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Actueel

Versoepeling Belgische beschermings-
maatregelen tegen vogelgriep sinds 1 mei

Nu de voorjaarstrek van de vogels bijna voorbij is, mag gesteld worden dat het eraan gekop-
peld risico van de insleep van het vogelgriepvirus eveneens afgenomen is. Dit verantwoordt 
de versoepeling van een aantal preventieve maatregelen. Vanaf 1 mei gelden zoals voorzien in 
planning die in december 2005 werd opgemaakt nog volgende maatregelen:  

•  De afschermregeling is enkel nog verplicht in de gevoelige natuurgebieden en dit enkel 
voor het professioneel gehouden pluimvee. De afschermregeling voor pluimvee van parti-
culieren wordt in het hele land opgeheven. Toch blijft het aangeraden om het contact van 
pluimvee en andere vogels met in het wild levende vogels zoveel mogelijk te beperken.  

•  In de gevoelige natuurgebieden moeten particulieren het pluimvee en andere vogels 
nog steeds binnen of op een plaats die niet toegankelijk is voor wilde vogels voederen en 
drenken. Toch wordt ook deze maatregel aangeraden aan particulieren die niet in natuur-
gevoelige gebieden wonen. Voor professionelen geldt deze maatregel in het hele land. De 
ligging van de gevoelige natuurgebieden werd in februari van dit jaar aangepast en kan 
geraadpleegd worden via de website van het Voedselagentschap, rubriek vogelgriep 
(www.favv.be).  

•  Deelname van professioneel gehouden pluimvee aan tentoonstellingen en wedstrijden 
blijft verboden in gans het land. Pluimvee van particulieren en andere vogels mogen wel 
opnieuw overal deelnemen aan dergelijke manifestaties.  Enkel markten waar de handelaars 
gescheiden opgesteld staan en de dieren van gegarandeerd origine zijn, zijn toegelaten, 
ongeacht het type pluimvee of vogel.  

•  Ook de uitlaadprocedure van professioneel gehouden pluimvee wordt versoepeld.  

De ervaring uit de voorbije periode leert ons dat de afschermregeling goed werd opgevolgd, 
zowel door de professionele pluimveehouders als door de burgers. De politiediensten hebben, 
voor zover we ingelicht zijn, maar sporadisch moeten optreden. 

De geleverde inspanningen en gedane investeringen zijn ook niet verloren. Het is immers niet 
uitgesloten dat tijdens de najaarstrek het pluimvee en eventueel andere vogels opnieuw zullen 
moeten afgeschermd worden.
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Dossier

Chronologie van de maatregelen 
tegen de vogelgriep in België

De grootste dreiging van insleep van vogelgriep door trekvogels lijkt (voor-
lopig) geweken en dus kon de ophokregeling worden versoepeld. Afgelopen 
winter stond de vogelgriep extra in de belangstelling, maar in feite is België 
al een hele tijd maatregelen aan het nemen, meer bepaald vanaf 2004, 
toen het gevaarlijke H5N1-virus in Azië opdook. Misschien eens tijd voor een 
overzicht van de voornaamste…

2004

2 februari België neemt 
maatregelen om een mogelijke 
besmetting te vermijden : controle 
van de voorraden antivirale 
middelen en verscherpt toezicht 
op de luchthavens. Reizigers die 
naar de door het virus getroA en 
landen reizen krijgen de raad geen 
pluimveebedrijven en markten te 
bezoeken.

23 oktober Twee roofvogels 
afkomstig van Thailand die met 
het vogelgriepvirus besmet zijn 
worden onderschept op de lucht-
haven van Brussel-Nationaal.

De FOD Volksgezondheid richt 
een callcenter op.

25 oktober 200 papegaaien 
die aangetroA en worden in de 
zelfde transitzone als waar zich de 
besmette roofvogels bevonden, 
worden preventief opgeruimd.

2005

8 augustus Ingevolge een 
beslissing van de Europese 
Commissie verbiedt België elke 
invoer van levende vogels en 
pluimen afkomstig van Rusland en 
Kazakstan.

