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Samenvatting
Inventarisatievangevarenenrisico's indeeerstefasevanChaperonnes
Inleiding
Eind 1999 startte het project: Chaperonnes,wat inopdracht vanWM werd uitgevoerd door RIKILT,
ID-Lelystad, LEI,RIVMenTNOVoeding. Hetdoelvanhet project isomte komentot eenvernieuwde
aanpak m.b.t. monitoring op risico's t.a.v. diergezondheid, volksgezondheid en handelsvrijwaring in
zoweldezuivel-(incl. kalf/rundvlees) alsdevarkensketen(metuitsluitingvanhetveevoeder segment,
i.v.m. zwaluwstaarten met programma 357 waarin risico-beoordeling in het veevoedersegment
uitdrukkelijk aandacht heeft). De vernieuwde monitorings-aanpak moet gebaseerd zijn op risicoanalyse (conform HACCP-benadering zoalsvermeld inde Codex)eninketenperspectief geplaatst.In
de stuurgroep en het projectteam is gekozen voor een strategische, systematische en conceptuele
aanpak.
DeeerstefasevanChaperonnes is medio november 1999 gestart, enis per 31-1-2000 afgerond.In
ditrapportwordtverslaggedaanvanderesultatendietijdens dittraject zijnbehaald.Ineenseparate
notitievolgteengedetailleerd projectplanvandevolgendefase,diein2000 zallopen.
Indeeerstefasevanhetprogramma Chaperonnes isgewerkt aaneenkwalitatieve inventarisatievan
bestaande risico's voor devolksgezondheid, diergezondheid endevrijwaring van handelspartners in
devarkensvlees-, rundvlees-enzuivelketens. Dezebeschrijvingvanrisico's zal invervolgfasen leiden
tot een basisset van indicatoren die gebruikt worden voor het ontwikkelen van alternatieve
monitoringssystemen in deze ketens. Het innovatieve aspect van deze risico-inventarisatie is de
integrale risicobeoordeling vanuit een ketenperspectief waarbij aandacht wordt besteed aan de
dynamiekvangevareninvoornoemdevoedselketens.
Nuttige nevenresultaten van deze risico-inventarisatie zijn een eerste aanzet tot een mogelijke
prioritering vandeze risico's eneenidentificatie vandezogenaamde 'blinde vlekken'met betrekking
tot dekennisvansommigerisico's.
Doelstelling
Inventarisatie van risico's voor de volksgezondheid, diergezondheid en de vrijwaring van
handelspartners in de varkensvlees-, rundvlees-enzuivelketens rekening houdend met de dynamiek
vangevarenindezevoedselketens.
Werkwijze
Om het verloop van gevaren in voedselketens te kunnen beschrijven, met de mogelijkheid om
gegevensopeendynamische wijzete kunnenkoppelen,is eendatabase ontwikkeld.Hetdoelvande
database is het op gestructureerde wijze beschikbaar stellen van gegevens waaruit informatie kan
worden gehaald betreffende de gevaren voor de diergezondheid en voedselveiligheid in de
varkensvlees-, rundvlees- en zuivelketens. Analyse van de database resulteert in het vaststellenvan
gebieden met betrekking tot diergezondheid en voedselveiligheid waar momenteel bij beleid en
onderzoek lacuneszijn(dezgn.blindevlekken)ènrisico-prioritering.
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1 Beschrijving vangevaren en risico's
Allereerstwordteenoverzichtgegevenvandebegrippen 'gevaar' ('hazard')en'risico' inrelatietotde
volksgezondheid, diergezondheid envrijwaring van handelspartners. Voor de verschillende gevaren
zijn definities gegeven envoor de risico's zijn parameters aangegeven die van belang zijn voor de
beoordeling van risico's1. Dedefinities zoals vermeld in de Codex Alimentarius zijn niet geldig voor
hetgehelehierbestudeerdegebied;daaromzijnaanvullendedefinitiesopgesteld.
1.1.Gevaar
Volksgezondheid: Een biologisch, chemisch of fysisch agens in voedingsmiddelen van dierlijke
oorsprongmetdepotentieomeennadeliggezondheidseffect bijdemensteweegtebrengen.
Diergezondheid: Een biologisch, chemisch of fysisch agens met de potentie om een nadelig
gezondheidseffect ineendierteweegtebrengen.
Vrijwaring: Een biologisch, chemisch of fysisch agens met de potentie om economische schade
teweegtebrengenalsgevolgvanim-/exportbelemmeringen vandierenof dierlijkeproducten.
1.2 Risico
Risico'szijnvaakafhankelijkvanmeerderevariabelenenvoor eenkwantificering of eenschattingvan
risico's worden risico's gedefinieerd alsfuncties van deze variabelen (parameters). Alvorens over te
gaantot de definiëring van risico's voor volksgezondheid, diergezondheid envrijwaring vanhandelspartners allereerstenkeleopmerkingen:
1. Hetisgeblekendatvoor het beoordelen van risico's m.b.t.volksgezondheid,diergezondheid en
vrijwaring handelspartners het niet mogelijk is om voor elk risico-beoordeling t.a.v. de drie
classificaties dezelfde parameterste hanteren.Eenverschil inrisico-assessmenttussenvoedselveiligheid en diergezondheid is dat de HACCP benadering vooral gericht is op beheersing van
het risico; daar horen monitoringssystemen bij.Op het terrein van diergezondheid wordt vrijwel
altijdgestreefd naareliminatievanderisico's;daar horenearlywarningsystemenbij.
2. Voor het beoordelen van het risico voor de volksgezondheid is uitgegaan van de parameters
zoalsgehanteerddoordeCodexAlimentariusCommissie.
3. Voor het beoordelen van risico's zijn geen parameters gebruikt met een politieke of maatschappelijke achtergrond (zoalsb.v. perceptievandeconsument).
Volksgezondheid:
Risicoiseenfunctievan:
- de kansop optredenvanhetgevaar bij de mens(aangegeven als het aantal nieuwe gevallen per
jaar inNederlandwaarvanderelatietusseneffectengevaarbijdemensisaangetoond).
- de ernst van het effect van het gevaar (aangegeven als hoog, middel, laag of eentoxicologisch
of microbiologisch relevantewaarde).
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Risicoanalysebetreftkwalitatieverisico-analyse,geenquantitatieverisico-analyse

