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“Voedselveiligheid is een verborgen en vaak over het hoofd gezien 
probleem.”

Dr Margaret Chan, WHO Director-General
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UE: onderschatting
UR: onderrapportering
UA: onzekerheid Gibbons C.L.  et al. (2014),

BMC Public Health, 14, 147

1

3,3 - 144 

➢ 1 : Belang van voedselinfecties
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Campylobacter
jaarlijks geschatte maatschappelijke economische kost 

➢ 1 : Belang van voedselinfecties
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Campylobacter
jaarlijks geschatte maatschappelijke economische kost 

2020 : 120.946 gerapporteerde cases in de Eu

X    3,3 = 399.121 x € 1.000= €       399.121.000

X 144 = 17.416.224 x € 1.000= €   17.416.224.000

➢ 1 : Belang van voedselinfecties
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➢ 2 : Belang van een etiologie

• Bacteriële gastro-enteritis is een infectie die mondiaal
alomtegenwoordig is

• Hoewel bacteriële gastro-enteritis voor het grootste deel zelflimiterend
is, is identificatie van een etiologisch agens door bacteriële
stoelgangcultuur vereist bij patiënten met:

▪ ernstige of langdurige diarree
▪ symptomen die overeenkomen met een invasieve ziekte
▪ een voorgeschiedenis die een gecompliceerd beloop van ziekte

doen vermoeden

• Belangrijk is dat de karakterisering van bacteriële enteropathogenen uit
stoelgangsculturen in klinische laboratoria één van de belangrijkste
middelen is waarmee volksgezondheidsfunctionarissen uitbraken van
bacteriële gastro-enteritis identificeren en volgen.

Humphries, R.M., Linscott A.J. Laboratory Diagnosis of Bacterial Gastroenteritis, 2015, Clinical Microbiology Reviews, 28 (1), 3
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Sinds 1980: 

toename van het aantal erkende “bonafide” Gram-negatieve bacteriën als 

oorzaak van humane gastro-enteritis (Janda et al. 2006).

➢ 2 : Belang van een etiologie
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Verhouding van de gerapporteerde zoönotische voedselgerelateerde 
bacteriële pathogenen in humane gastro-enteritis

(EFSA zoönose report 2020)

➢ 2 : Belang van een etiologie

België 2020: Campylobacter: 5596 – Salmonella:  1595 – Yersinia: 260 gerapporteerde gevallen
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“Bacteria are responsible for 10 to 55% of 
diarrheal episodes”.
Fhogartaigh et al. 2009, Medicine, 37:11.

➢ 3 : Problematiek van de diagnostiek
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➢ 3 : Problematiek van de diagnostiek
“The laboratory examination of feces for the
cause of infectious diarrhea is one of the most
labor-intensive and least cost-effective tests in
the clinical laboratory”.

“The typical rate of recovery of pathogens from
routine bacterial stool cultures in most
laboratories”
is less then 10%.

Hoshiko M. 1994. Pediatr Ann. 1994 Oct;23(10):570-4.
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labor-intensive and least cost-effective tests in
the clinical laboratory”.

“The typical rate of recovery of pathogens from
routine bacterial stool cultures in most
laboratories”
is less then 10%.

Hoshiko M. 1994. Pediatr Ann. 1994 Oct;23(10):570-4.

“Some of the best prospective
epidemiologic investigations have
failed to detect enteropathogens in
40–85% or more of well-defined
cases of gastroenteritis, even when
such studies looked for a broad
array of bacterial, parasitic, and viral
agents and employed a combination
of conventional and molecular
assays”.

Janda et al., 2006, Reviews in medical microbiology, 17, 27-37 
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➢ 4 : Wat is nodig om een “erkende bonafide” enteropathogeen te zijn

Een “echte” bacteriële enteropathogeen:

➢ veroorzaakt gastro-enteritis in de algemene bevolking (gezonde mensen)

➢ bezit herkenbare / erkende pathogeniciteit (virulentie) mechanismen

➢ veroorzaakt immuun respons volgend op een infectie

➢ heeft de capaciteit om uitbraken te veroorzaken
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➢ 4 : Wat is nodig om een “erkende bonafide” enteropathogeen te zijn

Postulaten en Criteria

Koch 1891
Huebner 1957
Evans 1974
Evans 1976
Fredricks & Relman 1996
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➢ 5 : Wat is nodig om een “erkende bonafide” enteropathogeen te worden

Een “echte” bacteriële enteropathogeen:

➢ veroorzaakt gastro-enteritis in de algemene bevolking (gezonde mensen) - YOPI - pathobionten

➢ bezit herkenbare / erkende pathogeniciteit (virulentie) mechanismen - ?  - hypothetische eiwitten

➢ veroorzaakt immuun respons op de infectie - onderzocht ?