17 augustus Het FAVV herin-
nert de pluimveehouders  aan 
de preventieve maatregelen die 
moeten in acht genomen worden 
(waaronder het ontsmetten van 
het schoeisel bij het betreden en 
verlaten van de pluimveestallen).

22 augustus Het FAVV kondigt 
een doorlichting aan van alle 
pluimveebedrijven in België om zo 
het risico op een besmetting met 
vogelgriep te kunnen evalueren.

2 september Het FAVV 
lanceert een oA ertevraag om een 
contract af te sluiten met een 
C rma die belast zal worden met 
de opruiming van pluimvee in het 
geval van een uitbraak van vogel-
griep in België.

12 oktober Minister van 
Volksgezondheid Rudy Demotte 
vraagt dat de Europese Commissie 
de voorraden antivirale middelen 
tegen vogelgriep op Europees 
niveau kan beheren.

België koopt een eerste lot aan 
waardoor 300.000 dosissen 
TamiE u door de C rma Roche 
kunnen aangemaakt worden. 
Later volgen verdere bestellingen, 
waardoor tegen 2007 het aantal 
dosissen 3 miljoen moet bereiken, 
zodat éénderde van de bevolking 
behandeld kan worden.

18 oktober Het FAVV kondigt 
de ophokplicht aan voor profes-
sioneel gehouden pluimvee in de 
“risicogebieden”. Hiermee worden 
bedrijven bedoeld die zich binnen 
een straal van 1 km rond rust- en 
overvliegplaatsen van trekvogels 
bevinden.

20 oktober Het Interministeri-
eel Commissariaat InE uenza wordt 
opgericht, onder leiding van Piet 
Vanthemsche, gedelegeerd bestuur-
der van het FAVV. Er wordt beslist 
om mensen met verhoogd risico 
tegen de seizoensgriep in te enten 
(waaronder pluimveekwekers).

24 oktober Een verzamel-
verbod van pluimvee en andere 
tamme vogels wordt afgekon-
digd voor het hele land, en de 
ophokplicht wordt in de gevoelige 
natuurgebieden uitgebreid tot 
particulier gehouden pluimvee.

26 oktober Eerste ontmoeting 
van Piet Vanthemsche met het 
Wetenschappelijk Comité voor de 
vogelgriep, onder de leiding van 
Marc Van Ranst, epidemioloog bij 
de KU Leuven.

27 oktober De kaarten van de 
gevoelige natuurgebieden worden 
door het FAVV op het internet 
geplaatst. Dit ging niet zonder 
enige moeilijkheden (onder 
andere overbelaste servers).

30 oktober De ophokplicht 
voor pluimvee in de gevoelige 
natuurgebieden treedt in wer-
king. Over het hele land moeten 
pluimvee en andere vogels binnen 
worden gevoed en gedrenkt.

10 november Het Commis-
sariaat InE uenza verklaart dat 
België herbevoorraad zal worden 
met vaccins tegen de seizoens-
griep, zodat het tekort zal aange-
vuld worden.

18 november Het Commis-
sariaat InE uenza richt een website 
www.infuenza.be op en een 
gratis nummer 0800 99 777 om 
de bevolking te informeren over 
seizoensgriep, vogelgriep en een 
hypothetische grieppandemie.

15 december De ophokre-
geling wordt versoepeld. Het 
verzamelverbod en de ophok-
plicht voor particulier gehouden 
pluimvee in de gevoelige natuur-
gebieden is niet langer verplicht. 
Ook voor bedrijven met minder 
dan 200 stuks pluimvee wordt de 
ophokregeling versoepeld, maar 
de afscherming met netten om elk 
contact met wilde (water)vogels te 
vermijden wordt wel behouden.
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2006

9 januari Het Commissariaat 
InE uenza komt bijeen om  de situ-
atie in Turkije en meer algemeen 
de evolutie van de vogelgriep te 
bespreken. Opnieuw verklaart 
België zich voorstander van een 
betere samenwerking op Europees 
niveau.