Diergezondheid:
Risicoiseenfunctievan:
- dekansopoptredenvanhetgevaar opeenbedrijf (boerderij).
- dekansopverspreidingvanhetgevaar naaranderebedrijven.
- deernstvanheteffectvanhetgevaar opbedrijfsniveau(aangegevenalshoog,middeloflaag)
NB. Deresultante van de kans op optreden enverspreiding wordt aangegeven als defrequentie, in
procenten,vanhetaantalnieuwegevallenperjaar opbedrijven/inkoppels.
Vrijwaring:
Risicoiseenfunctievan:
- dekansopintroductievanhetgevaaropeenbedrijf in Nederland.
- dekansopverspreidingvanhetgevaar naaranderebedrijven.
NB. Deresultatenvande kansopintroductie enverspreiding is hetaantal nieuwe (bedrijfs)gevallen
inNederlandperjaar.
1.3Beschrijvingvanketensenschakels
Inhetonderzoekzijn3ketensbetrokken,teweten:varkensvlees-, rundvlees-enzuivelketen.Terwille
vandeduidelijkheid indit project zijn de ketens schematisch weergegeven, en bevatten 5schakels,
te weten: voer, boerderij, verwerking, retail en consument. Een schematische weergave van de
onderzochte ketensenschakels isgegeveninfiguur 1.Perschakel zijneenbeperkt aantalrelevante
processen beschreven zoals: aanvoer, opslag,voorbewerking, verwerking, verpakking entransport.
Eenvoorbeeld van processen die kunnen plaatsvinden in een schakel is gegeven infiguur 2.Deze
processen kunnen per schakel enigszins verschillen. Vervolgens is, op het niveau van processen,
aangegeven waar de entree van het gevaar in de keten plaatsvindt en wat de dynamiek van het
gevaar in de keten is. Voor de beschrijving van de specifieke processen, het ontstaan en de
dynamiek vangevaren in de keten wordt verwezen naar bijlage 1. Inde bijlagen 2 en 3 wordende
specifieke processen,hetontstaanendedynamiekvandegevarenals(invul)tabellenweergegeven.

Figuur1.
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1.4Beschrijvingvanproductgroepen
Om gevaren in de ketens te kunnen beschrijven bleek het noodzakelijk om een aantal voorlopige
productgroepen te definiëren indevlees-enzuivelketens. Opdit moment is het nogte vroegomte
oordelen of devoorgestelde productgroepen indepraktijkwerkbaar zijn. Bijdeinhoudelijke validatie
vandedatabase(onderwerpvaneenvervolgproject) zalditnader aanbodkomen.
Productgroepen in de varkens- of rundvleesketen zijn: rauw vlees, verhitte, geconserveerde
(gezoutenof aangezuurde),gerookte,gefermenteerde,gedroogde of bevrorenvleesproducten.
Productgroepen in de zuivelketen zijn: rauwe melk, verhitte melk, boter, gefermenteerde,
gedroogde,geconcentreerde enbevrorenmelkproducten.

1.5 Risicobeoordeling endedatabase
Een risicobeoordeling van voedingsmiddelen wordt gekenmerkt door drie onderdelen, te weten:
risico-analyse, risicomanagement en risicocommunicatie. De gebruikte terminologie in deze is
afkomstig van de Codex Alimentarius Commissie (CAC, 1998). De hier beschreven risicoinventarisatie kanleidentot eenbeoordelingvanrisico's ('risk assessment) en/of een risicoschatting
('riskestimate')vangevarendiedeeconomieofdegezondheidvanmensendier kunnenschaden.
IndeCACwordendevolgende begrippengebruiktomtoteenrisicobeoordelingtekomen:
•
•
•
•

Gevaar identificatie ('hazardidentification');
Gevaarkarakterisering('hazardcharacterization');
Bepalingmatevanblootstellingaangevaar ('exposure assessment');
Risico karakterisering('riskcharacterization').

Dezevier begrippenzijnindedatabase alsvolgtgehanteerd:
Gevaaridentificatie:
1. naam/aanduidinggevaar
2. categoriewaartoe hetgevaar behoort
Gevaarkarakterisering:
3. deaanduidingvanheteffect (karakter)vanhetgevaar
4. deernstvanheteffect voor mensofdier
Blootstellingsinschatting.
5. deproductketen enproductgroep waarinhetgevaarzichvoordoet
6. dedragerwaardoor hetgevaar kanwordengeïntroduceerd c.q.ontstaatindeketen
7. dedynamiekvanhetgevaar indezeketen
8. hetintensiteitsverloop (de"concentratieverdeling") vanhetgevaarinde productgroep
Risicokarakterisering
9. defrequentiewaarmee heteffect zichvoordoet bijmens,dier ofvrijwaring
10.defrequentiewaarmee heteffect zichvoordoet indeproductgroep
Algemeen
11. referentie/bronopbasiswaarvandelijstisingevuld
12. wordt monitoringverricht aanhetbetreffende gevaar
13. naamvandeexpertdiedelijst heeft beantwoord
14. naamvanhetinstituutwaarde^expertwerkt

