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Samenvatting
Advies 18-2021 van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het FAVV over
Whole genome sequencing voor de opsporing van voedselgebonden uitbraken
en bacteriële risico evaluatie
Achtergrond en referentietermen
Dit advies behandelt Whole Genome Sequencing (WGS), waarbij de DNA-sequentie van het genoom
van een organisme wordt bepaald vertrekkend vanuit een isolaat. "Metagenomics", waarbij DNAsequenties worden bepaald vertrekkende vanuit een biologisch monster, dat meerdere microorganismen kan bevatten, valt niet binnen de scope van dit advies. Virussen, hoewel ook van belang
voor voedselgebonden infecties, vallen niet binnen de scope van dit advies. Dit advies heeft betrekking
op WGS van bacteriën, aangezien bacteriën ook de eerste prioriteit zijn van EFSA en ECDC.
De technologische ontwikkeling van Whole Genome Sequencing (WGS) biedt nieuwe mogelijkheden
voor de identificatie van de oorzaken van voedselgebonden infecties en intoxicaties, de genotypische
karakterisering van antimicrobiële resistentie, de bepaling van de virulentie, de serotypering van
pathogenen en de gestandaardiseerde uitwisseling van gegevens. Anderzijds zijn er ook een aantal
bezorgdheden aan de implementatie van WGS.
Dit advies is opgesteld op eigen initiatief van het Wetenschappelijk Comité. In het advies worden de
volgende referentietermen behandeld, met een focus op de Belgische context:
1.

De voordelen van het gebruik van WGS voor uitbraakonderzoek

2.

De voordelen van het gebruik van WGS voor bacteriële risico evaluatie in het kader van
voedselveiligheid

3.

Interpretatie van de link tussen gecontamineerd voedsel, menselijke infecties en de bron
van de contaminatie in de voedselketen

4.

Aanbevelingen voor de (verdere) implementatie van WGS voor het beheer van de
voedselveiligheid in België

5.

Validatie van WGS-methodologie: belang, huidige status en verwachte evoluties

6.

Vereisten - technisch en organisatorisch - om WGS data te delen in het kader van
voedselveiligheid

Methode
Het advies is gebaseerd op informatie beschikbaar in de wetenschappelijke literatuur en op
expertopinie.

Advies
Whole Genome Sequencing (WGS) biedt nieuwe mogelijkheden om de bacteriële voedselveiligheid te
verbeteren. Tegelijkertijd moet er rekening gehouden worden met een aantal bezorgdheden bij de
implementatie van WGS in het kader van (inter)nationale monitoring en beheer van de
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voedselveiligheid. Het advies richt zich op verschillende voedselpathogenen waaronder Salmonella,
Listeria monocytogenes en humaan pathogene Shiga Toxine-producerende Escherichia coli (STEC).
Deze drie pathogenen worden meer in detail beschreven, in het gedeelte over het uitbraakonderzoek
(bijlage 1), aangezien zij de eerste en feitelijke focus zijn van de gezamenlijke WGS-databank
ontwikkeld door de EFSA en het ECDC.
In dit advies wordt eerst de achtergrondinformatie van WGS beschreven en wordt de technologie
gesitueerd in de bredere context van andere bacteriële en moleculaire methoden. In het tweede deel
wordt ingegaan op de referentietermen gerelateerd aan de implementatie van deze technologie, met
bijzondere aandacht voor de Belgische context.

Conclusie
In dit advies situeert het Wetenschappelijk Comité het gebruik van WGS voor de opsporing van door
voedselgebonden uitbraken en de beoordeling van bacteriële risico's, en reflecteert het over de
toepassing van WGS in de Belgische context. In de toekomst zal WGS de voorkeursmethode worden
voor bacterieel voedselveiligheidsonderzoek, door zijn hoog discriminerend vermogen en het
verdwijnen van verschillende oudere typeringsmethoden op internationaal niveau. Ondanks het feit
dat de WGS-methoden en de pipelines voor data-analyse nog voortdurend evolueren en verbeteren,
is WGS klaar om te worden gebruikt bij routinematig uitbraakonderzoek en monitoringactiviteiten. Het
Wetenschappelijk Comité formuleert verschillende aanbevelingen met betrekking tot de
implementatie van WGS in een Belgische context. Om de overgang naar WGS te vergemakkelijken voor
de analyse van voedselisolaten, met inbegrip van AMR-monitoring, kan een overgangsperiode worden
ingesteld. Dit biedt de laboratoria de tijd om ervaring op te doen en voldoende infrastructuur uit te
bouwen. Het Wetenschappelijk Comité adviseert het FAVV om (geleidelijk) over te stappen naar WGS
voor de analyse van voedselisolaten.
Ondanks de voordelen van WGS moet echter met een aantal beperkingen rekening worden gehouden
met het oog op een routinematige en uniforme toepassing. Er moeten inspanningen worden geleverd
om de WGS-methodologie te valideren en de uitwisseling van gegevens te bevorderen. Het wordt
aanbevolen dat de op WGS gebaseerde resultaten betreffende de vergelijking van stammen bij
uitbraakonderzoek geïnterpreteerd worden door een multidisciplinair team (microbiologen,
moleculaire biologen, bio-informatici, epidemiologen) met voldoende expertise. Ook wordt
aanbevolen dat bij het gebruik van WGS voor subtypering van stammen, als onderdeel van een
uitbraakonderzoek, gebruik wordt gemaakt van gevalideerde of internationaal erkende WGSmethoden en bioinformatica tools, en dat deze worden geïnterpreteerd in functie van de klonaliteit
van de betrokken pathogeen, en rekening houden met de epidemiologische gegevens en de
metagegevens van de stammen. Deze metadata omvatten kenmerken zoals geolocatiegegevens,
isolatiebron, collectiedatum, de organisatie die de monstername uitvoert, namen van monsters en
stammen). Het wordt aanbevolen om waakzaam te zijn met betrekking tot de correcte interpretatie
en communicatie over de verantwoordelijkheden van de verschillende actoren (bevoegde autoriteit,
FBO, consument) in geval van een uitbraak. In dit verband is het belangrijk te communiceren dat een
nulrisico in verband met de bacteriële voedselveiligheid niet bestaat.
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Aanbevelingen
Het Wetenschappelijk Comité geeft de volgende aanbevelingen:
-

Het wordt aanbevolen om in de (nabije) toekomst in België over te schakelen op WGS voor de
analyse van de voedselgerelateerde bacteriële isolaten.
a. Aangezien verschillende oudere typeringsmethoden op internationaal niveau aan het
uitdoven zijn, zal WGS de methode bij uitstek worden voor de typering van stammen
(inclusief serotypering voor Salmonella en Shiga toxine producerende E. coli) voor
nationale monitoring, bronbepaling en uitbraakonderzoek. Er kan een
overgangsperiode worden ingebouwd, zodat de laboratoria kunnen investeren in
geschikte infrastructuur, de nodige technische deskundigheid kunnen verwerven, een
gestandaardiseerde flow voor de uitvoering van de WGS-methode kunnen opzetten
die kan worden gevalideerd en ervaring kunnen opdoen.
b. Aangezien WGS-AMR-gegevens kunnen worden verkregen uit dezelfde WGSgegevens die voor typering, bronbepaling en uitbraakonderzoek worden gebruikt en
ze fenotypische gegevens kunnen aanvullen met extra informatie over de genetische
merkers en retrospectief kunnen worden gescreend, wordt ook voor AMR-monitoring
aanbevolen om gegevens te extraheren uit de beschikbare WGS-gegevens die voor
andere doeleinden zijn verzameld. Aangezien deze methode onlangs is aanvaard als
alternatieve methode voor de specifieke monitoring van ESBL- of AmpC- of
carbapenemase-producerende E. coli en Salmonella en het EuRL-AR een te volgen
technisch protocol heeft opgesteld, wordt verwacht dat op EU-niveau verder zal
worden overgeschakeld op WGS-AMR.
-

Het delen van WGS data kan gebeuren door het centraliseren van de data op nationaal niveau,
op Belgisch niveau, of (direct) internationaal op Europees niveau. Op Belgisch niveau zal zowel
voor de humane klinische data als voor de agrovoedingsdata een nieuwe infrastructuur
moeten worden uitgebouwd. Deze nieuwe infrastructuur wordt bij voorkeur opgezet als een
gezamenlijke databank of op zijn minst als twee databanken die kunnen communiceren zodat
de gezamenlijke gegevens kunnen worden geanalyseerd. Tegen juni 2022 zal de gezamenlijke
Europese databank operationeel zijn waarbij communicatie is voorzien tussen de WGS
databank van de EFSA (isolaten van agrovoedingsproducten) en Tessy van het ECDC (klinische
isolaten van mensen). De Belgische isolaten vanuit de agrovoedingsketen en vanuit humaan
klinische oorsprong zullen bij de respectievelijke databanken kunnen worden ingediend.

-

Het wordt aanbevolen dat de op WGS gebaseerde resultaten betreffende de vergelijking van
stammen bij uitbraakonderzoek (bv. op basis van SNP-analyse of cgMLST) geïnterpreteerd
worden door een multidisciplinair team (microbiologen, moleculaire biologen, bio-informatici,
epidemiologen) met voldoende expertise. Het is niet mogelijk een duidelijke drempelwaarde
vast te stellen voor het aantal genetische verschillen tussen stammen van een
gemeenschappelijke bron. De van WGS afkomstige gegevens moeten worden gecombineerd
met metagegevens die informatief zijn voor de epidemiologische interpretatie van de uitbraak.
Om een doeltreffende gevalsdefinitie (bv. drempelwaarde) op basis van WGS te kunnen
vaststellen, moeten bovendien WGS-gegevens over de circulerende stammen beschikbaar zijn.
Dit zal een populatie opleveren aan de hand waarvan clusters van potentiële uitbraakstammen
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kunnen worden beoordeeld. Daarom moet het huidige gebruik van WGS bij het onderzoek van
uitbraken worden uitgebreid tot officiële monitoringprogramma's.
-

Om uitbraken te voorkomen, vooral van pathogenen waarvan bekend is dat zij in de
voedselverwerkingsomgeving kunnen overleven (bv. L. monocytogenes), wordt aanbevolen de
aanwezigheid ervan in de voedselverwerkingsomgeving te onderzoeken en het reinigings- en
ontsmettingsproces op te volgen.

-

Het wordt aanbevolen om het proces van standaardisatie en validatie van de WGSmethodologie op te volgen en dit zowel voor het "wet-lab" als voor het "dry-lab" gedeelte.
Ook voor deze technologie moeten de uitgevoerde methoden waarborgen dat de resultaten
voldoen aan de criteria die zijn vastgesteld in ISO/DIS 23418 (Microbiologie van de
voedselketen - Whole genome sequencing voor typering en genomische karakterisering van in
levensmiddelen aanwezige bacteriën - Algemene eisen en richtlijnen). Het wordt aanbevolen
om de op WGS gebaseerde resultaten zorgvuldig te documenteren met voldoende metadata,
zodat, ook wanneer databanken worden bijgewerkt, geen informatie verloren gaat en de
traceerbaarheid tot de voedselbron of de exploitant van het levensmiddelenbedrijf
gewaarborgd blijft.