13 januari De douane onder-
schept 50 ton gevogelte afkom-
stig uit China in de haven van 
Antwerpen.

14 januari Een reiziger die op 
12 januari uit Turkije was terug-
gekeerd en daar in een door 
vogelgriep getroA en streek had 
verbleven wordt met griepver-
schijnselen in het ziekenhuis 
opgenomen. Het blijkt echter niet 
om H5N1 te gaan.

1 februari De federale overheid 
kondigt een overleg aan met de 
Europese Commissie om zeldzame 
vogels in dierentuinen en dieren-
parken te mogen vaccineren.

3 februari Verstrenging van de 
maatregelen in de luchthavens 
voor reizigers vanuit risicolanden.

10 februari De gevoelige 
natuurgebieden die in oktober 
in het kader van de vogelgriep-
bedreiging werden afgebakend, 
worden aangepast.

13 februari De analyse-
resultaten bij een dode zwaan 
in Lommel en een dode gans in 
Hamoir blijken negatief.

14 februari Negatieve ana-
lyseresultaten bij dode eenden in 
Lebbeke. 

Het Commissariaat InE uenza 
kondigt de herinstelling van de 

ophokplicht voor particulieren in 
gevoelige natuurgebieden aan 
vanaf 1 maart.

17 februari België krijgt toe-
stemming om zeldzame vogels in 
dierenparken te vaccineren.

20 februari De ophokregeling 
wordt vanaf 1 maart uitgebreid 
naar het hele grondgebied.

23 februari De regering kon-
digt een budget aan van 56 mil-
joen euro voor de bestrijding van 
de vogelgriep tijdens de periode 
2004-2008.

1 maart De ophokverplich-
ting komt in voege voor heel het 
Belgische grondgebied. Dit gaat 
gepaard met een informatiecam-
pagne in de media.

8 maart Tests uitgevoerd 
op een Belgische patiënt met 
griepverschijnselen na een verblijf 
in China blijken negatief : het gaat 
niet om H5N1.

13 maart Analyseresultaten op 
een dode zwaan die in Vleteren 
werd aangetroA en zijn negatief.

4 april Nog eens 1.300.000 
euro worden vrijgemaakt om het 
vogelgriepvirus te bestrijden en 
het FAVV mag 4,8 miljoen euro 
extra vrijmaken ingeval het virus 
in België zou opduiken.

1 mei De algemene ophok-
plicht wordt versoepeld en geldt 
nu enkel nog voor professionele 
pluimveebedrijven in de gevoelige 
gebieden. Voederen en drenken 
moet echter nog steeds binnen 
gebeuren, behalve voor particulier 
gehouden pluimvee buiten de 
gevoelige gebieden.

(samengesteld op basis van 
een persbericht van Belkga)
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Feiten en cijfers

Salmonellabesmettingen in België:
dalend (maar nog steeds vrij hoog…)

De lente is eindelijk volop doorgebroken en de zomer staat al voor de deur… Jammer genoeg 
stijgt met de temperatuur ook het aantal voedselvergiftigingen. De meeste van deze voed-
selvergiftigingen worden veroorzaakt door de Salmonellabacterie. Het verschijnen van het 
Report on zoonotic agents in Belgium in 2004 (zie elders in dit nummer) lijkt ons een goede 
reden om hier eens wat dieper op in te gaan.  Meer uitgebreide informatie kan je terugvinden 
in het jaarrapport 2004 van het Nationaal Referentiecentum voor Salmonella en Shigella van 
het Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid (zie www.iph.fgov.be/bacterio). Wat 
blijkt? Het aantal gemelde gevallen van salmonellabesmetting in België in 2004 is gedaald 
tegenover vorige jaren, maar blijft toch hoogten opzichte van andere Europese landen, en is 
bovendien hoger in Vlaanderen dan in Wallonië.