2 DeDatabase
2.1 Software
De database is gemaakt in Access. Dit is een softwareprogramma welke een grote hoeveelheid aan
informatie kan opslaan en waarmee koppelingen tussen de opgeslagen informatie mogelijk is. Door de
grote hoeveelheid aan software waarmee databases kunnen worden gemaakt zijn er zekere afwegingen gemaakttussen de programmatuur welke hebben geleidttot hetgebruik vanAccess:
- gebruiksvriendelijk: makkelijke invulmogelijkheden voor experts en mogelijke vragen aan de
database zijn makkelijk ensnelte maken enweer tegeven;
- optionele uitbreiding: het is mogelijk om andere programma (alsOracle) aanAccess te koppelen bij
o.a. het optreden enverwerken vaneengrote hoeveelheid aaninformatie;
- compatibiliteit en kosten: Access heeft onder Windows programmatuur een goede werking en het
istegeneen redelijk tarief te verkrijgen.
2.2 Gebruik
Wanneer meerdere instituten eenzelfde database gebruiken kan de afweging worden gemaakt om het
via een netwerk te verspreiden. Er is echter gekozen voor een zogenaamde 'stand alone' versie: een
beheerdersdocument wordt verspreidt onder de instituten waarna het op een computer kan worden
ingevoerd. Een netwerk heeft namelijk een aantal belangrijke problemen welke het gebruik ten laste
gaan. Voorbeelden zijn: veiligheid (wachtwoorden en permissie), wie onderhoudt het en lost problemen
op en hoeveel gebruikers mogen tegelijkertijd op het net bij dezelfde informatie. Dit zijn allemaal
aspecten, naast de tijdslimiet die ook was gesteld, die in de 'stand alone' versie heeft geresulteerd.
Een nadeel is echter het combineren van de informatie van de verschillende instituten resulterend in
een complete database: ieder versie kan veranderingen ondergaan waardoor samenvoeging
problemen creëert (onbekende variabelen). Door echter een duidelijke afscherming van de mogelijkheden te verzorgen (een versie waarin geen veranderingen mogelijk zijn) en een beheerdersversie op
één instituutte houden is het mogelijk een 'volledige versie'tot standte brengen.
2.3 Structuur
Om de uiteindelijke invoering te vergemakkelijken en de vergelijking met het ingevoerde te verwezenlijken is gekozen voor optiemogelijkheden bij de vragen: iedere vraag heeft een vooraf
opgemaakte lijst aan antwoorden waardoor geen problemen bij het analyseren van overeenkomsten in
de data kanontstaan.
Om een duidelijke structuur invraagstelling en opties van keuze van antwoorden te krijgen is in eerste
instantie eendocument met een structuur en inhoudvoor de database naar alle instituten gegaan welke
gevalideerd is door de experts van de verschillende werkvelden en instituten. Hiermee is de structuur
en inhoud naar wetenschappelijk oogpunt gevalideerd en kunnen experts met de database werken. De
vragen welke met behulp van de database zullen moeten worden beantwoord zijn ook geïdentificeerd,
deze bepalen namelijk ook de structuur en inhoudvande database.
Destructuur en inhoudvande database is als volgt:
- als eerst wordenvragen gesteld ta.v. gevaren inalgemene termen (naam,effecten, ernst e.d.)
- daarnavolgen vragen gericht op de dynamiek vanhet gevaar en naar productgroepen: entree in de
voedselketen, dynamiek indevoedselketen (vermeerderen, constant, verdwijnen e.d.).
Door deze opbouw is een algemeen inzicht in de gevaren mogelijk en kan het optreden van gevaren
naar productgroepen en naar aanwezigheid in een plaats in de voedselketen mogelijk worden
verschaft.

3 Outputvande database
Voor hetbeleidzalechter devraagcentraalstaan:wathaaliker nustraksuit?
Deoutput-zijdevandedatabase bevatantwoordenopgrofwegdrievragen:
1. Welke"blindevlekken"zijn erteonderscheidenindehuidigemonitoringssystematiek
2. Kandedatabaseondersteunendwerkenbijcalamiteiten rondvoedselveiligheid?
3. Welke risico-indicatoren kunnen worden geïdentificeerd voor het ontwikkelen van alternatieve
monitoringsprogramma's2
Dezevragenwordeninhetnavolgendeverdertoegelicht.
3.1 Blindevlekken
De structuur van de database is zo opgebouwd dat eenvoudig datasets kunnen worden
gesegmenteerd. Er kunnen op deze manier groepen "gevaren"worden geïdentificeerd die op basis
van "gevaar voor de samenleving" kunnen worden gerangschikt. Zo'n rangschikking kan handvaten
biedenaanhetbeleidomblindevlekkendeidentificeren.Erzijnverschillendetypen blindevlekken,er
kanonderscheid gemaaktwordentussenblindevlekkenm.b.t.het beleidenerzijds,enblindevlekken
m.b.t.hetonderzoekanderzijds.
3.1.1 Beleid
Aandehandvandedatabase kaneenzgnrisico-typologie'worden weergegeven.
De meest in het oog springende blinde vlekken zijn die "gevaren" waar momenteel nog geen
onderzoek voor bestaat (dusgeenmonitorings-of surveillance acties),enwaarbij zowelde ernstvan
het"gevaar"voor devolksgezondheid alsdefrequentie waarmee hetgevaar zichvoordoet hoogzijn.
Als er ook minder ernstige "gevaren"zijn, met een hogefrequentie, waar noggeen onderzoek voor
is, dan is daarmee een ander segment gedefinieerd. Zo kunnen uit de huidige database voorlopige
groeperingen in de aldus "gevaren" worden gekozen (de zgn. risico-typologie). In bijlage 4 zijn
voorbeelden uit de database voor deze twee segmenten weergegeven. Hieruit blijkt dat de
belangrijkste, min of meer onbekende gevaren die de gezondheid van mens of dier bedreigen, en
waar nog geen lopend "onderzoek" (lees: survey of monitoringsprogramma) voor is, gevaren van
microbiologische oorsprong zijn. Ookontbrekenvanveelvandezegevaren nogde nodigegegevens
(kennislacunes).3

3.1.2Onderzoek
Uitanalysevandedatabasevolgenookandereblindevlekken,zoals kennislacunes:
1. Gebrek aan kennis (op het gebied van chemie, microbiologie en toxicologie) omtrent het
specifieke gevaar. Daaruitvloeit voort eengebrek aan kennis omtrent de ernstvanhet gevaar.
Dezeniet-onderkendegevarenvannuvormen mogelijke problemen vandetoekomst.Voorbeeld:
hormoonverstorende stoffen in het milieu, gebromeerde brandvertragende stoffen, persistente
chemicaliën.
2. Gebrek aan kennis omtrent de frequentie van het optreden van het gevaar (de kans of
waarschijnlijkheid). Ookdezegroep houdtrisico'svoor detoekomst in.Voorbeeld:mycotoxinen
3. Gebrek aan kennis omtrent het gedrag van het gevaar in de keten (dynamiek).Nader te
specificeren in: de introductie van het gevaar in de keten, het gedrag in schakels en tijdens
processen(inclusief hetconsumentengedrag).Voorbeeld:(nieuwe)pathogenen,voedselvirussen.