-

Het wordt aanbevolen om waakzaam te zijn met betrekking tot de correcte interpretatie en
communicatie over de verantwoordelijkheden van de verschillende actoren (bevoegde
autoriteit, FBO, consument) in geval van een uitbraak. In dit verband is het belangrijk te
communiceren dat een nulrisico in verband met de bacteriële voedselveiligheid niet bestaat.

__________________________________________________________________________________
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Summary
Opinion 18-2021 of the Scientific Committee established at the FASFC
regarding: Whole genome sequencing for the detection of foodborne
outbreaks and bacterial risk assessment
Background & Terms of reference
This opinion deals with Whole Genome Sequencing (WGS), in which the DNA sequence of an
organism's genome is determined starting from an isolate. "Metagenomics", in which DNA sequences
are determined from a biological sample, which may contain multiple microorganisms, does not fall
within the scope of this opinion. Viruses, although also important for foodborne infections, are not in
the scope of this opinion. This opinion is addressing WGS of bacteria, as bacteria are also the first
priority of EFSA and ECDC.
Technological development of Whole Genome Sequencing (WGS) provides new opportunities for the
identification of the causes of foodborne infections and intoxications, the genotypic characterization
of antimicrobial resistance, the determination of virulence, the serotyping of pathogens and the
standardized exchange of data. At the same time, there are also a number of concerns about the
implementation of WGS.

This opinion was prepared by the Scientific Committee using a self-tasking mandate. The following
terms of reference are addressed in the opinion, with a focus on the Belgian context:
1. The benefits of using WGS for outbreak investigation
2. The benefits of using WGS for bacterial food safety risk assessment
3. Interpretation of the linking between contaminated food, human infections and the source of
contamination in the food chain
4. Recommendations on the (further) implementation of WGS for managing food safety in
Belgium
5. Validation of WGS methodology: importance, current status and expected evolutions
6. Requirements – technically and organizationally – to share WGS data in the context of food
safety

Method
The opinion is based on information available in scientific literature and on expert opinion.

Opinion
Whole Genome Sequencing (WGS) provides new opportunities for improving bacterial food safety. At
the same time, a number of concerns should be taken into account when implementing WGS in the
frame of (inter)national surveillance and food safety management. The opinion focuses on different
food borne pathogens including Salmonella, Listeria monocytogenes and Shiga Toxin-producing
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Escherichia coli (STEC). These three pathogens are described in more detail, in the part on outbreak
investigation (Annex 1), since they are the first and actual focus of the joint WGS database developed
by EFSA and ECDC.
In this opinion, firstly the background of WGS is described and the technology is situated in the broader
context of other bacterial and molecular methods. In the second part, the terms of reference related
to the implementation of this technology are addressed with a particular focus on the Belgian context.

Conclusion
In this opinion the Scientific Committee has situated the use of WGS for the detection of foodborne
outbreaks and bacterial risk assessment and reflected on the implementation of WGS in the Belgian
context. In the future, WGS will become the preferred method for bacterial food safety investigation,
due to its high discriminatory power and the fading out of various older typing methods at an
international level. Despite that WGS methods and pipelines for data analysis are still continuously
evolving and improving, WGS is ready to start being used in routine outbreak investigation and
surveillance activities. The Scientific Committee formulates several recommendations regarding the
implementation of WGS in a Belgian context. To facilitate the transition to WGS for the analysis of food
isolates, including AMR monitoring, a transition period can be implemented. This offers the labs time
to get experience and sufficient infrastructure ready. The Scientific Committee advises the FASFC to
(gradually) make the transition to WGS for the analysis of food isolates.
However, despite the advantages of WGS, some limitations still need to be taken into account for
routine and uniform implementation. Efforts should be made to validate the WGS methodology and
to facilitate data sharing. It is recommended that WGS-based results regarding strain comparison in
outbreak investigations be interpreted by a multidisciplinary team (microbiologists, molecular
biologists, bioinformaticians, epidemiologists) with sufficient expertise. It is also recommended that
when using WGS for subtyping strains, as part of an outbreak investigation, validated or internationally
recognized WGS methods and bioinformatics tools should be used, and interpreted according to the
clonality of the pathogen under consideration and taken into account the epidemiological evidence
and the metadata about the strains. These metadata include features such as geolocation data,
isolation source, collection date, the organization performing collection, sample and strain names). It
is recommended to be vigilant of the correct interpretation and communication on the responsibilities
of the different actors (competent authority, FBO, consumer) in case of an outbreak. In this, it is
important to communicate that zero risk in relation to bacterial food safety does not exist.

Recommendations
The Scientific Committee makes the following recommendations:
-

It is recommended to make the transition to WGS for the analysis of the food related isolates in
Belgium, in the (near) future.
a. As various older typing methods are fading out at an international level, WGS will
become the method of choice for strain typing (including serotyping for Salmonella
and Shiga toxin producing E. coli) for national surveillance, source attribution and
outbreak investigation. A transition period can be implemented, so that the labs can
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invest in appropriate infrastructure, can acquire the technical expertise needed, setup a standardized flow for implementation of the WGS method that can be validated
and built experience.
b. As WGS-AMR data can be obtained from the same WGS data used for typing, source
attribution and outbreak investigation and that they can complement phenotypic data
with extra information related to the genetic markers and be screened retrospectively
it is recommended also for AMR monitoring to extract data from the available WGS
data collected for other purposes. As it is recently been accepted as alternative
method for the specific monitoring of ESBL- or AmpC- or carbapenemase-producing E.
coli and Salmonella and the EURL-AR has elaborated a technical protocol to be
followed, it is expected that at EU-level a further transition towards WGS-AMR can be
expected.
-

Sharing WGS data can be performed by centralizing the data nationally, at the Belgian level or
(directly) internationally at the European level. At the Belgian level, for both the human clinical
data and the agrofood data new infrastructure will need to be build. This new infrastructure is
ideally concepted as a joint database or at least as two databases so that the joint data can be
analyzed. By June 2022, the joint European database will be operational with communication
between EFSA's WGS database (isolates from agrofood products) and ECDC's Tessy (clinical isolates
from humans). The Belgian isolates from the agrofood chain and from human clinical origin will be
able to be submitted to the respective databases.

-

It is recommended that WGS-based results regarding the comparison of strains in outbreak
investigation (e.g. performed by SNP analysis or cgMLST) are interpreted by a multi-disciplinary
team (microbiologists, molecular biologists, bio-informaticians, epidemiologists) with sufficient
expertise. It is not possible to define a clear threshold for the number of genetic differences
between strains from a common source. The WGS-derived data should be combined with
metadata informative for the epidemiological interpretation of the outbreak. Furthermore, in
order to establish an effective case definition (e.g. threshold) based on WGS, WGS data should be
available on the circulating strains. This will provide a population against which clusters of potential
outbreak strains can be assessed. Therefore, the current use of WGS during outbreak investigation
should be extended to official surveillance programs.

-

In order to prevent outbreaks, especially caused by pathogens which are known to be able to
persist in the processing environment (e.g. L. monocytogenes), it is recommended to investigate
their presence in the food processing environment and to follow up the cleaning and disinfection
process.

-

It is recommended to follow up the process of standardisation and validation of the WGS
methodology and this for both the 'wet –lab' and 'dry-lab' part. Also for this technology the
performed methods need to safeguard the results conform the criteria defined in the ISO/DIS
23418 (Microbiology of the food chain — Whole genome sequencing for typing and genomic
characterization of foodborne bacteria — General requirements and guidance). It is recommended
to carefully document the WGS-based results with sufficient metadata, so that, also in the case
databases are updated, no information will get lost and traceability to the food source or the food
business operator will remain.
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It is recommended to be vigilant of the correct interpretation and communication on the
responsibilities of the different actors (competent authority, FBO, consumer) in case of an
outbreak. In this, it is important to communicate that zero risk in relation to bacterial food safety
does not exist.
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1. Referentietermen
1.1. Vraagstelling
De technologische ontwikkeling van Whole Genome Sequencing (WGS) biedt nieuwe mogelijkheden
voor de opsporing van de oorzaken van voedselgebonden infecties en intoxicaties, de preventie van
voedselgebonden uitbraken, de genotypische karakterisering van antimicrobiële resistentie, de
bepaling van de virulentie, de serotypering van pathogenen, de vergelijking en gestandaardiseerde
uitwisseling van sequentiegegevens en risicobeoordeling. Tegelijkertijd moet er rekening gehouden
worden met een aantal bezorgdheden bij de implementatie van WGS in het kader van (inter)nationale
monitoring en beheer van de voedselveiligheid. Het advies is toegespitst op verschillende pathogenen,
waaronder Salmonella, L. monocytogenes en humaan pathogene Shiga toxine producerende E. coli.
Deze drie pathogenen vormen de eerste en eigenlijke focus van de gezamenlijke WGS-databank
ontwikkeld door de EFSA en het ECDC.

Dit advies is opgesteld op eigen initiatief van het Wetenschappelijk Comité. De volgende punten zullen
in het advies aan bod komen:
1. De voordelen van het gebruik van WGS voor uitbraakonderzoek.
2. De voordelen van het gebruik van WGS voor bacteriële risico evaluatie in het kader van
voedselveiligheid.
3. Interpretatie van de link tussen gecontamineerd voedsel, menselijke infecties en de bron van
de contaminatie in de voedselketen.
4. Aanbevelingen voor de (verdere) implementatie van WGS voor het beheer van de
voedselveiligheid in België.
5. Validatie van WGS-methodologie: belang, huidige status en verwachte evoluties.
6. Vereisten - technisch en organisatorisch - om WGS data te delen in het kader van
voedselveiligheid

1.2. Methode
Het advies is gebaseerd op beschikbare informatie uit wetenschappelijke literatuur en op expertopinie.
De vooruitgang van het gebruik van WGS in de context van uitbraakonderzoek wordt samengevat,
rekening houdend met de ECDC expertopinie uit 2016, het ECDC-bedrijfsdocument over de
volksgezondheidsstrategie voor microbiologie 2018-2022 en het wetenschappelijk advies van het
EFSA-panel voor biologische gevaren (EFSA BIOHAZ panel) uit 2019. Een uitvoerige compilatie van
literatuur over uitbraakonderzoeken was gebaseerd op een zoekopdracht in PubMed naar originele
artikelen die tussen 2017 en 2020 in het Engels waren gepubliceerd, met gebruikmaking van de
sleutelwoorden "whole genome sequencing" EN "outbreak" EN ["Listeria" OR "Salmonella enterica"
OR "STEC"]. De gegevens werden nauwkeurig afgestemd om alleen uitbraakmeldingen in aanmerking
te nemen. De traditionele fylogenie van L. monocytogenes was gebaseerd op Orsi et al., 2011.
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2. Afkortingen en acroniemen
De volgende afkortingen worden gebruikt (de definities staan in bijlage 1):
AMR
ANSES
CC
CDC
CgMLST
DDBJ
DdNTPs
ECDC
EFSA
EFSA
BIOHAZ
panel
ENA
EURL
FAVV
FBO
FDA
FWD
GWAS
ISO
Kb
Kve
LAMP
LPS
Mb
MOST
MLST
MLVA
NCBI
NGS
NRC
NRL
PCR
PFGE
PHE
Rmlst
ROA
SciCom
SRA
STEC
SNP
SNV
ST
ToR

