESVERWERKENDE BEDRIJVEN
5.4.1. Inventarisatie van de gegevens
Hierbij werd gebruik gemaakt van zowel monitoringgegevens van het FAVV voor wat betreft
Salmonella,
totaal
kiemgetal
en
Enterobacteriaceae
in
karkasswabs
als
van
autocontrolegegevens die ter beschikking werden gesteld door de bedrijven zelf (karkasswabs
voor analyse op Salmonella). De regelgeving rond autocontrole is als volgt: conform de
Verordening EG 2073/2005 dienen slachthuizen wekelijks 5 ad random gekozen karkassen vóór
koeling te bemonsteren met de schuursponsmethode of digestiemethode (zie Verordening).
Indien op meer dan 5 karkassen gedurende de laatste 10 weken (dus op een totaal van 50
karkassen) Salmonella gedetecteerd wordt dienen corrigerende maatregelen te worden genomen.
Het FAVV heeft bijkomend een actielimiet ingesteld die stelt dat er reeds vanaf 3 positieve
karkassen corrigerende maatregelen moeten worden ingesteld.
Tabel 7 toont de gunstige evolutie van het percentage Salmonella positieve karkassen tijdens de
monitoring door het FAVV in de slachthuizen sinds 2008. Het Wetenschappelijk Comité heeft ook
inzage gehad in de autocontrolegegevens van 26 slachthuizen. Daaruit blijkt dat het aantal
positieve karkassen in de FAVV-controle (8,9% in 2010 gebaseerd op 750 swabs verdeeld over
36 slachthuizen) hoger ligt dan het aantal positieve karkassen in de autocontrole (6,8% in 2010
gebaseerd op 4700 swabs verdeeld over 26 slachthuizen). In 2009 daarentegen was het aantal
positieve karkasswabs in de autocontrole slechts 5,96% (n=5135) terwijl dit in de FAVV-controle
13,4% was (n=828). De oorzaak van dit verschil is op basis van de beschikbare data niet te
achterhalen.
Tabel 7: Evolutie positieve karkassen tijdens monitoring FAVV en autocontrole in slachthuizen
% positieve karkassen voor
% positieve karkassen voor
Jaar
Salmonella bij FAVV monitoring
Salmonella bij autocontrole
2008
14,6% (n=281)
/
2009
13,4% (n=828)
5,96% (n=5135)
2010
8,93% (n=750)
6,83% (n=4700)
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De correlatiecoëfficiënt tussen het percentage Salmonella positieve karkasswabs in de
autocontrole en de FAVV surveillance op slachthuisniveau bedraagt slechts 0,55. Grafisch is dit
weergegeven in Figuur 11. Hierbij valt op dat in één slachthuis tot bijna 50% van de swabs in de
autocontrole positief waren. Wanneer de resultaten van dit slachthuis uit de analyse worden
weggelaten, blijkt dat de correlatie niet verbetert en op slachthuisniveau bijzonder matig is (niet
weergegeven).

Percentage swabs positief voor Salmonella tijdens de autocontrole

Figuur 11: overeenkomst percentage Salmonella positieve karkasswabs in de autocontrole en in de FAVV
surveillance op slachthuisniveau.

Percentage swabs positief voor Salmonella tijdens FAVV surveillance

Tevens werd de correlatie nagegaan van andere variabelen die gemeten worden in de
autocontrole (Enterobacteriaceae en totaal kiemgetal) met de resultaten van de karkasswabs in
de autocontrole.
Hieruit blijkt dat er een zeer lage correlatie bestaat tussen het percentage non-conforme stalen
voor Enterobacteriaceae en de FAVV Salmonella resultaten (correlatiecoëfficiënt van 0.06) en
tussen het percentage non-conforme stalen voor totaal kiemgetal en de FAVV Salmonella
resultaten (correlatiecoëfficiënt van 0,08). Er is wel een sterke correlatie (0,80) tussen het
percentage non-conforme stalen voor totaal kiemgetal en het percentage non-conforme stalen
voor Enterobacteriaceae (Figuur 12).
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Percentage stalen non-conform totaal kiemgetal