2
3

Dezevraagwordt binnenhetbestekvandezeeerstefasenogniet beantwoord
Gegevensdienennoggevalideerdteworden.Ditgebeurt indevolgendefasevanChaperonnes.

4. Identificatie van knooppunten ineen keten:schakels of verbindingen tussen schakels waar "veel
gevaren" binnenkomen, zich vermeerderen etc. Zo is de transportfase van vee een berucht
knooppunt: doordat indezefasedierenvanverschillende herkomst bij elkaar worden gebrachtis
risico op het overbrengen van dierziektes groot. Ook de aanvoer van veevoedergrondstoffen
vanuitverre landen kanzo'n knooppunt zijn. Per knooppuntwordt bekekenwelke maatregelener
kunnenwordengenomen:aanpassenwetgeving, kwaliteitszorgsysteem (certificering), monitoring
etc.Voorbeeldenvanzulkeknooppuntenwordeninbijlage 5gegeven.
Dergelijkeblindevlekkenkunnenleidentot een onderzoeksagenda.
3.2 Calamiteiten:dedatabase alstool in risicomanagement
Erzijnmeerderewegenwaarlangs dedatabaseeenrol kanspeleninrisicomanagement:
1. Zodra zich ergens in Europa of Nederland een voedselveiligheids- of diergezondheidsprobleem
aandient, zou de database kunnen dienen om binnen korte tijd alle relevante informatie over
ketengedragvanhet"gevaar", aanwezigheidvan"onderzoek" etc.bovenwaterte halen.Immers,
de recente historie heeft bewezen dat er bij het beleid eengebrek aangeïntegreerde informatie
is (bijv. veel gefragmenteerde informatie bij diverse actoren beschikbaar). Hierdoor kan er niet
snelenefficiënt worden ingegrepen wanneer eengevaar optreedt. Voorbeeld:dioxinenVoor het
beleid zijn op zo'n moment eenduidige, gevalideerde gegevens over ernst enfrequentie, maar
ook over de schakels waar het "gevaar" binnenkomt, en of het zich in bepaalde schakels
vermeerdertofvermindert (ketendynamiek),zeer belangrijk.4
2. Dedynamiekvaneengevaar binnende(schakelsvan) ketenendelink naar risico-managementis
vaak onbekend. Voorbeeld: dioxine stapelt in vetten, dus kan men aannemen dat magere
producten geen dioxines bevatten, en daar hoeft het risico-management zich dus niet op te
richten.
3. De identificatie van knooppunten kan voor het beleid consequenties m.b.t. risicomanagement
hebben. Zo kan blijken dat de huidige monitoringsstrategie onvoldoende houvast biedt. Twee
voorbeelden: bij de monitoring vandoor schepen aangevoerde grondstoffen is de bemonstering
vaak arbitrair en dus onvoldoende; lage niveau's kruiscontaminaties (varkenspestvirus in
berensperma, BSE) kunnen niet worden gemeten: enerzijds t.g.v. het ontbreken van een
voldoende gevoelige methode, anderzijds doordat de bemonsteringsstrategie onvoldoende
houvast biedt(immers:slechts bij 1opde 10000 monsters ontstaat deze kruiscontaminaties; bij
eendergelijk probleemzoumenduskunnenzoekennaarandereindicatoren).
IneenvolgendefasevanChaperonnes worden dergelijke knooppunten verder uitgewerkt endit leidt
vervolgens tot de identificatie van indicatoren. Indicatoren dienen als basis voor nieuw op te zetten
monitoringstrategieënalstooivoor risicomanagement.
3.3Verderemogelijkhedenmetdatabase
Dehuidige database heeft een structuur die ter bepalingvan indicatoren is. Er bestaat een overzicht
vaniedergevaar naaro.a.categorie,ernst,frequentie endynamiekindevoedselketen.Metbehulpvan
deze informatie is het mogelijk om een risico-beoordeling te maken en dit te koppelen aan de
aanwezigheid,deplaatsbepaling,enhetketengedragvaneengevaarindevoedselketen.
De validatievandedatabase moetnoggebeuren.Eeninventarisatievandeinformatie pergevaarvindt
opditmomentplaats.Metdehuidigekenniswordengevarengegroepeerd.Allegevarenwordendan
naardezegroepenverdeeld.Vragen gerichtopspecifiekegevareninschakelsvandevoedselketen
kunnenwordenbeantwoordm.b.v.degroepering.Voordezeexercitieishetnietnoodzakelijk omde
activiteitovereenbepaaldetijdseenheidnogmaalsteplegen.

4

Hierbijzijnookdemogelijkhedenvoor detectievanbelang;ditwordt invervolgprojecten vanChaperonneseveneens
onderzocht.