Antimicrobiële resistentie
Agence Nationale Sécurité Sanitaire Alimentaire Nationale (France)
Klonaal complex(en)
Centers for Disease Control and Prevention
kerngenoom MLST
DNA Data Bank van Japan
Dideoxy-nucleotiden
European Centre for Disease Prevention and Control
European Food Safety Authority
EFSA Panel on Biological Hazards
European Nucleotide Archive
European Union Reference Laboratory
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Exploitant van een levensmiddelenbedrijf (Food Business Operator in het Engels)
Food and drug administration
Food- and waterborne disease
Genome Wide Association Study
International Organization for Standardization
Duizend basenparen
Kolonievormende eenheden
Loop-mediated isothermal amplification
Lipopolysaccharide
Miljoen basenparen
Metric Oriented Sequence Typer
Multilocus sequentie typering
Multilocus variable-number tandem repeat analysis
National Center for Biotechnology
Next generation sequencing
National Reference Center
Nationaal referentielaboratorium(s)
Polymerasekettingreactie
Pulse-Field Gel Electrophoresis
Public Health England
Ribosomale MLST
Rapid Outbreak Assessment
Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het FAVV
Sequence Read Archive
Shiga toxine producerende Escherichia coli
Enkel-nucleotide-polymorfisme
Enkel-nucleotide variant
Sequentie type
Referentietermen
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WGA
wgMLST
WGS

Whole Genome Sequencing

Whole Genome Amplification
Volledig genoom MLST (whole genome MLST in het Engels)
Whole genome sequencing

Overwegende de besprekingen tijdens de werkgroepvergaderingen van 26 mei, 26 augustus, 9
oktober, 4 december 2020, 18 januari, 12 februari, 5 maart, 16 april en 4 oktober 2021, en de plenaire
zitting van het Wetenschappelijk Comité van 29 mei 2020, 26 maart, 23 april, 25 juni en 22 oktober
2021,

geeft het Wetenschappelijk Comité het volgend advies:
3. Context
Dit advies behandelt Whole Genome Sequencing (WGS), waarbij de DNA-sequentie van het genoom
van een organisme wordt bepaald vertrekkend vanuit een isolaat. "Metagenomics", waarbij DNAsequenties worden bepaald vertrekkende vanuit een biologisch monster, dat meerdere microorganismen kan bevatten, valt niet binnen de scope van dit advies. Virussen, hoewel ook van belang
voor voedselgebonden infecties, vallen niet binnen de scope van dit advies. Dit advies heeft betrekking
op WGS van bacteriën, aangezien bacteriën de eerste prioriteit zijn van EFSA en ECDC.
De technologische ontwikkeling van Whole Genome Sequencing (WGS) biedt nieuwe mogelijkheden
voor de opsporing van de bron van door voedselgebonden infecties en intoxicaties, de preventie van
door voedselgebonden uitbraken, de genotypische karakterisering van antimicrobiële resistentie, de
bepaling van de virulentie, de serotypering van pathogenen, de vergelijking en gestandaardiseerde
uitwisseling van sequentiegegevens en risicobeoordeling. Naast de voordelen moet nog rekening
worden gehouden met een aantal beperkingen en uitdagingen alvorens tot routinematige en uniforme
toepassing kan worden overgegaan.
Gezien de geboden voordelen bestaat er geen twijfel over dat WGS de voorkeursmethode zal worden
voor
bacterieel
voedselveiligheidsonderzoek
door
voedselveiligheidsautoriteiten,
de
wetenschappelijke gemeenschap en exploitanten van levensmiddelenbedrijven.
In dit advies wordt de achtergrond van WGS beschreven en gesitueerd in de bredere context van
andere bacteriële en moleculair gerelateerde methoden, met inbegrip van fylogenie, dat belangrijk is
bij het onderzoek naar door voedselgebonden uitbraken. Punt 4 (Achtergrond WGS) in dit advies is
enkel beschikbaar in het Engels, de andere delen van het advies zijn beschikbaar in het Engels,
Nederlands en Frans. In een tweede deel wordt ingegaan op de referentietermen gerelateerd aan de
implementatie van deze technologie, met bijzondere aandacht voor de Belgische context. Het advies
richt zich op verschillende pathogenen waaronder Salmonella, L. monocytogenes en humaan
pathogene Shiga toxine producerende E. coli (STEC). Deze drie pathogenen zijn opgenomen omdat zij
de eerste en eigenlijke focus zijn van de gezamenlijke WGS-databank ontwikkeld door de EFSA en het
ECDC.
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Huidige stand van zaken van de WGS-implementatie en -gegevensuitwisseling in België
De implementatie van WGS in routinetoepassingen voor surveillance en monitoring is in België niet op
een geharmoniseerde manier gebeurd. Enkel bepaalde laboratoria hebben de techniek ingevoerd.
Momenteel worden de Belgische WGS-gegevens voor klinische humane isolaten lokaal opgeslagen in
laboratoriumdatabanken en op vrijwillige basis gedeeld in openbare databanken zoals Enterobase,
NCBI en ENA. De beschikbare WGS-gegevens voor de agrovoedingssector zijn beperkt en worden
lokaal opgeslagen door de laboratoria die de analyses uitvoeren. Aangezien er in België geen
gecentraliseerde WGS-databank voor agrovoedingsisolaten bestaat, worden WGS-gegevens alleen
gebruikt voor specifieke gegevensuitwisseling tussen laboratoria in het kader van specifieke
onderzoeken.
Als gevolg van de zeer selectieve en gerichte aanpak bij het gebruik van WGS voor
levensmiddelenisolaten in België wordt de techniek momenteel meestal gebruikt als een hogeresolutiemethode om een uitbraak te bevestigen en alleen in specifieke gevallen om een mogelijke
toekomstige uitbraak proactief op te sporen.

4. Beknopte achtergrond
voedselveiligheid

van

WGS

in

het

kader

van

bacteriële

Een uitgebreide achtergrond van WGS in het kader van bacteriële voedselveiligheid is beschikbaar
in bijlage 1.
DNA-sequencing is het proces waarbij de sequentie van nucleotiden, de bouwstenen van DNA, in het
genoom wordt bepaald. WGS bepaalt de volledige genoomsequentie van een bacterieel isolaat en
vervangt in toenemende mate de traditionele bacteriële typerings- en karakteriseringstechnieken, dit
zorgt voor snellere en nauwkeurigere reacties.
WGS wordt uitgevoerd in twee processen: 1) een eerste "wet-lab" deel toegespitst op de selectie van
isolaten, DNA-extractie, voorbereiding van de library en sequencing om ruwe sequentiegegevens te
genereren ; 2) een tweede "dry-lab" deel waar verschillende bioinformatica tools worden gebruikt voor
kwaliteitscontrole, voor de assemblage van het genoom en voor verdere analyse (bv. om de
verwantschap van stammen aan te tonen voor uitbraakonderzoek, screening op de aanwezigheid van
antimicrobiële resistentie (AMR) genen, genen geassocieerd met virulentie en pathogeniciteit,
bepaling van het serotype). WGS creëert ook de mogelijkheid om de gegevens over een langere tijd op
te slaan volgens de FAIR-principes (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable;
https://www.nature.com/articles/ng.3910).

WGS kan gebruikt worden om:
A) serotype and antimicrobiële resistantie te voorspellen.
Serotypering is meestal een vroege stap in het typeringsschema en is wereldwijd van belang geweest
bij onderzoek en monitoring van pathogenen. Bovendien is het geïncorporeerd in de EU-regelgeving.
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Er zijn verschillende op WGS gebaseerde oplossingen beschreven om de conventionele serotypering
te vervangen.
•

Voor Salmonella zijn de webgebaseerde databank Salmonella Typing Resource (SISTR) en
SalmonellaTypeFinder vrij beschikbaar met een hoge mate van nauwkeurigheid in vergelijking
met de conventionele serotypering (> 90% voor > 85-90% van de serotypen).

•

De WGS-gebaseerde serotypering van E. coli wordt mogelijk gemaakt door het webgebaseerde
SeroTypeFinder tool en databank die vrij beschikbaar zijn en waarmee de resultaten van de
conventionele serotypering kunnen worden bevestigd en een aantal twijfelachtige resultaten,
die met de conventionele serotypering zijn verkregen, kunnen worden opgehelderd.

•

Serogroepering van L. monocytogenes kan worden uitgevoerd op basis van WGS-gegevens,
waarbij dezelfde genen worden gebruikt als bij de ontwikkelde conventionele multiplex PCRmethode.

In de meeste gevallen is gebleken dat WGS de fenotypische AMR-eigenschappen nauwkeurig
voorspelt, waardoor geïsoleerde stammen snel kunnen worden gescreend op een grote hoeveelheid
van bekende genen die bij resistentie betrokken zijn. Een ander voordeel van het gebruik van WGS
voor AMR-typering is het feit dat ook retrospectieve analyses, op opgeslagen WGS-gegevens, mogelijk
blijven. Dit laat de analyse van de aanwezigheid van resistentiegenen of -mechanismen toe op basis
van nieuw ontdekte AMR-resistentiemechanismen.

B) Risicobeoordelingen verbeteren
WGS biedt ook mogelijkheden om de risicobeoordeling voor belangrijke bacteriële voedselpathogenen
te verbeteren. Bacteriële risicobeoordeling - in de context van voedselveiligheid - is een
gestructureerd, wetenschappelijk gefundeerd proces om het gezondheidsrisico te bepalen dat
verbonden is aan een specifiek bacterieel gevaar in voedsel. Bacteriële risicobeoordeling bestaat uit
vier stappen: gevarenindentificatie, gevarenkarakterisering, blootstellingsschatting en
risicokarakterisering, en heeft als een onderdeel van de risicoanalyse als algemene doelstelling de door
voedsel overgedragen risico's voor de consument tot een minimum te beperken (FAO/WHO, 2007,
EFSA 1). Dankzij zijn hoge resolutie kan WGS worden gebruikt om, via een “Genome Wide Association
Study (GWAS)”, merkers/indicatoren te definiëren voor het voorspellen van fenotypes die verband
houden met de pathogeniteit, de groei- en overlevingseigenschappen van bacteriële
voedselpathogenen (EFSA, 2019). Hierdoor heeft WGS het potentieel om de gevarenidentificatie te
sturen en het risicobeoordelingsproces en de reglementaire gevolgen toe te spitsen tot bepaalde
stammen van een species. WGS kan ook een impact hebben op de blootstellingsschatting.
De mogelijkheden van WGS voor risicobeoordeling in de toekomst worden geïllustreerd aan de hand
van twee voorbeelden (voor meer info, zie bijlage 1 deel 1.5):
•

Voor de “Bacillus cereus groep” (deze groep omvat verschillende Bacillus species waaronder
B. cereus, B. anthracis en B. thuringiensis) zou WGS, gebruik makend van genetische merkers,

https://www.efsa.europa.eu/en/interactive-pages/riskassessment/RiskAssessment, geraadpleegd Jan. 12,
2021
1
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het potentieel hebben om mogelijks pathogene stammen (betrokken bij het diarree- en/of
braaksyndroom) te onderscheiden van niet-pathogene stammen.
Voor L. monocytogenes zou WGS het potentieel hebben om bepaalde stammen met bepaalde
genetische merkers te linken aan eigenschappen zoals pathogeniteit, virulentie,
stressresistentie en om te voorspellen hoe virulentie voor een subset van stammen kan
worden beïnvloed door fysicochemische parameters als temperatuur, pH, osmotische stress
of vetgehalte.