➢ heeft de capaciteit om uitbraken te veroorzaken - bv. Campylobacter

x
x
x
x
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Multi-disciplinariteit vereist

➢ 5 : Wat is nodig om een “erkende bonafide” enteropathogeen te worden
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Weinig waarschijnlijk: risico op sequelae – Campylobacter & Guillain-Barré syndroom

➢ 5 : Wat is nodig om een “erkende bonafide” enteropathogeen te worden
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Huidige “erkende” zoönotische bacteriële voedselpathogenen: 

a-pathogeen voor (landbouw)huisdieren - reservoirs

➢ 5 : Wat is nodig om een “erkende bonafide” enteropathogeen te worden
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Gerichte isolatie en detectie vereist: kunnen we ze met de huidige opzet wel vinden?

➢ 5 : Wat is nodig om een “erkende bonafide” enteropathogeen te worden
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➢ 6 : Evolutie van de bacteriële diagnostiek in klinische- en voedingsmiddelenmicrobiologie
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➢ 6 : Evolutie van de bacteriële diagnostiek in klinische- en voedingsmiddelenmicrobiologie

➢ cultuur-afhankelijk methoden

➢ cultuur-onafhankelijke methoden
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➢ 6 : Evolutie van de bacteriële diagnostiek in klinische- en voedingsmiddelenmicrobiologie

▪ directe uitplating

▪ aan- (ver)rijking - uitplating

➢ cultuur-afhankelijk methoden

➢ cultuur-onafhankelijke methoden
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▪ directe uitplating

▪ aan- (ver)rijking - uitplating

➢ cultuur-afhankelijk methoden
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• algemeen medium

• selectief medium

• chromogeen medium
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➢ 6 : Evolutie van de bacteriële diagnostiek in klinische- en voedingsmiddelenmicrobiologie

➢ cultuur-afhankelijk methoden

➢ cultuur-onafhankelijke methoden

▪ (detectie van As)

▪ detectie van Ag (bv. Vidas®)

▪ detectie van DNA (bv. PCR assays)

▪ microbioom methodes
(16S amplicon & shotgun sequencing - Nanopore
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➢ 7 : Kritische evaluatie van de analyse evolutie
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➢ 7 : Kritische evaluatie van de analyse evolutie

Cultuur-afhankelijke methoden in de klinische en voedingsmiddelenmicrobiologie

- zoeken naar het bekende ( ~ gekoppeld aan terugbetalingspakket /  terughoudendheid vanuit overheid / voedingsindustrie)

- worden “extreem” selectief

- geen isolatie van andere species (geen bevestiging nodig)

- risico van niet oppikken van fenotypische / genotypische varianten
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Cultuur-afhankelijke methoden 

- zoeken naar het bekende 

- worden “extreem” selectief

- geen isolatie van andere species (geen bevestiging nodig)

- risico van niet oppikken fenotypische / genotypische varianten

Cultuur-onafhankelijke methoden in de klinische en voedingsmiddelenmicrobiologie

- zoeken naar het bekende (zelfs in brede DNA microarray assay)

- door intrinsieke specificiteit: geen oppikken van andere methoden

- sequenering-gebaseerde assays:

- vaak hoge detectielimiet (bv 16s A-S : niet voor voedingsmiddelenmicrobiologie)

- hogere beschikbaarheid & lage kost : opletten kennis van bias
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➢ 8 : Perspectieven

Cumulatieve klinische en onderzoeksdata wijzen op additionele bacteriële enteropathogenen
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➢ 8 : Perspectieven

Janda et al., 2006, Reviews in medical microbiology, 17, 27-37 

Cumulatieve klinische en onderzoeksdata wijzen op additionele bacteriële enteropathogenen
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➢ 8 : Perspectieven

Niet alle nieuwe enteropathogenen zijn even relevant

maar …  huidige en nieuwe classificatie methode niet (langer) geschikt

human klinisch
➢ bewust van de beperking van de analyse methoden
➢ rekening houden met YOPI
➢ rol als pathobionten bij bv. bij chronische enteritis
➢ belang van rapportering / publiceren van “zeldzame” infecties

diergeneeskunde - voedingsmiddelenmicrobiologie

➢ bewust van de beperking van de analyse methoden
➢ aandacht voor niet-klinische dragers en reservoirs
➢ onderzoek naar niet-klinische micro-organismen
➢ aandacht voor circulerende varianten (bv. Salmonella serovar Enteritidis, STEC)
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Nood aan:
▪ data – voortschrijdend inzicht
▪ samenwerking vanuit een “One-health” perspectief
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