Totnogtoe isbeslotenom,binnenhetbestekvanChaperonnes,dedatabasetegebruikenalstooiom
inzicht te krijgen in zowel risico-prioritering, als in de indicatoren die aan de basis kunnen staanvan
nieuwe monitoringstrategieën. Het is echter niet uitgesloten dat meninziet dat het ook voordelenkan
hebbeneendergelijke databaseeenmeerpermanentkaraktertegeven.
Enkelemogelijkheden voor de database zijndus nogbuiten beschouwinggelaten (o.a.ter voorkoming
vaneenverliesinobjectiviteitenstrategische keuzemogelijkhedeninhetprogramma):
- eenjaarlijksevalidatievaninhoudenstructuur;
- gebruik van database om in geval van calamiteiten kenmerken van gevaren te signaleren (de
huidige database wordt gebruik ter bepaling van een groepering in gevaren, zodat op basisvan
dezegroeperinghuidigeentoekomstige gevarenkunnenwordengeïdentificeerd);
- gedetailleerde, op micro niveau, invullingvande database:eendatabase die verder in detailnaar
gevaar en ketendynamiek gaat waarmee gedetailleerdere vragen per gevaar en/of keten kunnen
worden beantwoord (te denkenvalt aandejaarlijkse concentratie vaneenspecifiek gevaar ineen
product);
- eenkoppelingmetmonitoringsystemendieopditmomentaanwezigzijn.
Het mag dan ook duidelijk zijn dat de database gebruikt wordt door wetenschappers om een
systematiek/typologieaantebrengenindescalaaangevarendieerbestaan,zodathetmogelijkwordt
omopdezetypologie gevarenteidentificeren.
3.4 Beperkingenvandedatabase
De structuur van de database biedt een soms te strak keurslijf voor de in te voeren gevaren,
waardoor nuancering soms moeilijk is. Het Belgische verontreinigingsgeval voor dioxines was een
zeldzame gebeurtenis: ernstig voor diergezondheid, maar niet ernstig (genoeg) voor de volksgezondheid: dit kan moeilijk in de huidige segmenten worden ingedeeld. Toch is het incident als
zodanigvanwegedeconsequenties voordehandelzeer ernstiggeweest.
Het begrip normoverschrijding zou als extra segment kunnen worden toegevoegd, naast gevaren
voor volksgezondheid, diergezondheid en handelsvrijwaring. Immers, voor diverse bestrijdingsmiddelen en contaminanten is deze situatie meer aan de orde: er vallen zelden doden door de
aanwezigheidvan"ietsteveel"bestrijdingsmiddel in voedsel.
Ook is het lastig om soorten "ernst" ingezondheidseffecten met elkaar te vergelijken.Zijngeboorteafwijkingen "ernstiger" dan darminfecties? Men zou zulke soorten "ernst" kunnen ranken: bijv.
reversibel, irreversibel, ontwikkelingsstadium etc. Ook de economische schade ten gevolge van
voedselveiligheidsproblemen (bijv. uitval uit het arbeidsproces t.g.v. darminfecties) zou kunnen
helpende"ernst"vaneenvolksgezondheidsprobleem beter te beschrijven. Ineenvolgende fasekan
hier aandachtaanwordenbesteed.
3.5 Noguittevoerenactiviteiten
Aandeoutput-zijdevandedatabase kunnennogveleresultatenwordenverkregen.Debedoelingisdat
dit plaatsvindt tijdens een workshop waarbij zowel de onderzoekers als de beleidsmedewerkers
betrokkenzijn.
De structuur van de database moet hier en daar nog wat worden aangepast, bijv. om het
gebruiksgemak te verbeteren. Daartoe worden enkele wijzigingen in de software van de database,
aangebracht. Eengroot aantalgevarenisalbeschrevendoor experts,maarer moet nogmeerworden
ingevoerd.Validatievaningevoerdeennogintevoerengegevenszalbinnenkortplaatsvinden.

Metbehulp vaneeningevoerde database, daarineenoverzichtvangevaren enhunkenmerken,isper
gevaareenrisico-bepalingzijn(opbasisvandefrequentie endeernstvanieder gevaar)mogelijk.Naar
aanleiding van deze risico-bepaling zal een risico-prioritering van de ingevoerde gevaren in principe
mogelijkzijnmetalsresultaateenverdelingingevarennaarhunrisicoindezinvanernst,frequentieen
dynamiek indevoedselketen.Echter,omdatdeinhoudvandedatabase nogmoetwordengevalideerd,
ennognietallegevarenzijningevoerd,is het opdit moment nietzinvolhiervanal(meer) resultatente
latenzien.
3.6 Conclusie
De hier getoonde resultaten zijn niet volledig, omdat de database nog niet gevalideerd is en ook
indicatoren nog niet zijn benoemd: dit gebeurt in de volgende fase. Toch zijn enkele interessante
conclusiestetrekken.
• De ontwikkelde database heeft de potentie om als instrument te dienen voor het genereren van
inzichten die ookwerdengevraagd, nl. hetvergrotenvanhet inzicht inende greep op hetniveau
vandegezondheidvandierenendeveiligheidvandierlijke producten inde gehele ketenopbasis
vanrisico-analyset.a.v. bekendealsmogelijk nieuwerisico's.M.b.t.denieuwerisico's isdeaanpak
tot dusverre gericht geweest op het in kaart brengenvanprocessen en/of schakelsdie(nieuwe)
risico's kunneninduceren.
• Dezeresultatenkunnenalsonderbouwingdienenvanmaatregelenenalsbasisvoor debenoeming
vandeindicatoreninhetmonitoringsprogramma.
In concreto zijn overzichten gegenereerd van microbiologische, chemische, fysische etc. risico's
voor volksgezondheid, diergezondheid en handelsvrijwaring per schakel in de keten en de keten in
hetgeheel,alsmede een risico-bepaling. Uit analyse vande database blijkt dat belangrijkste risico's
voor devolksgezondheid endiergezondheid waar noggeenonderzoek voor is,vanmicrobiologische
5
oorsprongzijn.
Dit is voor het beleid een belangrijke conclusie, immers hier zal risico-management zich in eerste
instantieop moetengaanrichten.
Verdere afstemming met het beleid is nodig om de gegevens uit de database goed te kunnen
interpreteren.

Ditisgeennieuws;na validatieen completeringvan dedatabasekunnenbetereuitsprakenworden gedaan.
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Bijlage 1
Definitiesvanketengerichte begrippen
Hieronder volgt de beschrijving van de begrippen die worden gebruikt bij het vastleggen van
gegevens inde database met betrekking tot de specifieke processen per schakel (A), het ontstaan
(B)endedynamiek(C)vangevarenindeketen.
A.

Schakelsenprocessen

Inelke ketenzijn5 schakels beschreven,te weten:voer, boerderij,verwerking, retail enconsument.
Per schakel zijn een beperkt aantal relevante processen beschreven zoals: aanvoer, opslag,
voorbewerking,verwerking,verpakkingentransport.
•

Voer: Gebeurtenissen tijdens de levensloop van het voer op de boerderij, dus niet bij de
mengvoerproducent,welkevanbelangzijnvoordemelk-en/of vleesproductie.
- Aanvoer: Deaanvoer vanhetvoer op de boerderij tot en met het storten indesilo's/opslagplaatsen.
- Opslag:Deopslagvanhetvoer opdeboerderij
- Be-/verwerking: alle handelingen die met het voer worden uitgevoerd waardoor het
oorspronkelijkevoer isveranderd(mengen,fermenteren,brijmaken,enz.)

