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Het FAVV werd door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, afdeling Toezicht 
Volksgezondheid van Hasselt op de hoogte gebracht van uitbraken van 
 Entero Haemorhagische  Escherichia Coli  O 157 (EHEC).  
 
Momenteel gaat het over 19 gevallen waaronder 3 gevallen met het  Hemolytisch Uremisch Syndroom 
(HUS). 
 
Al de gevallen zouden verband houden met het eten van rauw vlees “Filet Américain”. 
 
Het Voedselagentschap is direct gestart met een enquête om de oorzaak van deze besmetting op te 
sporen. Op basis van de vermoedelijke datum van aankoop, de consumptie en het moment van ziek 
worden werd teruggetraceerd naar de meest waarschijnlijke levering van rundsvlees dat gebruikt werd 
in het betrokken product.  
 
De eerste uitslagen van de monsternemingen (filet américain en  dunne lenden) werden positief 
bevonden op de aanwezigheid van pathogene E. coli O157. 
 
De tracering naar vlees dat ook afkomstig is van dit rund werd reeds utgevoerd en het onder beslag 
geplaatste vlees zal vernietigd worden. De enquête wordt verder gezet. 
 
Deze besmetting toont nog eens het grote belang aan van het toepassen van de goede 
hygiënepraktijken in slachthuizen en uitsnijderijen. 
 
De EHEC bacterie komt frequent voor in de darm van runderen. Besmetting vindt meestal plaats door 
het eten van rauw of onvoldoende verhit vlees, het drinken van rauwe melk of het eten van besmette 
rauwe groenten. Diarree is het belangrijkste verschijnsel. Bij ernstige gevallen krijgt de patient last van 
bloedingen in de darmen vandaar de bloederige diarree. In sommige gevallen kunnen er ernstige 
nierklachten optreden.  
 
 
Contactpersoon voor de Nederlandstalige pers : Lieve Busschots 0477 59 83 93 
Contactpersoon voor de Franstalige pers: Jean-Paul Denuit 0477 83 00 57 

 