Naast de voordelen, moet voor een routinematige en uniforme toepassing nog rekening worden
gehouden met een aantal beperkingen. Er bestaat momenteel geen consensus over de optimale
methodologie voor de analyse van WGS-gegevens en de toegepaste methoden. Ook kan alleen naar
"gekende" resistentiedeterminanten worden gezocht, aangezien onbekende of nieuwe
resistentiegenen of -mutaties niet in de databank aanwezig zijn. Daarom is het mogelijk dat sommige
stammen als vatbaar voor bepaalde antibiotica zijn ingedeeld, terwijl zij in feite resistent zijn. Deze
beperking zal geleidelijk worden verholpen dankzij voortdurende sequencing-inspanningen en het
bijwerken van de databanken met genen of mutaties die verband houden met fenotypische gegevens.

C) opsporen van voedselgebonden uitbraken.
Clusters van humane gevallen kunnen aanleiding geven tot een uitbraakonderzoek dat leidt tot een
gerichte bemonstering van de potentiële voedselbron op basis van interviews waarin wordt gezocht
naar een gemeenschappelijke voedselconsumptie. Conventionele typeringsmethoden of WGS worden
gebruikt om de voedsel- of omgevingsisolaten aan het menselijke cluster te koppelen. Dit model is
volledig gebaseerd op epidemiologische gegevens. Met de introductie van WGS met een veel hogere
resolutie zou de detectie van een cluster dat zowel klinische isolaten als voedsel- of omgevingsisolaten
omvat, een uitbraakonderzoek op gang kunnen brengen en zo het epidemiologisch onderzoek kunnen
sturen, en zo het voorgaande model kunnen aanvullen en omkeren.

D) uitbraakclusters definiëren.
Bij uitbraakonderzoek is het van belang de oorsprong van de infectie te achterhalen, de betrokken
gevallen te identificeren en de transmissieroutes vast te stellen. Daarom is de eerste stap van de
meeste uitbraakonderzoeken naar voedselgebonden infecties het isoleren en identificeren van de
pathogeen uit een verdachte voedselbron, de omgeving en de patiënten. Met behulp van
typeringsmethoden moeten de stammen in meer detail worden onderscheiden dan het species of
subspecies level om na te gaan of de stammen identiek zijn of niet.
Fenotyperingstechnieken detecteren kenmerken die door het micro-organisme tot expressie worden
gebracht (voorbeelden zijn serotypering, AMR-profilering en toxinedetectie), terwijl moleculaire
typeringstechnieken gebaseerd zijn op de analyse van het genoom van het organisme. Zij kunnen nietsequentiegebaseerd zijn, bv. Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP), Pulsed Field Gel
Electrophoresis (PFGE), repetitive-sequence-based (rep)-PCR, en Random Amplified Polymorphic DNA
(RAPD). Met sequentiegebaseerde technieken wordt het hele genoom vergeleken op SingleNucleotide Polymorphisms (SNP’s) of worden verschillen tussen genen vergeleken voor een bepaalde
subset van genen (MLTS of Multi-Locus Sequence Typing). Dit kunnen genen zijn die behoren tot het
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kerngenoom (cgMLST) dat door alle geanalyseerde bacteriën van dezelfde soort wordt gedeeld
(gewoonlijk > 1000 genen), of genen die behoren tot het volledige genoom (wgMLST) (gewoonlijk >
3000 genen). Ter vergelijking: conventionele MLST vergeleek de sequentie-informatie van zeven
genen. Er kon echter geen correlatie van 100 % worden gevonden tussen sommige conventionele
methoden, zoals PFGE, en de op WGS gebaseerde typeringsresultaten. In de overgangsperiode waarin
zowel conventionele als op WGS gebaseerde methoden worden toegepast, zou de discrepantie tussen
de verschillende methoden het resultaat van stamvergelijkingen met verschillende methoden kunnen
belemmeren. Verwacht wordt dat de meeste conventionele typeringsmethoden zullen worden
vervangen door op WGS gebaseerde methoden.
WGS voor bronopsporing en uitbraakonderzoek berust op de vergelijking van WGS van klinische en
agrofood-gerelateerde stammen. Het gebruik van analyses op basis van SNP's of MLST's heeft een
hoge concordantie laten zien bij de beoordeling van het aantal geïdentificeerde clusters, hoewel
analyses op basis van SNP's een hogere resolutie vertonen omdat bij de analyse rekening wordt
gehouden met elk nucleotidenpolymorfisme. Zij maakt geen gebruik van een typeringsschema, maar
is afhankelijk van een goed gekozen optimaal referentiegenoom. Belangrijk is het zoeken naar een
drempelwaarde die bepaalt hoeveel nucleotide- of allelverschillen er tussen isolaten mogen zijn om
nog beschouwd te worden als behorend tot één cluster. Deze drempelwaarde mag echter niet
absoluut zijn, maar blijft aanpasbaar op basis van een herevaluatie van alle WGS-gegevens en de
koppeling tussen WGS-gegevens en epidemiologische informatie. Deze metadata omvatten informatie
over waar en wanneer een monster is verzameld, het type omgeving waaruit het afkomstig is en de
eigenschappen van het monster. Dit soort kenmerken omvatten, maar zijn niet beperkt tot,
geolocatiegegevens, isolatiebron, collectiedatum, de organisatie die de monsterafname uitvoert en
namen van monsters en stammen (Chang et al., 2016). Om een doeltreffende gevalsdefinitie (bv.
drempelwaarde) op basis van WGS te kunnen vaststellen, moeten bovendien WGS-gegevens over de
circulerende stammen beschikbaar zijn. Dit zal een populatie opleveren aan de hand waarvan clusters
van potentiële uitbraakstammen kunnen worden beoordeeld.

Per pathogeen beoordeeld, worden de volgende aandachtspunten naar voren geschoven in het kader
van bronopsporing en uitbraakonderzoek, gebaseerd op een literatuurstudie:
•

WGS voor L. monocytogenes is bijzonder nuttig voor het opsporen van bronnen.

•

Het aantal studies waarbij WGS voor STEC-analyse wordt gebruikt, is nog te beperkt om een sterke
vergelijking te kunnen maken met traditionele methoden voor subtypering.

•

WGS van Salmonella voor uitbraakonderzoek vervangt geleidelijk de traditionele methoden voor
subtypering aangezien WGS een hogere resolutie oplevert, wat nodig is omdat bv. sommige
serovars sterk klonaal zijn. Wegens het grote aantal serovars binnen de S. enterica species is het
vastleggen van een consensus pipeline echter een uitdaging.

•

Humaan pathogene Y. enterocolitica biotype stammen zijn veeleer klonaal, waardoor differentiatie
van stammen met behulp van traditionele genetische typeringsmethoden moeilijk is. WGS zou
daarom nuttig kunnen zijn om een grotere variatie tussen de stammen op te sporen. Momenteel
wordt in België slechts een selectie van menselijke Yersinia-stammen gesequeneerd.
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E) gegevens delen op nationaal en internationaal niveau.
Samenwerkende netwerken voor de uitwisseling van conventionele typeringsgegevens tussen de
primaire sector, de voedingssector en de volksgezondheidssector zijn met de invoering van WGS
ontregeld geraakt, aangezien bepaalde laboratoria de techniek hebben ingevoerd, terwijl andere dat
niet hebben kunnen doen. Er wordt in toenemende mate aandacht besteed aan het herstel van deze
gegevensuitwisseling, waarbij de nadruk ligt op de uitwisseling van WGS-gegevens, door voldoende
aandacht te besteden aan de interoperationaliteit van de verschillende datasystemen en dit op
nationaal, EU- en internationaal niveau.
Als gevolg van de zeer selectieve en gerichte aanpak in België bij het gebruik van WGS voor isolaten
van levensmiddelen, wordt de techniek momenteel meestal gebruikt als een hoge-resolutiemethode
voor de bevestiging van uitbraken, eerder dan voor de opsporing van uitbraken. Aangezien er in België
geen gecentraliseerde WGS-databank voor agrovoedingsisolaten bestaat, worden de WGS-gegevens
opgeslagen in lokale databanken, die alleen worden gebruikt voor specifieke gegevensuitwisseling
tussen laboratoria in het kader van specifieke onderzoeken.
Momenteel worden Europese WGS-gegevens in het kader van het uitbraakonderzoek
gecommuniceerd via de netwerken van Europese referentielaboratoria (EURL) of via het netwerk van
Epidemic Intelligence Information System on Food- and Waterborne Diseases and Zoonoses (EPISFWD) van het ECDC. In 2021 moet een nieuwe gezamenlijke ECDC-EFSA-databank voor
typeringsgegevens, gericht op WGS, operationeel zijn, waardoor de lidstaten gegevens kunnen
indienen bij hetzij de WGS-databank van de EFSA (voor stammen die verband houden met
agrovoedsel), hetzij de Tessy-databank van ECDC (voor klinische menselijke stammen).
Wereldwijd zijn er verschillende openbare databanken beschikbaar voor nucleotidesequenties, zoals
de GenBank van het National Center for Biotechnology Information (NCBI), het European Nucleotide
Archive (ENA) en de DNA Data Bank of Japan (DDBJ). Andere openbare (bv. Enterobase) en
commerciële (Ridom SeqSphere+, BioNumerics) databanken zijn beschikbaar om de eindgebruiker te
helpen bij de introductie tot en het gebruik van WGS-analyses. In de Verenigde Staten hebben zowel
de volksgezondheidssector (CDC's PulseNet) als de primaire en de voedingssector (FDA's
GenomeTrakr) reeds de overstap gemaakt naar WGS-monitoring, waarbij interoperabele systemen
tussen instanties zijn opgezet, met voor het publiek toegankelijke databanken.

F) identificeren van " persistente stammen" in de voedselketen.
Levensmiddelen kunnen gecontamineerd worden met pathogene bacteriën via werknemers,
besmette levensmiddeleningrediënten of door besmetting vanuit de omgeving waar de
levensmiddelen worden geproduceerd. In veel gevallen kan de contaminatie van levensmiddelen
vanuit de voedselproducerende omgeving de oorzaak zijn van een terugkerende contaminatie, vaak
met een onregelmatige frequentie. Deze terugkerende contaminatie kan zich voordoen als het
pathogeen persistent is in de voedselproducerende omgeving. De stammen die verantwoordelijk zijn
voor deze terugkerende contaminaties worden "persistente stammen 2" genoemd en het proces wordt
2

Stammen die verantwoordelijk zijn voor terugkerende contaminaties waargenomen in de voedselketen.
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“persistentie” genoemd. Het zijn vooral deze persistente stammen, die soms ziekten bij de mens
veroorzaken, die door de toepassing van de WGS-methodologie kunnen worden ontdekt, omdat WGS
bijzonder geschikt is om stammen met elkaar te linken in de tijd en in grote geografische gebieden.
Het elimineren van persistente stammen is een uitdaging voor exploitanten van
levensmiddelenbedrijven. Dit omvat uitgebreide omgevingstesten om de persistente stammen op te
sporen en te identificeren en de omgevingsbron te vinden, in combinatie met bestrijdings- en
risicobeperkende maatregelen zoals intensievere reinigings- en ontsmettingsprotocollen. Voor de
identificatie van persistente stammen kan de exploitant van een levensmiddelenbedrijf verschillende
typeringsmethoden toepassen en hoeft hij niet noodzakelijkerwijs op WGS te vertrouwen.