•

Boerderij Vlees: Gebeurtenissen tijdens de levensloop van landbouwhuisdieren op de boerderij
welkevanbelangzijnvoordevleesproductie.
- Aanvoer:Deaanvoervandedierenopdeboerderij(transport, uitladenenopstalzetten)
- Houden:dehelelevensperiodevandedierentussenaanvoerenafvoer
- Afvoer: Deafvoervandedierennaardeslachterij(inladen,transport enaflevering)

•

Boerderij Zuivel: Gebeurtenissen tijdens de levensloop van landbouwhuisdieren op de boerderij
welke van belang zijn voor de productie van melk alsmede melkproducten vervaardigd op de
boerderij.
- Aanvoer:Zieaanvoer boerderijvlees
- Houden:Ziehoudenboerderijvlees
- Melken:Alle processen/gebeurtenissen die inverband staan met het melken van dedieren;
zowel diergebonden (bv. entree via tepel) als machinegebonden (bv. entree door vuile
machine)
- Opslagmelk:alleprocessen/gebeurtenissen, dieplaatsvindentijdens deopslagvandemelk
- Verwerken:alle processen/gebeurtenissen die plaatsvinden tijdens het verwerken vanrauwe
melk(b.v.boederijkaas)

• Verwerking vlees: De gebeurtenissen tijdens de levensloop van landbouwhuisdieren en daarvan
afgeleidevleesproductenvanafdeboerderijtot aanderetail.
- Transport: Alle processen/gebeurtenissen die plaatsvinden tijdens het transport van de
dieren naar de slachterij (vanaf aanwezig zijn in de vrachtwagen tot en met lossen bij
slachterij).
- Wachtruimte*: Alle processen/gebeurtenissen die plaatsvinden na het lossen en tijdens de
wachtperiode indewachtruimte vandeslachterij
- Slacht*: Alle processen/gebeurtenissen die plaatsvinden vanaf het verdoven van het dier tot
hetmomentdathetkarkasverder wordtverwerkt.

- Verwerken*: Alle processen/gebeurtenissen die plaatsvinden na het eigenlijke slachtproces,
maarvóórverpakken enafvoervanafdeslachterij(uitsnijden/uitbenen/portioneren/
- producten).
- Verpakken*:Hetverpakkenvandeelstukken/porties/producten.
- Opslag*:Deperiode nahetverpakkentot aanvoer naarderetail.
• NB: De processen wachtruimte tot en met opslag kunnen binnen 1 bedrijf plaatsvinden. Het is
echter ook mogelijk dat hierbij meerdere bedrijven zijn betrokken (bv. slacht in bedrijf 1, en
verwerking inbedrijf 2).Deextratransportstap wordthierverder buitenbeschouwinggelaten.
• Verwerking zuivel:Degebeurtenissen tijdens de levensloop vanmelk enmelkproducten vanafde
melkfabriek tot aanderetail.
- Transport: Alle processen/gebeurtenissen die plaatsvinden tijdens hettransport vandemelk
naarde melkfabriek.
- Opslag: De periode waarin de melk wordt opgeslagen in de fabriek voordat verder wordt
verwerkt.
- Voorbewerken: alle processen/gebeurtenissen die bedoeld zijn ter verlenging van dehoudbaarheid(metnameverhitting)
- Verwerken: alle processen/gebeurtenissen die plaatsvinden tijdens het maken van zuivelproducten
- Verpakken:Hetverpakkenvanzuivelproducten inde melk/zuivelfabriek.
- Opslag/distributie: Deperiode nahetverpakkentot aanretail. Deze periode kandusbestaan
uiteenopslagperiode,eeneventueleverwerkingendistributie (transport).
•

Retail:Degebeurtenissen tijdens de levensloopvanvlees-enmelkproducten vanaf de aanvoerin
deretailtot aandeverkoop aandeconsument.
- Aanvoer: Deaanvoervanproducten inderetail.
- Opslag:Deperiode naaanvoervandeproducten,maarvoorafgaand aanverdereverwerking,
transport ofverkoop.
- Voorbewerken*: Alle processen/gebeurtenissen die plaatsvinden tijdens het versnijden of
opdelenvanproducten.
- Verwerken*: Alle processen/gebeurtenissen die plaatsvinden tijdens het maken van
(eind)producten.
- Verpakken*:Hetverpakkenvaneindproducten
- Opslag:Deperiodewaarinhetproductterverkoop ligt uitgestald ineenvitrine/etalage etc.in
dewinkelAraametc.
* NB:Deprocessen voorbewerken tot enmetverpakken zullen niet altijd plaatsvinden ineenen
dezelfderetail-schakel.

•

Consument: De gebeurtenissen tijdens de levensloop van vlees- en melkproducten vanaf de
inkoopdoor deconsumenttot aandeuiteindelijkecomsumptie.
- Inkoop: Alle gebeurtenissen die plaatsvinden vanaf het uitnemen uit de winkelschappen tot
aanopslag bij de consument thuis (dus inclusief eenvariabele transportperiode bijvariabele
temperaturen).
- Opslag: De periode tussen het opslaan van het product in huis en het tijdstip van verwerking/consumptie.
- Bereiden:Alle handelingen die met het product worden uitgevoerd vanaf het momentdatde
verpakkingwordtgeopendtot aanhetconsumeren(bv.wassen/mengenAoken/snijdenenz).

B.

Ontstaanen dragers

Bij ontstaan of entree in de keten wordt aangegeven inwelke schakels en processen van de keten
hetgevaar deketenkânbinnenkomen.Ditkandusinmeerdere schakelsenprocessenplaatsvinden.
Bij het ontstaan van het gevaar wordt uitgegaan van 1 eenheid per schakel, dus van 1 boerderij, 1
slachterij, 1 winkel, 1 consumentenhuishouden. Binnen deze eenheden hebben we dus meerdere
dieren/hokken/afdelingen of producten. De entree van het gevaar in de keten wordt eigenlijk
gedefinieerdalsdeentreeop 1boerderij(inhetgevalvanpathogenenisdit heteerstedier datwordt
besmet; het volgende dier dat wordt besmet is dus geen entree meer, maar vermeerdering of
verspreidingenvaltdanonderdynamiek)
-

-

-

C.