De cijfers Sinds 1962 worden 
in ons land al de gegevens 
aangaande salmonellosen 
beheerd door het Nationaal 
Referentie Centrum voor 
Salmonella en Shigella (NRCSS) 
van het Wetenschappelijk Instituut 
Volksgezondheid (WIV) in Brussel. 
Volgens de gegevens van het 
NRCSS bestaat sinds het eind van 
de jaren tachtig in België een epi-
demische toename van het aantal 
gerapporteerde salmonellabe-
smettingen bij de mens. Het totaal 
aantal Salmonellabesmettingen 
had zijn hoogste piek in 1999, met 
15 774 gevallen. In 2004 waren er 
9 543  gevallen, wat ongeveer 26 % 
minder is dan de 12 894 gevallen 
van het jaar voordien, en 34 % 
minder dan de hoogste piekcijfers 
van 1999 (zie graC ek).  De relatieve 

piek in 2003 was waarschijnlijk 
te wijten aan een zekere invloed 
door de warme zomertempe-
raturen van dat jaar, alhoewel 
waarschijnlijk ook andere factoren 
meegespeeld hebben. Vooral 
kinderen onder de 5 jaar en 65-
plussers blijken er gevoelig voor 
te zijn. De cijfers voor 2005 zijn 
nog niet gepubliceerd maar de 
dalende trend blijkt zich voort te 
zetten. Twee types, Salmonella 
enteritidis en S. typhimurium zijn 
goed voor 90 procent van alle 
salmonellabesmettingen in ons 
land. De eerste is voornamelijk het 
gevolg van de consumptie van 
rauwe of onvoldoende verhitte 
eieren of onvoldoende verhit 
vlees van gevogelte, de tweede 
van rauw of onvoldoende verhit 
varkensvlees. Maar ook bij de 
consument thuis bestaat de kans 

op besmettingen door Salmonella, 
namelijk door kruisbesmettin-
gen die zich kunnen afspelen 
binnen de keuken. Snijplanken en 
vooral vuile vaatdoeken gelden 
als besmettingshaarden voor 
Salmonella binnenshuis.

Dalende trend…  de verdere 
daling in 2005 kan wellicht worden 
toegeschreven aan het vaccineren 
sinds begin vorig jaar van meer 
dan 90 procent van alle leghen-
nen. Vanaf juli 2006 zullen de 
leghennen tijdens de productie-
periode drie keer gecontroleerd 
worden op salmonella enteritidis. 
Nu gebeurt dat al met fokpluim-
vee. Ook de kippen die naar het 
slachthuis gaan worden gecon-
troleerd. In 2005 werd ook gestart 
met een bewakingsprogramma 
voor bedrijven met vleesvarkens.

—Totaal —Enteritidis —Typhimurium —Andere

Aantal gerapporteerde gevallen van salmonellabesmetting in België van 1998 tot 2004
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…Maar toch nog (te) hoog  In 1998 was België 
met 130 bevestigde Salmonellabesmettingen per 100 
000 inwoners koploper binnen Europa wat betreft 
besmettingen bij de mens, vóór Duitsland (119) en 
Oostenrijk (109). Het cijfer voor 2004 is toch nog altijd 
ongeveer het dubbele van het Europese gemiddelde. 
Waaraan dit ligt is op dit moment niet met zeker-
heid geweten.  Ons land kent over het algemeen 
een betere rapportage van het aantal bevestigde 
Salmonellabesmettingen bij de mens dan in een 
aantal van de ons omringende landen. Men stelt 
vast dat de deelname van verschillende sectoren 
(artsen, laboratoria, enz.) binnen de monitoring 
van infectieuze aandoeningen door de jaren heen 
steeds actiever verloopt, waardoor de rapportering 
een grotere bezettingsgraad heeft en als gevolg het 
aantal bevestigingen van Salmonellabesmettingen 
mee stijgt. Maar dit zal wellicht niet de enige reden 
zijn, wellicht spelen ook voedingsgewoonten en/of 
hygiënepraktijken een rol.  