5. Antwoord op de referentietermen
Referentieterm 1: De voordelen van het gebruik van WGS voor uitbraakonderzoek
Momenteel kan een uitbraakonderzoek in België in gang worden gezet door de isolatie van geclusterde
menselijke klinische isolaten die op basis van epidemiologische informatie naar een mogelijke
voedselbron leiden. Als een voedselisolaat kan worden verkregen, kan aan de hand van moleculaire
typering de link geïdentificeerd worden tussen het menselijke klinische isolaat en het voedselisolaat.
Op dit moment wordt WGS gebruikt om een uitbraak te bevestigen en alleen in specifieke gevallen om
een mogelijke toekomstige uitbraak proactief op te sporen.
WGS heeft duidelijke voordelen voor het verbeteren van uitbraakonderzoek. Hiervoor is het nodig dat
WGS van voedselisolaten op routinematige basis wordt uitgevoerd, zoals nu reeds gebeurt voor
menselijke klinische stammen. Deze WGS-inspanningen, onafhankelijk van een menselijke klinische
uitbraak, bieden de mogelijkheid de uitbraak proactief op te sporen zonder dat eerst klinische gevallen
moeten worden geclusterd, bv. op basis van WGS gegevens van een voedselisolaat in combinatie met
de WGS gegevens van een klinisch menselijk isolaat dat in de databank aanwezig is. Op die manier
kunnen nog niet ontdekte uitbraken worden opgespoord en kan menselijke en economische schade
worden voorkomen. Dit is te danken aan het superieure potentieel van WGS om menselijke en
voedselisolaten te clusteren.
WGS heeft het vermogen om isolaten over een langere tijdsperiode (ook retrospectief) en over een
veel groter geografisch gebied aan elkaar te koppelen (EFSA BIOHAZ panel, 2019). Dit is te danken aan
de mogelijkheid om de WGS-gegevens op te slaan in databases, gegevens die gemakkelijk kunnen
worden gedeeld en geanalyseerd door bioinformatica tools voor matches tussen isolaten (mens,
voedsel, dier en/of omgeving). Wanneer nieuwe klinische gevallen worden geïdentificeerd, is het
vervolgens mogelijk historische gegevens opnieuw te analyseren. Dit kan belangrijk zijn om
bijvoorbeeld uitbraken te ontdekken die zich over een lange tijdsperiode uitstrekken. Dankzij het
gebruik van WGS kunnen sporadische gevallen in een groot geografisch gebied en over een langere
tijdsperiode in verband worden gebracht met dezelfde levensmiddelen en worden zij sinds kort als
uitbraken beschouwd. Deze bevindingen kunnen het epidemiologisch onderzoek sturen in plaats van
andersom.
Dit is met name van belang voor L. monocytogenes, waarvan voorheen bekend was dat het
voornamelijk sporadische infecties en minder uitbraken veroorzaakte. De achterliggende reden is dat
humane listeria-infecties voor een groot deel gerelateerd zijn aan de immuunstatus van de consument
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(EFSA BIOHAZ panel, 2018). Een gecontamineerd levensmiddel zal dus slechts een zeer beperkt aantal
vatbare consumenten besmetten in een bepaalde tijdspanne en geografische regio. Bovendien kan de
incubatietijd na consumptie van het gecontamineerde levensmiddel dagen of zelfs weken bedragen,
waardoor het een uitdaging is om humane gevallen aan een specifieke bron te koppelen.
Epidemiologische gegevens als uitgangspunt voor uitbraakonderzoek zijn, en waren in de meeste
gevallen, niet in staat om deze sporadische gevallen te koppelen op basis van de consumptie van een
gemeenschappelijk levensmiddel. Om die reden werden sporadische listeriosegevallen in Vlaanderen
van de lijst van aangifteplichtige infecties geschrapt, terwijl het onderzoek in de gewesten Brussel en
Wallonië nog steeds wordt voortgezet. Tegenwoordig kunnen zeldzame infecties door het gebruik van
WGS-gegevens geclusterd worden in de tijd en over een uitgebreide geografische regio. Belangrijk is
ook dat L. monocytogenes het potentieel heeft om jarenlang te persisteren in de omgeving van een
voedselverwerkende bedrijf en dat het vanuit deze omgeving het levensmiddel gedurende een lange
periode, zelfs jaren, kan besmetten met dezelfde stam. Door WGS wordt het mogelijk deze gevallen
bij de mens, veroorzaakt door persistente L. monocytogenes-stammen, in verband te brengen met de
besmette levensmiddelen.
Referentieterm 2: De voordelen van het gebruik van WGS voor bacteriële risico evaluatie in het
kader van voedselveiligheid
•

Eén enkele WGS-workflow kan worden gebruikt voor uitbraakonderzoek, serotypering en AMRanalyse en vereist geen aanzienlijke extra middelen. Het is waarschijnlijk dat er op internationaal
niveau een verschuiving zal plaatsvinden naar WGS voor serotypering en het bepalen van AMR
(antimicrobiële resistentie). Het is gebleken dat met WGS geïsoleerde stammen snel kunnen
worden gescreend op een groot aantal bekende genen die een rol spelen bij resistentie, waardoor
de fenotypische AMR-eigenschappen nauwkeurig kunnen worden voorspeld. Er bestaat een
potentieel risico dat in sommige gevallen isolaten als vatbaar voor antibiotica worden
geïdentificeerd op basis van de sequentiegegevens omdat de genen niet functioneel tot expressie
komen, terwijl zij in feite resistent zijn. Deze beperking zal geleidelijk worden verholpen dankzij
voortdurende sequencing-inspanningen in combinatie met fenotypische observatie en evoluties
in de data-analyse.

•

Het zal mogelijk zijn retrospectieve query's uit te voeren om te screenen op de aanwezigheid van
resistentiegenen of -mechanismen op basis van pas ontdekte AMR-resistentiemechanismen. Dit
maakt het mogelijk de aanwezigheid van nieuw ontdekte antimicrobiële resistentiegenen in onze
regio te onderzoeken over de tijdsperiode van de historische gegevens. De investering in de
uitvoering van WGS is dus ook de moeite waard in het licht van interessante toekomstige
ontwikkelingen.

•

Een andere mogelijkheid is dat op basis van WGS-gegevens, via een “Genome Wide Association
Study (GWAS)”, informatie kan worden verzameld over genetische merkers/indicatoren voor het
voorspellen van fenotypes die verband houden met de pathogeniciteit van specifieke stammen
die tot een bepaalde soort behoren (EFSA, 2019). Dit zou kunnen leiden tot een verfijning van de
risico-evaluatie waarbij alleen de stammen met het hoogste pathogene potentieel in aanmerking
worden genomen. In de toekomst zou dit kunnen leiden tot een volledige of gedeeltelijke
vervanging van dierlijke toxiciteits-/pathogeniciteitstests door WGS-gegevens. Er moet echter
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benadrukt worden dat de loutere aanwezigheid van genen die betrokken zijn bij virulentie of
toxineproductie, niet betekent dat deze genen ook tot expressie zullen komen. Het bepalen van
de waarschijnlijkheid van genexpressie die relevant is voor pathogeniciteit op basis van alleen
DNA-sequencinggegevens is gecompliceerd. WGS is geen geschikt instrument om
expressieniveaus te detecteren; andere omics-technologieën (bv. transcriptomics of proteomics)
zijn hiervoor beter geschikt.
•

Alhoewel de evolutie momenteel nog moeilijk te voorspellen is, zou WGS kunnen helpen om in
groepen van nauw verwante soorten een beter onderscheid te maken tussen nietpathogene/nuttige en gevaarlijke bacteriën. Dit zou vooral interessant kunnen zijn voor
ziekteverwekkers zoals L. monocytogenes, leden van de B. cereus-groep en Yersinia spp.

•

•

Bijvoorbeeld, voor L. monocytogenes worden gegevens verzameld die fenotypische
gegevens over virulentie en groeipotentieel bij lage temperatuur koppelen aan genetische
merkers (Fritsch et al., 2019). Genetische merkers die verband houden met ten minste
enkele van deze belangrijke fenotypische kenmerken zijn al opgehelderd.

•

Een ander voorbeeld zijn leden van de Bacillus cereus-groepen die de waardevolle
stammen van Bacillus thuringiensis bevatten, welke al meer dan 60 jaar als biopesticide
worden gebruikt, en de ziekteverwekker Bacillus anthracis of de emetische en diarree
veroorzakende stammen van B. cereus die verantwoordelijk zijn voor door
voedselgebonden ziekten. Ook de vraag wat een bacterie pathogeen maakt voor de mens
en welke genetische merkers daarbij een rol spelen, zou nader kunnen worden onderzocht
met behulp van WGS in combinatie met andere omics-technieken, celcultuurtesten,
simulaties in gastro-intestinale darmmodellen of epidemiologische gegevens.

•

Voor de stammen van Yersinia spp. is er een lange lijst van mogelijke virulentiegenen
beschikbaar, maar er is geen (goede) correlatie met hun potentiële pathogeniteit, zodat
de betekenis voor de menselijke gezondheid vaak onzeker is. Het is aannemelijk dat
verschillende virulentiefactoren momenteel nog onopgespoord blijven. Vergelijking van
WGS-gegevens van klinische en agrovoedingsisolaten zou kunnen helpen bij het
ophelderen van de genetische merkers van de pathogeniteit voor Yersinia spp., maar
daarvoor is een grote dataset van stammen met geschikte metadata en context nodig.

WGS zou ook een belangrijke rol kunnen spelen bij de beoordeling van de pathogeniteit van
bepaalde pathogenen, zoals STEC. In 2019 heeft de EFSA in een advies duidelijk gesteld dat
alle STEC-stammen potentieel pathogeen zijn voor de mens en (ernstige) ziekte kunnen
veroorzaken. Hoewel serotypering jarenlang het belangrijkste instrument is geweest om de
pathogeniteit van deze bacteriën te beoordelen, is de subtypering van de Shiga toxinecoderende genen en “accessory virulence genes” betrouwbaarder gebleken. WGS is de ideale
techniek om deze genomische karakterisering in één enkele workflow uit te voeren.