Voer: Het gevaar komt in een bepaald(e) schakel/proces de keten in middels het voer; het
gevaar isaanweziginhetvoer.
Water: Hetgevaar komt ineen bepaald(e) schakel/proces de keten in middels het (drink)water;
het gevaar is aanwezig in hetwater. Ditomhelst alle processen waarbij water wordt gedronken
ófwordtgebruiktbijverwerking(inclusief reiniging/desinfectie).
Grond:Hetgevaar komtineenbepaald(e)schakel/proces deketeninmiddelsgrond;hetgevaar
isaanwezigindegrondenwordtopgenomendoordedieren.
Lucht: Hetgevaar komt ineenbepaald(e) schakel/proces de keten inmiddels lucht, dus bv.via
aerosolen. Intheorie zoudeze drager dusinelk proces kunnenoptreden,behalve inluchtdichte
ruimtes.
Toevoegingsmiddel: Het gevaar komt in een bepaald(e) schakel/proces de keten in via het
toedienen van een (toegestaan of niet toegestaan) (diergenees)middel, dat wordt gebruikt als
profylacticum,therapeuticumof groeibevorderaar.
Dier zelfde soort:Hetgevaar komtineenbepaald(e)schakel/proces de keteninviaeendiervan
dezelfde soort.
Mens:Hetgevaar komtineenbepaald(e)schakel/proces deketeninviaeenmens.
Overig dier: Het gevaar komt in een bepaald(e) schakel/proces de keten invia een ander dier
(huisdier, insect,ongedierte)dandediersoort indebedoeldeketen.
Overig: Het gevaar komt ineen bepaald(e) schakel/proces de keten invia een nog niet eerder
genoemde drager/mechanisme.

Dynamiek

Bij dynamiek in de keten wordt aangegeven in welke schakels/processen van de keten het gevaar
kan vermeerderen, verminderen, verdwijnen, enz. Het kan voorkomen dat er meerdere mogelijkhedenzijn,afhankelijkvandeomstandigheden.
Bij het beschrijven van de dynamiek met behulp van de database wordt uitgegaan van de eenheid
dier of product. Dit integenstelling tot de beschrijving van het ontstaan van het gevaar. Voor deze
individuele benadering is gekozen, omdat hiermee kan worden aangegeven dat binnen een bedrijf
(boerderij/slachterij) het aantaldieren/producten waarin hetgevaar aanwezig is,kanveranderen.Dit
isvaninvloedophetaantaleindproductenwaarinhetgevaar aanwezigzalzijn.
-

Vermeerderen: Deconcentratie vanhetgevaar of hetaantal(kolonievormende)eenhedenvanhet
gevaar binnen 1dier/product nementoe.
Verminderen: Deconcentratie van het gevaar of het aantal (kolonievormende) eenheden vanhet
gevaar binnen 1dier/product nemenaf.

Constant: De concentratie van het gevaar of het aantal (kolonievormende) eenheden van het
gevaar binnen 1dier/product blijvenopgelijkniveau.
Verspreiden: Het aantal dieren/producten op 1 boerderij/in 1 slachterij waarin het gevaar
aanwezigis,neemtinaantaltoe.
Verdwijnen: De concentratie van het gevaar of het aantal (kolonievormende) eenheden van het
gevaar binnen 1dier/product nemenaftot nulniveau,waardoor ook het aantal dieren/producten
waarinhetgevaar aanwezigwas,afneemttotnulniveau.
Metabolisme:(alleenvoor chemische gevaren):Hetgevaarwordtvolledigomgezet ineenandere
chemische verbinding welke minstens even schadelijk is of waarvan de ernst van het effect nog
nietbekendis.
Afwezig: Hetgevaar isniet(meer)inhetdier/productaanwezig.
Milieu:Hetgevaar kanzicheigenstandiginhetmilieuomhetdier heen vermeerderen.
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Bijlage 3: Expert-lijstgevaren,uitgevoerd indatabase
VARKENSVLEESKETEN:
Virussen:
KlassiekeVarkenspest
Hepatitis E
Virus
Blaasjesziekte
Mond-enklauwzeer(varken!!)
Afrikaansevarkenspest
ZiektevanAujeszky
PRRSV, SRSV
Influenza,metnamenieuwetypen
Bacteriën:
E.coli0157
Mycobacteriumavium
Brucellose
Tuberculose
Salmonellatyphimurium
SalmonellatyphimuriumDT104
Overigesalmonella's
Vancomycine resistente enterococcen
Campylobacter
Yersinia enterocolitica
HemoragischeE.coli
Streptococcus suis
Parasieten:
• Trichinella
• Toxoplasmagondii
• Sarcosporidiën
• Echinococcus, multilocularis

RUNDVLEES-enZUIVELKETEN:
Virussen:
• Mond-klauwzeer
• Bovineleucose
• Rabies

Bacteriën;
E.COÜ0157
Bacilluscereus
Staphylococcus aureus
Brucellose
miltvuur
Tuberculose
Resistente mycobacteriën
Salmonelladublin
Overigesalmonella's
VTEC
HemoragischeE.coli
Para-TBC
Q-fever
Listeria
monocytogenes
Leptospira Hardjo

Parasieten;
Cysticercose
Cryptosporidia
Giardia
Sarcosporidia
Euchinococcus granulosis
Milieucontaminanten:
Dioxinen
PCB's
PBB's
PAK's
Cadmium
Lood
Schimmeltoxinen:
Aflatoxine Bl
OchratoxineA
Fumonisin Bl
Deoxynivalenol(=D0N, vomitoxine)
Zearalenon

Bestrijdingsmiddelen:
DDT
Dioxines
PCBs
Lindaan(et-,(3-,eny-HCH)
Hexachloorbenzeen(HCB)
Dieldrinenaldrin
Organofosfaten (bijvoorbeeld:diazinon,malathion, chloorpyrifos)
Carbamaten(bijvoorbeeld:aldicarb)
Dierbehandelingsmiddelen
Sulfonamiden(bijvoorbeeld:sulfadiazine)
AnaboleSteroiden
Corticosteroiden
ß-agonisten
Tetracyclines (bijvoorbeeld:doxycycline)
Antiparasitica (bijvoorbeeld:thiabendazol,ivermectine,levamisol)
Overige:
Nitroso-verbindingen(bijvoorbeeld:DNMA)
Prionen(bijvoorbeeld:BSE)
ß-agonisten(bijvoorbeeld:clenbuterol,salbutamol)
Tranquilizers (bijvoorbeeld:xylazine)
Biogene aminen(bijvoorbeeld:tyramine)
Botulinentoxines
Caséine
Desinfectiemiddelen
lonophoren
Soyaeiwitten
Metaaldeeltjes
Smeermiddelen
Weieitwitten