Vlaanderen boven…? Uit de cijfers komt 
ook naar voor dat Vlaanderen zwaarder getroA en 
wordt door salmonellabesmettingen dan Wallonië. 
Er tekende zich in 2003 een duidelijk cluster van 
besmettingen af rond de arrondissementen Halle-
Vilvoorde, Mechelen, Leuven, Turnhout en Hasselt, 
Diksmuide, Oostende, Ieper, Roeselare, Tielt, Kortrijk, 
Eeklo en Aalst. Waarom dit zo is, moet nog worden 
onderzocht, maar mogelijk ligt het aan de verschil-
lende voedingsgewoonten (wat ook het verschil 
tussen België en de ons omringende landen zou 
kunnen verklaren): het hoger gebruik van rauwe 
eieren in de bereiding van voedsel (vers bereide 
mayonaise, aardappelpuree, desserten, enz.) of het 
gebruiken van rauw vlees (varkensgehakt) in de 
bereiding van maaltijden.

Bronnen:
•  Trends and sources — Report on zoonotic agents in Belgium 

in 2004 (zie elders in dit nummer)
•  Jaarverslag Salmonella en Shigella afgezonderd in België in 

2004, Nationaal referentiecentrum voor Salmonella en Shigella, 
Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid, afdeling 
Bacteriologie ( www.iph.fgov.be/bacterio).

Wat te doen ?

In voorgaande nieuwsbrieven kwam dit regel-
matig aan bod en we blijven het herhalen : elke 
zomer zien we het aantal voedselvergiftigingen 
stijgen, maar veel narigheid kan vermeden 
worden door een aantal eenvoudige voorzorgs-
maatregelen te nemen.

•  Koud blijft koud, warm blijft warm. Kiemen 
zoals salmonella ontwikkelen zich het vlugst 
bij kamertemperatuur. Onder de 5° valt hun 
groei zo goed als stil en bij temperaturen 
boven de 70° worden ze grotendeels vernie-
tigd. Hou dus je verse  waren zolang mogelijk 
in de koelkast en zorg ervoor dat vlees 
voldoende wordt verhit. Vooral vlees van 
gevogelte en gehakt moet echt wel helemaal 
doorbakken zijn.

•  Vermijd kruisbesmetting. Bereide gerech-
ten klaar om op te dienen mogen nooit in 
aanraking komen met rauwe voedingswaren 
(gebruik hiervoor nooit dezelfde snijplank 
of schaal). En een vochtige vaatdoek die 
dagen achtereen op kamertemperatuur in de 
keuken ligt, zit gegarandeerd vol bacteriën.

•  Opgelet met rauwe eieren en rauw vlees. 
Gerechten op basis daarvan moeten echt tot 
op het moment van opdienen koel gehou-
den worden. Hou er ook rekening mee dat 
vooral jonge kinderen en ouderen gevoelig 
zijn voor salmonellabesmetting. Kinderen zijn 
verzot op mayonaise, maar misschien is wat 
minder tijdens de zomer niet zo’n slecht idee. 
En ons nationaal broodje gehakt is misschien 
culinair wel te verantwoorden, maar je peuter 
er op een warme zomerdag eentje voorscho-
telen is dat eigenlijk minder.

…Maar door ze 
slechts zacht te koken 
of te bakken is niet alle 
eventueel aanwezige 
salmonella verdwenen.



6

Weet wat je eet

We eten te vet en 
bewegen te weinig…

Veilig voedsel is één ding, gezonde voeding is nog iets anders. 
Voedingsdeskundigen wezen er al een tijdje op, maar nu werd het ook 
wetenschappelijk aangetoond: het is niet zo best gesteld met de voedings-
gewoonten der Belgen. We eten veel te weinig groenten, fruit en melk-
producten. Tegelijk nuttigen we te veel vlees, aardappelen en daarbij nog 
voedingsmiddelen die niet nodig zijn voor een evenwichtige voeding zoals 
alcohol en gebak. Bovendien heeft maar 27 procent van onze landgenoten 
voldoende lichaamsbeweging en lijdt 40 procent aan overgewicht.