Figuur 12: Correlatie tussen het percentage non-conforme stalen voor totaal kiemgetal en het percentage nonconforme stalen voor Enterobacteriaceae

Percentage stalen non-conform Enterobacteriaceae

Uit de EU baselinestudie (EFSA, 2008) voor wat betreft de prevalentie van Salmonella positieve
karkassen gedurende de periode 2006-2007 en op basis van de schuursponsmethode valt op dat
België, in vergelijking met de andere deelnemende lidstaten, een hoog aantal Salmonella
positieve karkassen heeft bij staalname aan de slachtlijn (Tabel 9).
.
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Tabel 8: Prevalentie van karkassen gecontamineerd met Salmonella (naar Salmonella EU baseline survey 2006-2007 (EFSA, 2008))
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Op het niveau van de vleesverwerkende bedrijven toont de FAVV-monitoring een gunstige
evolutie gedurende de laatste 3 jaar, waarbij ook opvalt dat de contaminatie significant lager ligt
dan op karkasniveau (Tabel 9).
Tabel 9: Evolutie positieve stalen voor Salmonella monitoring FAVV in vleesverwerkende bedrijven
Jaar
% positief voor Salmonella
2008
5,7% (n=122)
2009
3,4% (n=237)
2010
1,7% (n=297)

5.4.2. Aanbevelingen
Het Wetenschappelijk Comité is ervan overtuigd dat het slachthuis een belangrijk controlepunt is
in de gehele keten van varkensvleesproductie voor wat betreft de contaminatie van varkensvlees
en de blootstelling van de mens aan Salmonella. Niettegenstaande de prevalentie voor
Salmonella in de Belgische varkensstapel reeds hoog is, is het Comité van mening dat er in
sommige gevallen nog een toename van de besmetting mogelijk is door onvoldoende hygiëne
tijdens het slachtproces en kruiscontaminatie tussen de karkassen of vanuit de
slachthuisomgeving. Ook in de wetenschappelijke literatuur wordt er gesteld dat het respecteren
van een goede hygiëne tijdens het slachtproces de meest effectieve methode is om het aantal
humane infecties te doen dalen (Alban en Stärk, 2005; Bollaerts et al., 2010). Grondige reiniging
van de volledige slachtlijn kan ervoor zorgen dat alle aanwezige Salmonella verwijderd worden
met het gevolg dat de slachtlijn niet meer kan fungeren als bron voor contaminatie op de volgende
slachtdag. Messen en handen dienen frequent (in principe na ieder karkas) gereinigd en ontsmet
te worden. Het sproeien van karkassen tijdens de evisceratie mag niet gebeuren, maar kan wel
na de volledige evisceratie. Het plaatsen van een plastiekzak over de anus en rectum onmiddellijk
na het lossnijden reduceert de karkascontaminatie. Ook het uitvoeren van een degelijke reiniging
en desinfectie van de wachtruimte lijkt cruciaal om het aantal Salmonella positieve varkens voor
het slachten te verminderen (De Busser et al., 2011).
Het Wetenschappelijk Comité pleit dan ook voor een meer uitgebreide monitoring van Salmonella
in de slachthuizen op de karkassen en de ileo-caecale lymfeknopen om het aandeel van het
slachthuis in de contaminatiegraad in te kunnen schatten (zie scenario 4 hoger beschreven). Dit
scenario kadert in een monitoring van de volledige keten tot en met het slachthuis.
Tevens wordt aangedrongen op een betere opvolging door het FAVV van de autocontrole en van
de controlerende maatregelen indien een slachthuis onvoldoende resultaten behaalt. Het
vergelijken van de resultaten van het bacteriologisch onderzoek van lymfeknopen met deze van
karkasswabs lijkt daarbij zeer interessant. Het Wetenschappelijk Comité is van mening dat ook de
slachthuisomgeving (en dan vooral oppervlakten die in contact komen met de karkassen) dient
bemonsterd te worden voor Salmonella, en dit zowel tijdens de monitoring van het FAVV als
tijdens de controle van reiniging en desinfectie in het kader van de autocontrole. Bovendien
benadrukt het Comité het belang van een verplichte gedetailleerde staalname (o.a. van de
omgeving) voor slachthuizen die slechte resultaten behalen tijdens de monitoring op karkasniveau
en dit in het bijzonder voor die bedrijven waar andere serotypes en kloons worden gevonden op
de karkassen dan ter hoogte van de lymfeknopen van de slachtvarkens. Deze verplichte
staalname dient te leiden tot het opsporen van de besmettingsbron met daaropvolgend het
toepassen van de gepaste corrigerende maatregelen.
Tenslotte is het ook van belang dat de omstandigheden tijdens het transport en het verblijf in de
wachtruimte erop gericht zijn om de verspreiding van Salmonella onder de varkens na het
verlaten van het varkensbedrijf te minimaliseren. Tijdens het transport van het bedrijf naar het
slachthuis en tijdens het verblijf in de wachtruimte van het slachthuis wordt immers een toename
van het aantal varkens dat Salmonella uitscheidt waargenomen (Hurd et al., 2001). De duur en de
omstandigheden (laaddichtheid, temperatuur, samenvoegen van varkens uit verschillende
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hokken/bedrijven, reiniging en desinfectie…) van dit transport en verblijf in de wachtruimte zijn
dan ook van grote invloed op deze toename (EFSA, 2011).