Bijlage 4
De structuur van de database is zo opgebouwd dat eenvoudig datasets kunnen worden
gesegmenteerd. Er kunnen op deze manier groepen "gevaren"worden geïdentificeerd, die op basis
van "gevaar voor de samenleving kunnen worden gerangschikt. Zo'n rangschikking kan handvaten
bieden aan het beleid om blinde vlekken de identificeren. De meest in het oogspringende blinde
vlekkenzijndie "gevaren"waar momenteel noggeenonderzoek voor bestaat (dusgeenmonitoringsof survey-acties). Uit de huidige database kan voor deze groep een volgende groepering in de
'gevaren"wordengekozen(dezgn.risico-typologie):
•

Segment 1: Bevat de "gevaren" die zeer ernstig zijn, met een hoge frequentie voorkomen, die
schadelijk zijnvoor devolksgezondheid enwaar momenteel noggeen"onderzoek 'voor bestaat.
Voorbeeldenhiervanzijnstreptococcus entoxoplasmose.

• Segment 2: Bevat de "gevaren" die minder ernstig zijn en die met een hoge frequentie
voorkomen, die schadelijk zijn voor de volksgezondheid en waar momenteel nog geen
"onderzoek' voor bestaat.Voorbeeldenzijnsalmonellaencystercicose.
• Segment 3: Bevat de "gevaren" die zeer ernstig zijn, met een lagere frequentie voorkomen,die
schadelijk zijnvoor devolksgezondheid enwaar momenteel noggeen "onderzoek" voor bestaat.
Eenvoorbeeld hiervanisrabies.
•

Segment 4: Bevat de "gevaren" die zeer ernstig zijn, met een hoge frequentie voorkomen, die
schadelijk zijnvoor de diergezondheid en waar momenteel nog geen "onderzoek" voor bestaat.
Voorbeeldhiervanisstreptococcus.

•

Segment 5: Bevatde "gevaren"die minder ernstig zijn, met een hogefrequentie voorkomen,die
schadelijk zijnvoordediergezondheidenwaar momenteel noggeen"onderzoek"voor bestaat.

•

Segment 6: Bevat de "gevaren" die zeer ernstig zijn, met een lagere frequentie voorkomen,die
schadelijk zijnvoor de diergezondheid enwaar momenteel nog goen "onderzoek" voor bestaat.
Voorbeeldenhiervanzijnbotulinentoxinen,boviene(?),fumonisine BI, ionophoren.

Wetenschappers en beleidsmedewerkers zouden in onderling overleg moeten besluiten welke segmenten alseerste aandachtvoor nadere studie behoeven. Eennader onderzoek kanzichrichtenop
eenverderedetailleringmetbetrekkingtot handelsvrijwaring,ketendynamieketc.
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Bijlage5:Knooppunten

5.1 Knooppuntenindeketen
Voordeanalysevanknooppunten indeketenishetnoodzakelijk omeerstte wetenwaargevaren
zichkunnenvermeerderen.Meteennadeschakelwaar zezichkunnenvermeerderen ontstaateen
knooppunt, hier kaneengevaar mogelijk wordengemeten,metde hoogstetrefkans.
Opsommingvanvermeerderingvangevarenperschakel indeketen
Schakel

Vermeerderingvan

l.Voer

Bacteriële oorsprong: Salmonella(alle)
Listeria monocytogenes
VTEC
Bacilluscereus
Botulinumtoxine
Schimmeloorsprong: Aflatoxine Ml
OchratoxineA
Fumonisine

2. Boerderij

Prionen:
Virussen:

BSE
Bovineleucose
Rabies
MKZ
Influenza
KVP
Aujeszky
SVD
AfrikaanseVP
Influenza
Bacteriëleoorsprong: Salmonella(alle)
Listeria monocytogenes
VTEC
Staphylococcus aureus
Campylobacterjejuni +coli
Streptococcus suis
Vancomycineresistente enterococcen
Tuberculose
para-TBC
Botulinumtoxine
Schimmeloorsprong: OchratoxineA
Chemisch:
Dioxine
Lood
DDT
Wei-eiwitten
Overig:

il

3.Verwerking

Bacteriëleoorsprong: Salmonella(alle)
Listeria monocytogenes
VTEC
Staphylococcus aureus
Bacilluscereus
Botulinumtoxine
Chemisch:
Dioxine
Lood
DDT
Overig:
Wei-eiwitten

4. Retail

Bacteriëleoorsprong: Salmonella(alle)
Listeria monocytogenes
VTEC
Staphylococcus aureus
Bacilluscereus
Botulinumtoxine

5.Consument

Bacteriële oorsprong: Salmonella(alle)
Listeria monocytogenes
VTEC
Staphylococcus aureus
Bacilluscereus
Botulinumtoxine

Enkele eerste conclusies:
a. Vele bacteriële gevaren kunnen in vrijwel alle schakels over gaan tot vermeerdering.
Uitzonderingen zijn:Campylobacter,tuberculose enpara-TBC.
b. Virussenenprionenkunnenzichuitsluitendvermeerderen inhetlevendedier.
c. Schimmels enmycotoxinenkunnenzichvermeerderen inheteerste deelvandeketentot enmet
deboerderij.
d. Vermeerdering van contaminanten, zoals dioxine, lood en DDT kan plaatsvinden tot en met de
verwerkingvanproducten,concentratie inbepaaldefracties,zoalsvetrijkedelen.
Voorvelegevarenlijkt defase meteennade boerderij eenbelangrijk knooppuntvangevaren.Ditzijn
bijvoorbeeld deexportplaatsen,slachterijenende destructor.
Deze bevindingen zullen verder worden uitgewerkt, waarbij ook rekening wordt gehouden met
constant zijn,afnemenenontstaanvan gevaren.
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