Dat blijkt uit het eerste weten-
schappelijke onderzoek naar 
de voedingsgewoonten van de 
Belgen sinds 1984. Drieduizend 
tweehonderd Vlamingen, Walen 
en Brusselaars ouder dan 15 jaar 
werden ondervraagd. De meest in 
het oog springende vaststellingen 
zijn de slechte voedingsgewoon-
ten van de gemiddelde Belg en 
het probleem van overgewicht. Bij 
de leeftijdsgroep boven 60 jaar, 
weegt bijna de helft van de Belgen 
te veel. Ook lagergeschoolden zijn 
een risicogroep voor overgewicht.

 Uit de enquête blijkt ook dat we 
bijna dubbel zoveel vlees eten 
dan aanbevolen en veel te weinig 
groenten en fruit. Aardappelen 

worden genoeg geconsumeerd, 
wat ervoor zorgt dat de gemid-
delde Belg geen tekort heeft aan 
vitamine C. Ook het rookgedrag 
werd onderzocht. Gemiddeld 
rookt een op de vier Belgische 
mannen en een op de vijf 
Belgische vrouwen. Het hoogste 
percentage rokers werd gevonden 
in de leeftijdsgroep van 19 tot 29 
jaar. In die categorie loopt het 
aantal mannelijke rokers zelfs op 
tot 40,7 procent. Deze resultaten 
zijn op zijn minst verontrustend te 
noemen.

Naar aanleiding ervan lanceert 
minister van Volksgezondheid 
Rudy Demotte een sensibilise-
ringscampagne over gezonde 

voeding (zie ook het artikel “2006 
wordt ook het jaar van de gezonde 
voeding” in de nieuwsbrief van 
november 2005). Het Nationaal 
Voedings- en Gezondheidsplan 
(NVGP) wil o.a. met  een televisie-
spot, een website en verschillende 
voedingsgidsen de aandacht op 
gezonde voeding vestigen. Vier 
verschillende leeftijdsgroepen 
krijgen hun eigen gids met aan-
bevelingen voor een gezondere 
levensstijl. Op die manier kunnen 
de speciC eke problemen van bij-
voorbeeld pubers worden aange-
pakt. De gidsen worden verdeeld 
via kanalen die op de doelgroep 
zijn toegespitst, bijvoorbeeld door 
de scholen. De algemene gids zal 
beschikbaar zijn bij de apothe-
kers en mutualiteiten. Verder is 
er nog de website www.mijnvoe-
dingsplan.be waar je heel wat 
informatie, praktische tips en con-
tactadressen kan terugvinden. Het 
NVGP heeft ook een logo, zowat 
de rode draad van de campagne: 
een kleurrijk lachend gezichtje dat 
alle elementen die bijdragen tot 
een gezonde levensstijl verenigt. 
Je vindt het bovenaan deze blad-
zijde en je zal het wellicht nog wel 
meer tegenkomen dit jaar.

Hou je voeding veilig (zie de tips 
in alle voorgaande nieuwsbrieven), 
maar ook gezond. De zomer is op 
komst, groenten en fruit komen 
volop beschikbaar, en wat past 
daar beter bij dan een gezonde 
dosis lichaamsbeweging?

(Bron: Belga)

Meer groenten en fruit, dat is één van de 
aanbevelingen van het Nationaal Voedings- 
en Gezondheidsplan…
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Meldpuntvraag
van de maand

Aluminium keukengerei: 
gevaarlijk?

Af en toe duikt het bericht op dat het gebruik 
van aluminium keukengerei en aluminiumfolie 

ongezond en zelfs gevaarlijk zou zijn. Voedsel 
met een hoog zuurgehalte zoals rabarber, 

tomatensaus enz, zou het aluminium doen oxi-
deren, waardoor het in het voedsel terechtkomt 

en vervolgens in het lichaam, wat een langzaam 
vergiftigingsproces in de hersenen tot gevolg 

zou hebben, dat in extreme gevallen zelfs zou 
kunnen leiden tot een geleidelijke achteruitgang 

van de geestelijke capaciteiten. 
Verontrustend, niet? Maar wat is ervan aan?