Referentieterm 3: Interpretatie van de link tussen gecontamineerd voedsel, menselijke infecties en
de bron van de contaminatie in de voedselketen
Een EFSA-advies stelt dat het verband dat wordt gelegd tussen gecontamineerde levensmiddelen en
infecties bij de mens altijd moet worden gelegd door een combinatie van WGS-gegevens en
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epidemiologische gegevens (EFSA BIOHAZ panel, 2019). WGS-analyse alleen zou niet voldoende
overtuigend zijn om twee stammen ondubbelzinnig aan elkaar te linken enkel op basis van een goed
gedefinieerde drempelwaarde voor de omvang van genetische verschillen (EFSA BIOHAZ-panel, 2019).
Bovendien is het bepalen van deze drempelwaarde afhankelijk van een verscheidenheid aan factoren,
zoals et species of subspecies, de isolatiedatum en de evolutiesnelheid. Aangezien deze factoren
onbekend kunnen zijn, blijft het vaststellen van een drempelwaarde een uitdaging. Om te beginnen
moet een voldoende groot aantal van een bepaald species of subspecies gesequenced worden om een
verzameling van stammen te creëren, die circuleren in de relevante ecosystemen. Zodra deze
populatie is opgesteld, kan dit helpen om drempelwaarden van genetische verschillen te bepalen voor
de insluiting of uitsluiting van isolaten binnen een uitbraak.
Het is mogelijk dat een individuele consument besmet raakt door het consumeren van een
levensmiddel dat gecontamineerd is met een aantal pathogene bacteriën dat lager is dan het
wettelijke microbiologische criterium (bv. 100 kve/ml of g voor L. monocytogenes) op het moment van
consumptie (EFSA BIOHAZ panel, 2020), terwijl andere (gezonde) consumenten aan hogere aantallen
worden blootgesteld en geen ziekte of ernstige symptomen ontwikkelen. Het risico om geïnfecteerd
te worden met een voedselpathogeen is niet rechtstreeks gelinkt met een duidelijk vastgestelde dosisresponsrelatie tussen het contaminatielevel van de levensmiddelen en ziekte bij de mens.
•

De gevoeligheid van de gastheer en dus de gastheer-gerelateerde factoren zijn uiterst
relevant aangezien bepaalde mensen (YOPI - jong, oud, zwanger, immuungecompromitteerd)
vatbaarder zijn voor infectie en ziekte als gevolg van de consumptie van het gecontamineerde
levensmiddel. Er moet opgemerkt worden dat de immuuncapaciteit en/of de medicatie die de
consument gebruikt (bijv. de inname van protonpompremmers) minstens zo belangrijk is als
de mate van contaminatie van de pathogeen in het betrokken levensmiddel (HGR/SciCom,
2016, Kvistholm Jensen et al., 2017).

•

De overleving/groei van de pathogeen kan door meerdere factoren worden beïnvloed en kan
ook te wijten zijn aan wangedrag van de consument, buiten de verantwoordelijkheid van de
levensmiddelenproducent. De behandeling van het levensmiddel door de consument (bv.
goede verhitting voor niet-klare levensmiddelen in vergelijking met matig verhitting; rauwe
consumptie van bevroren groenten die bedoeld waren om verhit te worden) zal ook een
verschil maken. Ook het type voedsel heeft een invloed. Vette levensmiddelen met een laag
vochtgehalte, zoals chocolade en pindakaas, bevorderen bijvoorbeeld de overleving van lage
gehalten Salmonella in het maag-darmkanaal en lokken daardoor infecties uit (Finn et al.,
2013). Ook het tijdstip van inname kan een verschil maken, aangezien bij het begin van een
maaltijd de eerste inname snel doorheen de maag (zuur milieu) gaan en meer kans hebben
om te overleven (Lehmacher et al., 1995, Tompkins et al., 2011).

Het is niet gemakkelijk om de bovengenoemde gegevens te verzamelen en daardoor kan het
onduidelijk zijn in hoeverre de voedselproducent verantwoordelijk kan worden gesteld voor
dergelijke voedselgebonden infecties. Er zijn beperkingen aan het beginsel van "redelijkerwijs te
verwachten misbruik" voor een exploitant van een levensmiddelenbedrijf. Voedselveiligheid is een
gedeelde verantwoordelijkheid doorheen de voedselketen, van riek tot vork.
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Referentieterm 4: Aanbevelingen voor de (verdere) implementatie van WGS voor het beheer van de
voedselveiligheid in België
Een brede toepassing van WGS is haalbaar en zal in een internationale context onvermijdelijk worden.
Het dient opgemerkt te worden dat de vroegere internationaal erkende PFGE-techniek als
typeringsmethode voor diverse bacteriële pathogenen niet langer wordt ondersteund. Bovendien zijn
verschillende oudere typeringsmethoden op internationaal niveau aan het uitdoven. Het is dus
belangrijk om de overgang te maken naar WGS van de voedselgerelateerde isolaten.
Epidemiologische informatie kan aanleiding zijn voor een besluit om WGS uit te voeren op een selectie
van stammen in het kader van nationale bewakingsprogramma's, en dit kan afhankelijk zijn van de
pathogeen en van het doel van de monitoring/surveillance. Voor L. monocytogenes is het aantal
klinische isolaten en voedselisolaten verkregen uit het FAVV-controleprogramma beperkt (op jaarbasis
ca. 70 menselijke klinische isolaten en ca. 150 voedselisolaten). De situatie van pathogene E. colistammen is vergelijkbaar (op jaarbasis ca. 100 humane klinische isolaten en ca. 100 voedselisolaten).
Voor Salmonella zijn er veel meer isolaten (op jaarbasis ca. 3000 humane klinischeisolaten, ca. 350
voedselisolaten en ca. 850 isolaten van voedselproducerende dieren).
Er zijn twee mogelijkheden om de overgang van de traditionele typeringsmethoden naar WGS te
bereiken:
•

Een combinatie van WGS en conventionele typeringsmethoden, eventueel toegepast in
een overgangsperiode. Sequencing kan worden uitgevoerd op een selectie van
agrovoedingsisolaten en deze selectie kan na verloop van tijd eventueel worden
uitgebreid. Deze selectie kan worden gebaseerd op de resultaten die met conventionele
typeringsmethoden zijn verkregen of op basis van epidemiologische gegevens. De huidige
praktijk voor de typering van humane stammen kan als leidraad worden gebruikt. Voor
pathogene stammen die worden gelinkt met grote aantallen klinische gevallen bij de
mens, wordt momenteel een selectie van de stammen voor WGS gemaakt op basis van de
oudere typeringstechnieken. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de typering van Salmonella
Enteritidis- en Typhimurium-stammen, die wordt uitgevoerd door MLVA. Dezelfde
werkwijze zou kunnen worden voorgesteld voor agrovoedingsstammen. De oudere
technieken zullen dus nog enige tijd in gebruik blijven. Een transitiefase heeft het voordeel
dat de laboratoria ervaring kunnen opdoen en voldoende infrastructuur beschikbaar
kunnen maken. Het is ook een voordeel voor de exploitanten van
levensmiddelenbedrijven, die zich naar behoren kunnen informeren en voorbereiden. Het
nadeel van het gecombineerde gebruik van verschillende technieken tijdens een
transitiefase is dat de clusteranalyse tussen menselijke en agrovoedingsstammen en zelfs
tussen agrovoedingsstammen onderling wordt bemoeilijkt.

•

Een directe omschakeling naar het gebruik van WGS als enige
pathogeentyperingstechniek. Dit zou vereisen dat in één keer voldoende infrastructuur en
expertise (wet lab en dry lab) beschikbaar wordt gesteld. Dit vergt een aanzienlijke initiële
investering. Een omschakeling naar serotypering zou ook moeten worden gevalideerd en
aanvaard op basis van de EU-wetgeving.

Voor beide scenario's kan de behoefte aan grootschalige gegevensopslag niet genegeerd worden,
aangezien dit een bijkomende investering zal vergen, hetzij op lokaal of op gecentraliseerd niveau. Om
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historische gegevens in WGS-databanken te kunnen gebruiken, is het van belangrijk om rekening te
houden met de vergelijkbaarheid tussen oude en recentere gegevens bij de implementatie van
technologische verbeteringen in de WGS-technologie.
Het wordt aanbevolen om de analyses en databanken voor agrovoedingsstammen en menselijke
stammen te harmoniseren, zodat de gegevens van beide gebieden kunnen worden vergeleken. De
databank moet kunnen interageren met de databank die de WGS-gegevens van klinische humane
isolaten bevat, wil zij nuttig zijn voor de bevestiging van voedselgebonden infecties en voor
uitbraakonderzoek. Epidemiologische gegevens zijn belangrijk en moeten als metadata samen met de
WGS-gegevens worden gebruikt.
Voor de exploitanten van levensmiddelenbedrijven zijn andere, eenvoudigere en goedkopere
typeringsmethoden nog steeds waardevol voor het identificeren van stammen die in hun
productieomgeving overleven. Zij kunnen waar gewenst en nuttig worden aangevuld met selectieve
WGS-analyse. De isolaten uit de productieomgeving kunnen worden getypeerd, wat helpt om de
controlepunten te bepalen en als reactie daarop de HACCP-procedures te verbeteren. Om een
duidelijk beeld te krijgen van wat er in het bedrijf gebeurt moet een geschikt plan voor de monitoring
van de verwerkingsomgeving worden opgesteld en is een voldoende en consistent aantal
omgevingsmonsters in een bepaalde tijdsperiode nodig.
Transparantie, morele verantwoordelijkheid en juridische aansprakelijkheid zijn belangrijke aspecten
waarover moet worden nagedacht bij de verdere toepassing van WGS voor het beheer van de
voedselveiligheid. Backtracing met gebruikmaking van WGS, gecombineerd met epidemiologische
gegevens en informatie over de consumptie van specifieke levensmiddelen, zal verbanden aan het licht
brengen tussen producten/bedrijven en gevallen bij mensen die voorheen onbekend waren. Het zal
ongetwijfeld minder waarschijnlijk worden voor bedrijven om nooit in verband te worden gebracht
met humane gevallen. Er wordt opgemerkt dat zelfs in een propere productieomgeving de
(sporadische) aanwezigheid van een pathogeen niet volledig kan worden uitgesloten. Het is ook
mogelijk dat conforme producten verantwoordelijk zijn voor een infectie bij de mens, bijvoorbeeld
door wangedrag van de consument, zoals het niet opvolgen van de op de verpakking vermelde
instructies voor opslag en gebruik en/of zijn verzwakte immuunstatus. Daarom is informatie over
goede praktijken voor het veilig hanteren en bewaren van levensmiddelen een eerste vereiste voor
zowel volksgezondheidsinstanties, levensmiddelenbedrijven als andere organisaties van
gezondheidswerkers die in contact staan met het grote publiek of bepaalde vatbare doelgroepen.
Bovendien zal in geval van een recall of uitbraakonderzoek een goede (crisis)communicatie en een
snelle reactie om het probleem te verhelpen van essentieel belang zijn.
Training en opleiding zijn ook een belangrijk aspect dat moet worden aangepakt om ervoor te zorgen
dat de exploitanten van levensmiddelenbedrijven zich voldoende bewust zijn van de mogelijkheden
en gevolgen van de implementatie van WGS.
Een goede communicatie met de algemene bevolking is eveneens van essentieel belang. Een nulrisico
bestaat niet met betrekking tot de bacteriële veiligheid van levensmiddelen. Het moet uitgelegd
worden dat niet alle factoren die bijdragen tot voedselgebonden ziekten bij de mens uitsluitend onder
de verantwoordelijkheid van de voedselproducenten vallen, maar ook dat de occasionele (lage)
aanwezigheid van ziekteverwekkers in de voedselvoorzieningsketen niet kan worden vermeden, met
name bij rauwe of minimaal bewerkte voedingsmiddelen. Er moet rekening worden gehouden met de
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immuuncapaciteit en/of de medicatie van de consument, het moment (en de manier) van consumptie,
en de mogelijkheid van wangedrag door de consument bij de beoordeling van wanneer
levensmiddelen onveilig voor consumptie worden.