6.

Geïntegreerde aanpak

Het Wetenschappelijk Comité pleit voor een geïntegreerde aanpak van de Salmonella
problematiek die de gehele keten bestrijkt.
Het Wetenschappelijk Comité is van mening dat er aanzienlijke inspanningen dienen te worden
geleverd op het niveau van het slachthuis. Het is immers aangetoond dat onder de huidige
omstandigheden het meest en het snelst winst kan worden geboekt met een doorgedreven
hygiëne op het niveau van de slachthuizen en de vleesverwerkende bedrijven (Alban en Stärk,
2005; Bollaerts et al., 2010).
Verder is het Wetenschappelijk Comité van mening dat er maatregelen dienen te worden
genomen om de insleep van Salmonella in de keten te voorkomen door de aankoop van
Salmonella negatief fokmateriaal en voeder. Daarbij wordt er aangeraden de voorgestelde
maatregelen (vaccinatie, bacteriologische monitoring en verstrengde bioveiligheid) op het niveau
van de fokvarkensbedrijven en in een latere fase op het niveau van de productiebedrijven toe te
passen. Verder dienen de controles op het Salmonella-vrij zijn van varkensvoeder opgevoerd te
worden, al dient er opgemerkt te worden dat het effect hiervan maar duidelijk zal zijn bij
voldoende daling van de Salmonella prevalentie.
Tenslotte is het Wetenschappelijk Comité voorstander om de monitoring op het niveau van de
vleesvarkenspopulatie in het slachthuis uit te voeren op populatieniveau en dit via bacteriologisch
onderzoek (scenario 4), waarbij het weliswaar niet mogelijk zal zijn om een risicoclassificatie van
de bedrijven van herkomst uit te voeren. Het Comité raadt aan om de vrijgekomen middelen aan
te wenden om de maatregelen uit te voeren in de andere schakels van de keten zoals hierboven
voorgesteld. Tenslotte raadt het Wetenschappelijk Comité ook aan om vaccinatie op
vleesvarkensbedrijven toe te laten van zodra een geregistreerd vaccin beschikbaar is om de
transmissie van Salmonella op deze bedrijven af te remmen.

Voor het Wetenschappelijk Comité,
De Voorzitter,

Prof. Dr. Ir. André Huyghebaert
Brussel, 24/02/2012
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