Als aluminium rechtstreeks 
in de bloedbaan zou terechtkomen kan inder-

daad het eA ect ontstaan dat beschreven is. 
Alleen wordt aluminium zo goed als niet 
opgenomen in het lichaam via het maag-

darmstelsel. Wees dus maar gerust: alumi-
nium keukengerei evenals aluminiumfolie en 

-schaaltjes zijn veilig genoeg.

Maar het is inderdaad waar dat sterk zure 
voedingsmiddelen aluminiumfolie kunnen 

aanvreten en zo de smaak van de producten 
nadelig kan beïnvloeden, vandaar dat er 

afgeraden wordt aluminium te gebruiken 
om dergelijke producten te bewaren. Maar 

de opgeloste aluminium zal niet zorgen voor 
gezondheidsproblemen.

Vermoedelijk is dit bericht afkomstig uit de 
begindagen van de nierdialyse, waar bij de 

eerste toestellen de buisjes die het bloed ver-
voerden van en naar het lichaam van de pa-

tiënten uit aluminium waren gemaakt en dit 
metaal ook afgaven. Het is bij deze patiënten 
dat men vastgesteld heeft dat het aluminium 

zich kan afzetten in o.a. de hersenen.

Maar via keukengerei beslist niet.

Nieuwe publicaties

Report on zoonotic 
agents in Belgium — 2004

Het “Trends & Sources Report on zoonotic agents in 
Belgium” voor het jaar 2004 is heden beschikbaar. 
Deze gezamenlijke publicatie van het FAVV, het 
Centrum voor onderzoek in Diergeneeskunde en 
Agrochemie (CODA) en het Wetenschappelijk insti-
tuut voor de Volksgezondheid (WIV) werd uitgewerkt 
door de Werkgroep Voedselgerelateerde infecties en 
intoxicaties en is gebaseerd op het oV  ciële “Trends & 
Sources” document met gegevens voor 2004, dat aan 
de Europese Commissie werd overgemaakt overeen-
komstig Richtlijn 92/117/EEG. Het is het derde rapport 
dat op deze manier wordt gepubliceerd. Het is vrij 
gespecialiseerd en enkel beschikbaar in het Engels. 

Deze richtlijn gaat over de maatregelen ter bescher-
ming tegen een aantal zoönosen (dit zijn dierziekten 
die ook op de mens kunnen overgedragen worden) 
en kiemen en toxinen in dieren en producten van 
dierlijke oorsprong, om uitbraken van voedselge-
relateerde infecties en voedselvergiftigingen te 
voorkomen. Naast een belangrijk hoofdstuk over 
Salmonella-intoxicaties (zie artikel elders in dit num-
mer) komen onderandere (zoonotische) tuberculose, 
brucellose, Campylobacter, Listeria en voedselvergif-
tigingen in het algemeen aan bod.

Behalve de gegevens zelf bevat het rapport ook 
algemene informatie over de klinische aspecten van 
de infecties en een aantal maatregelen die kunnen 
genomen worden (bijvoorbeeld of vaccinatie toege-
staan is, of er een monitoringprogramma is, enz. 

De gedrukte versie wordt verdeeld binnen het FAVV, 
het CODA en het WIV en naar enkele speciC eke 
doelgroepen toe. Geïnteresseerden kunnen het in 
PDF-formaat raadplegen in de rubriek “Publicaties” 
op onze website www.favv.be. Er is ook een beperkt 
aantal gedrukte versies beschikbaar.
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Reportage

Op de set van “Thuis”…

Wie kent er niet, althans in Vlaanderen, de TV-soap “Thuis” ? Reeds meer dan tien jaar verschijnt 
die ’s avonds op Eén van de VRT en kan rekenen op een miljoen trouwe kijkers. Maar af en toe 
bereikten kritische geluiden het Meldpunt van het Voedselagentschap. Zo zou de keuken van 
‘Ter Smissen” er niet echt professioneel uitzien en neemt Rosa het niet zo nauw met de hygiëne-
regels. Wanneer Sam en Femke broodjes smeren hebben ze meer oog voor elkaar dan voor de 
goede hygiënepraktijken. Zelfs binnen het Voedselagentschap hoorde je reeds de opmerking 
dat “Baget” een bezoek van een controleur best kon gebruiken.