Referentieterm 5: Validatie van WGS-methodologie: belang, huidige status en verwachte evoluties
Op internationaal niveau worden steeds meer richtlijnen voor het waarborgen van de
interoperabiliteit van gegevens en databanken overeengekomen met de ISO-norm (ISO/DIS 23418:
Microbiology of the food chain - Whole genome sequencing for typing and genomic characterization
of foodborne bacteria - General requirements and guidance) als algemene norm voor de kwaliteit van
WGS. Ook op Europees EURL-niveau worden steeds meer inspanningen geleverd om het
validatiesysteem voor de WGS-methodologie uit te werken. Volgens informatie van het Europees
Referentielaboratorium voor E. coli (Stefano Morabito ECDC National Focal Point Italië, persoonlijke
mededeling, februari 2021) is de accreditatie van de WGS-workflow op dit moment nog niet voltooid.
De ISO 23418-norm kan een leidraad zijn voor de validatie van het wet part van de workflow, door het
behandelen van de sequencing-kwaliteitsparameters en hun invloed op de downstream-toepassingen.
Voor het dry part worden op korte termijn geen specifieke richtlijnen voor de standaardisatie van het
proces verwacht en zal de validatie van het proces berusten op de klassieke normen van de ISO 16140reeks. Om de bioinformatica workflow te valideren, worden er documenten opgesteld door de inter
EURL-werkgroep voor WGS, die door de Europese Commissie is opgericht. Deze documenten zijn
bedoeld als leidraad voor de verschillende segmenten van de WGS-workflow en er zijn er enkele in
voorbereiding die bijvoorbeeld bedoeld zijn als leidraad voor de benchmarking van de software. Deze
documenten zullen binnenkort worden gepubliceerd op de EURL-websites en zijn te vinden op
https://www.iss.it/e.-coli-genomics/-/asset_publisher/. Ook onderzoeksgroepen zijn actief bezig met
de ontwikkeling van validatiestrategieën voor WGS-workflows. De validatie van de bioinformatica
workflow voor de karakterisering van Shiga toxine-producerende E. coli isolaten is gerapporteerd met
het oog op routinegebruik door laboratoria die onder een kwaliteitssysteem werken (Bogaerts et al.,
2021).
Uit navraag bij enkele NRL's van onze buurlanden begin 2021 is gebleken dat veel NRL's WGS-analyses
uitvoeren voor onderzoek naar voedselgebonden uitbraken. Hoewel zij aan werkgroepen en aan
internationale proficiency tests deelnemen, worden de WGS-analyses zelden geaccrediteerd. Sommige
NRL's hebben aangegeven dat validatiestudies op grond van ISO 16140 zijn gepland voor specifieke
WGS-analyses, zoals serotypering van Salmonella. Het Oostenrijkse NRL beschikt voor STEC en Listeria
over een volledig gevalideerde WGS-methode voor de karakterisering van alle STEC- en Listeria
monocytogenes-stammen die tijdens officiële controleprogramma's zijn geïsoleerd. In
eerstelijnslaboratoria voor agrovoeding is de belangstelling om deze nieuwe technologie in te voeren
groot, maar wordt vooralsnog niet overgegaan tot een accreditatie en wordt dit ook niet gevraagd in
specifieke nationale wetgevingen. Desalniettemin worden de methoden intern gevalideerd.

Referentieterm 6: Vereisten - technisch en organisatorisch - om WGS data te delen in het kader van
voedselveiligheid
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De "One Health"-benadering moet worden nagestreefd. Daartoe moeten WGS-gegevens van
verschillende soorten isolaten (mens, voedsel, dier en omgeving) worden uitgewisseld. Uitwisseling is
mogelijk op nationaal, Europees en internationaal niveau. In het ideale geval zouden gegevens uit
verschillende bronnen centraal kunnen worden verzameld. Data kunnen afkomstig zijn van
overheidsinstellingen (officiële controles ,..), klinische referentielaboratoria en private actoren in de
agro-voedingsketen.
De oprichting van een centrale databank of een ander systeem voor gegevensuitwisseling (interactie
tussen verschillende databanken) is van belang voor het onderzoek naar uitbraken en voor de
verbetering van het microbiologische beheer van de voedselveiligheid. Er moeten afspraken worden
gemaakt over welke (delen van de) gegevens zullen worden gedeeld en hoe deze kunnen worden
gebruikt. Ook de kwestie van de eigendomsrechten van de gegevens moet worden aangepakt. Er
moeten afspraken worden gemaakt over de minimuminformatie aan metadata die in de databank
moet worden opgenomen. De begeleidende metadata moeten zo uniform mogelijk worden gemaakt.
Er moet worden opgemerkt dat de methoden en pipelines voor de analyse van WGS-gegevens nog
voortdurend evolueren en verbeteren. Als zodanig is het niet mogelijk één "optimale" methode en
pipeline aan te wijzen die voor WGS moeten worden gebruikt.
Het delen van WGS-gegevens kan gebeuren door het centraliseren van de gegevens op nationaal
niveau, op Belgisch niveau, of rechtstreeks internationaal op Europees niveau.
o

Momenteel is er op nationaal niveau in België geen regelmatige gegevensuitwisseling tussen de
databank met de humane isolaten en deze met de agrovoedingsisolaten (die momenteel slechts
een beperkt aantal isolaten bevat). Op dit moment worden de Belgische WGS-gegevens voor
klinische humane isolaten lokaal opgeslagen in laboratoriumdatabanken en op vrijwillige basis
gedeeld in openbare databanken zoals Enterobase, NCBI en ENA. De WGS-gegevens die
beschikbaar zijn voor de agrovoedingssector zijn in België op dit ogenblijk beperkt en lokaal
opgeslagen door de laboratoria die de analyses uitvoeren. Zowel voor de humane klinische
gegevens als voor de agrovoedingsgegevens zal een nieuwe infrastructuur op Belgisch niveau
moeten worden opgebouwd. Deze nieuwe infrastructuur wordt bij voorkeur opgezet als een
gezamenlijke databank (mens en agrovoedsel) of op zijn minst als twee databanken die met elkaar
kunnen communiceren en die in staat zijn om de gezamelijke gegevens te raadplegen. Om deze
aanpak te realiseren moet op nationaal niveau een organisatie of een consortium van organisaties
worden opgericht die met de ontwikkeling en het onderhoud van deze nieuwe infrastructuur
wordt belast. Er zullen duidelijke regels moeten worden overeengekomen over de eigendom van
de gegevens om een deelname op nationaal niveau te waarborgen.

o

Indien er geen systeem voor gegevensuitwisseling op nationaal niveau kan worden ontwikkeld,
kan de uitwisseling uitsluitend op Europees niveau plaatsvinden. Het grootste nadeel van deze
aanpak is waarschijnlijk het beperkte aantal erkende gebruikers (NRL's en NRC's) dat toegang heeft
tot deze databanken. Wanneer er een Belgische infrastructuur is opgezet, zal de uitwisseling van
NRL-gegevens (officiële controlegegevens) op Europees niveau een aanvulling vormen. Op
Europees niveau hebben de EFSA en het ECDC een gezamenlijk mandaat van de Europese
Commissie gekregen om een gezamenlijke WGS-databank te ontwikkelen. Het ECDC heeft reeds
de "Tessy"-databank voor zoönotische isolaten ontwikkeld, waarin de nationale referentiecentra
(NRC's) hun WGS-gegevens van klinische humane isolaten al kunnen delen. Tegen juni 2022 zal de

ADVIES 18-2021

Whole Genome Sequencing

gezamenlijke databank operationeel zijn, zodat de lidstaten gegevens kunnen indienen bij hetzij
de WGS-databank van de EFSA, hetzij de Tessy-databank van het ECDC. Beide databanken zullen
met elkaar kunnen communiceren en de gegevens kunnen opvragen.

6. Onzekerheden
Met betrekking tot dit advies zijn dit de relevantste onzekerheden:
1. De technologische evolutie met betrekking tot het bepalen van WGS voor bacteriële isolaten,
zou nieuwe mogelijkheden voor dataverwerving en -analyse kunnen creëren, maar ook
nieuwe uitdagingen voor datavergelijking, interoperabiliteit en validering van WGS-resultaten.
2. Het blijft onduidelijk hoe de uitwisseling van de databanken zich zal ontwikkelen, en dit op
nationaal, Europees en internationaal niveau.
3. Op dit ogenblik is het moeilijk in te schatten wanneer en in welke mate de exploitanten van
levensmiddelenbedrijven in hun autocontrolesysteem zullen overschakelen op WGS en hoe zij
bereid zullen zijn gegevens te delen, met of zonder anonimisering van informatie en dit in
verband met de transparantie van de hele agrovoedingsketen.
4. WGS verzamelt enkel informatie over de DNA-sequentie, die als zodanig niet informatief is
over de fenotypische expressie van de genetische informatie. De interpretatie van deze
informatie, bv. voor het voorspellen van serotypes, virulentie, toxine expressie of AMR, hangt
af van de informatie die in de databanken beschikbaar is. Zelfs wanneer een overeenkomst
wordt gevonden met genen in de databanken, blijft onzekerheid bestaan over de mate van
expressie en over de biologische relevantie.
5. De interpretatie van de verwantschap tussen stammen bij uitbraakonderzoek moet met grote
zorg worden uitgevoerd, omdat er grote onzekerheid bestaat over de vraag hoeveel
genetische verschillen nodig zijn om twee stammen als verschillend te beschouwen. Het is niet
mogelijk een eenduidelijke drempelwaarde vast te stellen voor de hoeveelheid genetische
verschillen (bv. SNP's) tussen stammen van een gemeenschappelijke bron. Daarom moeten
WGS-afgeleide data altijd met metagegevens worden gecombineerd.

7. Conclusie
In dit advies situeert het Wetenschappelijk Comité het gebruik van WGS voor de opsporing van door
voedselgebonden uitbraken en de beoordeling van bacteriële risico's, en reflecteert het over de
toepassing van WGS in de Belgische context. In de toekomst zal WGS de voorkeursmethode worden
voor bacterieel voedselveiligheidsonderzoek, door zijn hoog discriminerend vermogen en het
verdwijnen van verschillende oudere typeringsmethoden op internationaal niveau. Ondanks het feit
dat de WGS-methoden en de pipelines voor data-analyse nog voortdurend evolueren en verbeteren,
is WGS klaar om te worden gebruikt bij routinematig uitbraakonderzoek en monitoringactiviteiten. Het
Wetenschappelijk Comité formuleert verschillende aanbevelingen met betrekking tot de
implementatie van WGS in een Belgische context. Om de overgang naar WGS te vergemakkelijken voor
de analyse van voedselisolaten, met inbegrip van AMR-monitoring, kan een overgangsperiode worden
ingesteld. Dit biedt de laboratoria de tijd om ervaring op te doen en voldoende infrastructuur uit te
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bouwen. Het Wetenschappelijk Comité adviseert het FAVV om (geleidelijk) over te stappen naar WGS
voor de analyse van voedselisolaten.
Ondanks de voordelen van WGS moet echter met een aantal beperkingen rekening worden gehouden
met het oog op een routinematige en uniforme toepassing. Er moeten inspanningen worden geleverd
om de WGS-methodologie te valideren en de uitwisseling van gegevens te bevorderen. Het wordt
aanbevolen dat de op WGS gebaseerde resultaten betreffende de vergelijking van stammen bij
uitbraakonderzoek geïnterpreteerd worden door een multidisciplinair team (microbiologen,
moleculaire biologen, bio-informatici, epidemiologen) met voldoende expertise. Ook wordt
aanbevolen dat bij het gebruik van WGS voor subtypering van stammen, als onderdeel van een
uitbraakonderzoek, gebruik wordt gemaakt van gevalideerde of internationaal erkende WGSmethoden en bioinformatica tools, en dat deze worden geïnterpreteerd in functie van de klonaliteit
van de betrokken pathogeen, en rekening houden met de epidemiologische gegevens en de
metagegevens van de stammen. Deze metadata omvatten kenmerken zoals geolocatiegegevens,
isolatiebron, collectiedatum, de organisatie die de monstername uitvoert, namen van monsters en
stammen). Het wordt aanbevolen om waakzaam te zijn met betrekking tot de correcte interpretatie
en communicatie over de verantwoordelijkheden van de verschillende actoren (bevoegde autoriteit,
FBO, consument) in geval van een uitbraak. In dit verband is het belangrijk te communiceren dat een
nulrisico in verband met de bacteriële voedselveiligheid niet bestaat.