Wij waren dan ook aangenaam 
verrast dat het de programmama-
kers zelf waren die ons contacteer-
den. Zij hadden namelijk gelijk-
aardige opmerkingen gekregen 
en zochten naar een oplossing. 
Natuurlijk zijn “Ter Smissen” en 
“Baget” slechts virtuele opera-
toren en vallen zij helemaal niet 
onder de bevoegdheid van het 
Voedselagentschap. Maar ander-
zijds valt niet te ontkennen dat de 
impact van een dergelijk feuilleton 
enorm is en dat zowel consu-
menten als operatoren binnen de 
voedselketen zich kunnen ergeren 
aan verkeerde signalen.

Op een dag dat er geen opnames 
gepland waren trokken wij in het 
gezelschap van inspecteur Guy 
Vanbelle naar de studio’s, heimelijk 
hopend toch misschien één van 
de acteurs tegen het lijf te lopen. 
Wij werden ontvangen door Anke 
Mouton en Katia Meulemans. Anke 
is de researcher van de serie terwijl 
Katia zorgt voor de rekwisieten. 

Zij leidden ons naar een grote 
ruimte waar wij onmiddellijk alle 
regelmatig weerkerende decors 
naast elkaar opgesteld herkenden. 
“Kijk, daar de woonkamer van Mo 
en hier het bureau van Leontien 
en hé, wat is dat hier?”  “Dat, zijn 
jullie nog niet verondersteld te 
zien”, lacht Anke ons toe. Dan maar 
naar het decor van de keuken van 
“Ter Smissen”. Vreemd hoe alles 
veel kleiner lijkt dan in de serie 
maar dit is juist de kunst. Aan de 
hand van een check-list keken wij 
de keuken na. Nergens een aparte 
wastafel te zien om de handen te 
wassen. En die zetel hier, die hoort 
niet thuis in de keuken van een 
restaurant. Anderzijds hadden wij 
wel begrip voor de noden van de 
serie die vereisen dat een aantal 
scènes in één en dezelfde plaats 
moeten gebeuren. Vlak er naast 
bevindt zich “Baget”, Inspecteur 
Guy mist ook hier wasgelegenheid 
voor de handen. Het vlees-snij-
toestel op een tafel die duidelijk 
eveneens gebruikt wordt voor de 
administratie kan niet door de 
beugel en die onderhoudsproduc-
ten op een rekje net boven een 
werkplank horen opgeborgen te 
zijn in een apart kastje zodanig 
dat zij de levensmiddelen niet 
riskeren te contamineren. En aan 
de muur zou één van onze aV  ches 
met consumententips zeker niet 
misstaan…

Guy overhandigt Katia een check-
list zodat zij zelf blijvend een oogje 
in het zeil kan houden of alles in 
orde is. Anke belooft ons met een 
aantal opmerkingen rekening te 
zullen houden, voor zover dit in de 
studio praktisch mogelijk is en het 
de kijker niet te veel aE eidt van het 

Een voorbeeld van 
een boze mail die ons 
Meldpunt bereikte:

Geachte heer, mevrouw, Als 
kijker van het tv één programma 
Thuis (VRT) en als chef-kok 
stoort het mij dat de acteurs in 
dit programma (met 1 miljoen 
kijkers) broodjes staan te smeren 
terwijl ze alle regels aan hun laars 
lappen.  Ik heb een opleiding 
HACCP gevolgd en samen met 
mijn collega’s werk ik dagelijks 
hard om de voorschriften toe te 
passen. Kunnen jullie als federaal 
voedselagentschap daar geen 
opmerking over maken ?

Alvast bedankt!”

verhaal. Voor ons zit het werk er op 
en nu we ons toch in de gelagzaal 
van Ter Smissen bevinden kan 
een fris pintje er misschien van af? 
Helaas, op een opnameset is alles 
nep en vruchteloos tracht Guy iets 
uit de tapinstallatie te krijgen. Toch 
even poseren voor een souvenir-
foto om bij ons eigen “Thuis” mee 
te pronken.