8. Aanbevelingen
Het Wetenschappelijk Comité geeft de volgende aanbevelingen:
-

Het wordt aanbevolen om in de (nabije) toekomst in België over te schakelen op WGS voor de
analyse van de voedselgerelateerde bacteriële isolaten.
a. Aangezien verschillende oudere typeringsmethoden op internationaal niveau aan het
uitdoven zijn, zal WGS de methode bij uitstek worden voor de typering van stammen
(inclusief Listeria monocytogenes, Salmonella en Shiga toxine producerende E. coli)
voor nationale monitoring, bronbepaling en uitbraakonderzoek. Voor andere
voedselpathogenen zijn WGS-gegevens ook van belang. Er kan een overgangsperiode
worden ingebouwd, zodat de laboratoria kunnen investeren in geschikte
infrastructuur, de nodige technische deskundigheid kunnen verwerven, een
gestandaardiseerde flow voor de uitvoering van de WGS-methode kunnen opzetten
die kan worden gevalideerd en ervaring kunnen opdoen.
b. Aangezien WGS-AMR-gegevens kunnen worden verkregen uit dezelfde WGSgegevens die voor typering, bronbepaling en uitbraakonderzoek worden gebruikt en
ze fenotypische gegevens kunnen aanvullen met extra informatie over de genetische
merkers en retrospectief kunnen worden gescreend, wordt ook voor AMR-monitoring
aanbevolen om gegevens te extraheren uit de beschikbare WGS-gegevens die voor
andere doeleinden zijn verzameld. Aangezien deze methode onlangs is aanvaard als
alternatieve methode voor de specifieke monitoring van ESBL- of AmpC- of
carbapenemase-producerende E. coli en Salmonella en het EURL-AR een te volgen
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technisch protocol heeft opgesteld, wordt verwacht dat op EU-niveau verder zal
worden overgeschakeld op WGS-AMR.
-

Het delen van WGS data kan gebeuren door het centraliseren van de data op nationaal niveau,
op Belgisch niveau, of (direct) internationaal op Europees niveau. Op Belgisch niveau zal zowel
voor de humane klinische data als voor de agrovoedingsdata een nieuwe infrastructuur
moeten worden uitgebouwd. Deze nieuwe infrastructuur wordt bij voorkeur opgezet als een
gezamenlijke databank of op zijn minst als twee databanken die kunnen communiceren zodat
de gezamenlijke gegevens kunnen worden geanalyseerd. Tegen juni 2022 zal de gezamenlijke
Europese databank operationeel zijn waarbij communicatie is voorzien tussen de WGS
databank van de EFSA (isolaten van agrovoedingsproducten) en Tessy van het ECDC (klinische
isolaten van mensen). De Belgische isolaten vanuit de agrovoedingsketen en vanuit humaan
klinische oorsprong zullen bij de respectievelijke databanken kunnen worden ingediend.

-

Het wordt aanbevolen dat de op WGS gebaseerde resultaten betreffende de vergelijking van
stammen bij uitbraakonderzoek (bv. op basis van SNP-analyse of cgMLST) geïnterpreteerd
worden door een multidisciplinair team (microbiologen, moleculaire biologen, bio-informatici,
epidemiologen) met voldoende expertise. Het is niet mogelijk een duidelijke drempelwaarde
vast te stellen voor het aantal genetische verschillen tussen stammen van een
gemeenschappelijke bron. De van WGS afkomstige gegevens moeten worden gecombineerd
met metagegevens die informatief zijn voor de epidemiologische interpretatie van de uitbraak.
Om een doeltreffende gevalsdefinitie (bv. drempelwaarde) op basis van WGS te kunnen
vaststellen, moeten bovendien WGS-gegevens over de circulerende stammen beschikbaar zijn.
Dit zal een populatie opleveren aan de hand waarvan clusters van potentiële uitbraakstammen
kunnen worden beoordeeld. Daarom moet het huidige gebruik van WGS bij het onderzoek van
uitbraken worden uitgebreid tot officiële monitoringprogramma's.

-

Om uitbraken te voorkomen, vooral van pathogenen waarvan bekend is dat zij in de
voedselverwerkingsomgeving kunnen overleven (bv. L. monocytogenes), wordt aanbevolen de
aanwezigheid ervan in de voedselverwerkingsomgeving te onderzoeken en het reinigings- en
ontsmettingsproces op te volgen.

-

Het wordt aanbevolen om het proces van standaardisatie en validatie van de WGSmethodologie op te volgen en dit zowel voor het "wet-lab" als voor het "dry-lab" gedeelte.
Ook voor deze technologie moeten de uitgevoerde methoden waarborgen dat de resultaten
voldoen aan de criteria die zijn vastgesteld in ISO/DIS 23418 (Microbiologie van de
voedselketen - Whole genome sequencing voor typering en genomische karakterisering van in
levensmiddelen aanwezige bacteriën - Algemene eisen en richtlijnen). Het wordt aanbevolen
om de op WGS gebaseerde resultaten zorgvuldig te documenteren met voldoende metadata,
zodat, ook wanneer databanken worden bijgewerkt, geen informatie verloren gaat en de
traceerbaarheid tot de voedselbron of de exploitant van het levensmiddelenbedrijf
gewaarborgd blijft.
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Het wordt aanbevolen om waakzaam te zijn met betrekking tot de correcte interpretatie en
communicatie over de verantwoordelijkheden van de verschillende actoren (bevoegde
autoriteit, FBO, consument) in geval van een uitbraak. In dit verband is het belangrijk te
communiceren dat een nulrisico in verband met de bacteriële voedselveiligheid niet bestaat.

Voor het Wetenschappelijk Comité,

Dr. L. Herman (Get.)
Voorzitster
22/10/2021
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Voorstelling van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het FAVV
Het Wetenschappelijk Comité is een adviesorgaan van het Belgisch Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) dat onafhankelijk wetenschappelijk advies verschaft met
betrekking tot risicobeoordeling en risicobeheer in de voedselketen en dit op vraag van de gedelegeerd
bestuurder van het FAVV, de Minister die bevoegd is voor de voedselveiligheid of op eigen initiatief.
Het Wetenschappelijk Comité wordt administratief en wetenschappelijk ondersteund door de
Stafdirectie voor Risicobeoordeling van het Agentschap.
Het Wetenschappelijk Comité bestaat uit 22 leden die benoemd zijn bij koninklijk besluit op basis van
hun wetenschappelijke expertise in domeinen die te maken hebben met de veiligheid van de
voedselketen. Het Wetenschappelijk Comité kan bij de voorbereiding van een advies beroep doen op
externe deskundigen die geen lid zijn van het Wetenschappelijk Comité. Net als de leden van het
Wetenschappelijk Comité dienen zij in staat te zijn om onafhankelijk en onpartijdig te kunnen werken.
Om de onafhankelijkheid van de adviezen te waarborgen worden potentiële belangenconflicten
transparant beheerd.
De adviezen zijn gebaseerd op een wetenschappelijke beoordeling van de vraagstelling. Zij vertolken
het standpunt van het Wetenschappelijk Comité dat in consensus is genomen op basis van
risicobeoordeling en de bestaande kennis over het onderwerp.
De adviezen van het Wetenschappelijk Comité kunnen aanbevelingen bevatten voor het
controlebeleid van de voedselketen of voor de belanghebbende partijen. De opvolging van de
aanbevelingen voor het beleid behoort tot de verantwoordelijkheid van de risicomanagers.
Vragen over een advies kunnen gericht worden aan het secretariaat van het Wetenschappelijk Comité:
Secretariaat.SciCom@favv.be.

Leden van het Wetenschappelijk Comité

Het Wetenschappelijk Comité is samengesteld uit de volgende leden:
A. Clinquart, P. Delahaut, B. De Meulenaer, N. De Regge, J. Dewulf, L. De Zutter, A. Geeraerd, N. Gillard,
L. Herman, K. Houf, N. Korsak Koulagenko, L. Maes, M. Mori, A. Rajkovic, N. Roosens, C. Saegerman,
M.-L. Scippo, P. Spanoghe, K. Van Hoorde, Y. Vandenplas, F. Verheggen, S. Vlaeminck

Belangenconflict

Er werden geen belangenconflicten vastgesteld.

Dankbetuiging

Het Wetenschappelijk Comité dankt de Stafdirectie voor Risicobeoordeling en de leden van de
werkgroep voor de voorbereiding van het ontwerpadvies. Het Wetenschappelijk Comité wenst
eveneens Het Wetenschappelijk Comité wenst eveneens M. Uyttendaele (UGent) voor de "peer
review" van het advies en A. Clinquart en A. Rajkovic voor de "deep reading" van het advies te danken.

ADVIES 18-2021

Whole Genome Sequencing

Samenstelling van de werkgroep
De werkgroep was samengesteld uit:

Leden van het Wetenschappelijk Comité:
Externe experten:
Dossierbeheerder:

L. Herman (verslaggever), L. De Zutter, A.
Geeraerd, M. Mori, N. Roosens 3, K. Van Hoorde
N. Botteldoorn (DGZ), V. Delcenserie (ULiège) , J.
Mahillon (UCLouvain) 4, B. Verhaegen (Sciensano),
M. Uyttendaele (Ugent) 5
K. Feys

De activiteiten van de werkgroep werden opgevolgd door volgende leden van de administratie (als
waarnemers): V. Cantaert (FAVV) en B. Pochet (FAVV).

Open consultatie

Om de transparantie te vergroten, maar zonder afbreuk te doen aan de onafhankelijke positie van het
Wetenschappelijk Comité, werden de leden van het Raadgevend Comité uitgenodigd om hun
bemerkingen bij het advies te geven. De ontvangen bemerkingen alsook het antwoord op deze
bemerkingen zijn weergegeven in bijlage van het advies (Bijlage 3).

Wettelijk kader

Wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen, inzonderheid artikel 8;
Koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het
Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen;
Huishoudelijk reglement, bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende
de samenstelling en de werkwijze van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, goedgekeurd door de Minister op 8 juni 2017.

Disclaimer

Het Wetenschappelijk Comité behoudt zich, te allen tijde, het recht voor dit advies te wijzigen indien
nieuwe informatie en gegevens ter beschikking komen na de publicatie van deze versie.

Lid van de werkgroep met ingang van januari 2021
Lid van het Wetenschappelijk Comité tot januari 2021
5
Lid van de werkgroep tot oktober 2020
3
4

