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Voedsel-overdraagbare virussen 
 

Inleiding 
 
Virussen zijn zeer kleine micro-organismen die sterk van bacteriën verschillen qua 
grootte, structuur en biologische eigenschappen. Virussen kunnen zich alleen 
vermeerderen binnen hun gastheercel en zijn daarbij vaak gastheerspecifiek. Ze kunnen 
op veel verschillende manieren worden overgebracht, zoals fecaal-oraal, aerogeen (via 
de lucht), via bloed of bijvoorbeeld via insecten. Sommige virussen kunnen worden 
overgebracht via voedsel.  
De virussen die het vaakst bij voedsel-geassocieerde uitbraken gerapporteerd worden 
zijn norovirus (NoV) en hepatitis A virus (HAV). Ook rotavirus, hepatitis E virus, 
astrovirus, sapovirus, Aichi virus, enterovirus, coronavirus, parvovirus en adenovirus 
kunnen via voedsel overgedragen worden. Op basis van gerapporteerde uitbraken, de 
ernst van de ziekte en hun eigenschappen om via voedsel overdragen te worden, zijn het 
norovirus en het hepatitis A virus benoemd tot de belangrijkste voedsel-overdraagbare 
(food-borne) virussen 1,2. 
 

Voorkomen 
 
De NoV die mensen besmetten en HAV zijn virussen die alleen bij mensen voorkomen. 
De transmissie is dus altijd van mens op mens. Dat kan wel indirect zijn, dus via 
besmette oppervlakten, water of voedsel. Besmetting van voedsel met het norovirus en 
het hepatitis A virus kan optreden, zowel aan het begin als aan het einde van de 
voedselketen, via fecaal verontreinigd water, besmette oppervlakten of geïnfecteerde 
personen. De meest genoemde producten in verband met deze virussen zijn 
tweekleppige schelpdieren als oesters en mosselen, landbouw producten als zacht fruit, 
en ready-to-eat producten die niet meer (afdoende) verhit worden.  
 

Pathogeniteit 
 
Norovirus is de belangrijkste veroorzaker van buikgriep. De ziekte is relatief mild maar 
bij onderliggend lijden of bij ouderen kan een infectie toch ernstig worden als gevolg van 
uitdroging. Norovirus geniet vooral bekendheid om de (winter-) uitbraken die voorkomen 
in zorginstellingen, ziekenhuizen en cruiseschepen. De incubatietijd ligt tussen de 12 en 
72 uur, maar is meestal gelegen tussen de 24-30 uur. Symptomen zijn een plotseling 
opkomen van één of meerdere keren (projectiel) braken en/of (waterdunne) diarree. Het 
virus wordt via feces, maar ook via braaksel verspreid. Vaccinatie tegen norovirus is 
(nog) niet mogelijk. 
 
Hepatitis A virus veroorzaakt acute virale geelzucht. De incidentie van hepatitis A 
infecties verschilt in de wereld. In landen waar hepatitis A veel voorkomt, worden 
kinderen al op jonge leeftijd geïnfecteerd, meestal zonder symptomen. Daarna zijn zij 
levenslang immuun. In landen waar als gevolg van een goede riolering en 
drinkwatervoorziening het voorkomen van hepatitis A laag is, is een groot gedeelte van 
de populatie vatbaar voor het virus. Bij een infectie later in het leven (na 40 jr) krijgt zo 
’n 80% klachten na expositie, en bestaat er een kans op ernstige complicaties (2%). De 
incubatie periode is lang, 2 tot 7 weken, met een gemiddelde van 28 dagen. Het meeste 
virus wordt uitgescheiden in de 2 weken voor het optreden van de vergeling van huid en 
oogwit, en de uitscheiding in ontlasting gaat door tot zeker 5 weken in de 
symptomatische periode. Vaccinatie tegen hepatitis A is mogelijk.  
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De infectieuze doses van norovirus en hepatitis A virus zijn zeer laag (minder dan 100 
virus deeltjes) terwijl een symptomatisch geïnfecteerd persoon hoge aantallen virussen 
uitscheidt (meer dan 106-108 deeltjes per gram ontlasting of braaksel). Deze uitscheiding 
kan ook plaatshebben voorafgaand aan de symptomen, en doorgaan gedurende 
gemiddeld 2 weken, soms nog langer, na uitblijven van de symptomen. Ook a-
symptomatische infecties en uitscheiding komen voor. Een goede handenwas hygiëne, 
met water en zeep en afdrogen van de handen, is belangrijk om verspreiding 
voorkomen; op alcohol gebaseerde hand desinfectantia zijn niet goed werkzaam genoeg 
tegen deze typen virussen.  
 

Uitbraken  
 
De meeste uitbraken worden veroorzaakt van mens-op-mens of via besmette 
oppervlakten. Het virus kan ook doorgegeven worden via water of voedsel. Wanneer het 
voedsel besmet wordt aan het einde van de keten, bijvoorbeeld in een restaurant of 
bakker, is deze uitbraak lokaal en meestal te herleiden naar een besmettelijke 
voedselbereider. Voor norovirus zijn deze vormen van uitbraken seizoensgebonden en ze 
vinden vooral van november tot en met maart plaats (winter vomiting disease).  
Wanneer het voedsel eerder in de keten besmet wordt, is het vinden van de bron veel 
moeilijker. Virus kan dan op het voedsel gebracht worden via fecaal besmet water of 
virus-besmette handen van bijv. een fruitplukker. Norovirus en hepatitis A virus blijven 
lang infectieus en kunnen via voedsel door de mondiale handel uitbraken in diverse 
landen veroorzaken. Wanneer het gaat over ingevroren producten kunnen deze ‘diffuse’ 
uitbraken ook nog verschillend in tijd plaatshebben. 
 

Stabiliteit/inactivatie 
 
Buiten de gastheercel heeft geen virusvermeerdering plaats. Wanneer voedsel besmet is 
met norovirus of hepatitis A virus is dit niet organoleptisch waar te nemen. Norovirus en 
hepatitis A virus zijn zeer omgevingsstabiel en blijven langdurig (weken) infectieus op 
bijvoorbeeld oppervlakten, in water en maar ook op voedsel. Ze zijn toleranter dan 
bacteriën tegenover uitdroging, koelen, vriezen, verhitting, pH verandering, UV 
bestraling, hoge druk en schoonmaakmiddelen. Veel processtappen in de 
voedselindustrie zijn daarom onvoldoende effectief voor de inactivatie van virussen. Het 
voorkómen van de besmetting van voedsel met deze virussen heeft dan ook de prioriteit 
want het elimineren van virus van een voedselproduct is moeilijk zonder het karakter van 
het product te veranderen.  
In de nieuwe Codex richtlijnen 3 wordt een aantal processtappen opgesomd en hun 
mogelijke effecten op de hoeveelheid en infectiviteit van aanwezige virussen. 
Samengevat verkleinen koelen en invriezen voedsel de infectiviteit van het virus niet 
zodanig dat het voedsel veilig wordt. Het effect van verhitting hangt sterk af van het 
virus (type), voedsel type, en de initiële besmettingsgraad. Processen waarbij de interne 
temperatuur tenminste 90 seconden 90°C is worden beschouwd als afdoende. Andere 
processtappen, zoals wassen, drogen (verlagen van de water activiteit), hoge 
hydrostatische druk, UV bestraling lijken op zichzelf niet afdoende om de virale 
besmetting voldoende te verlagen, maar zouden dat in combinatie mogelijk wel kunnen. 
Het Codex document 3 benadrukt de noodzaak om elk proces (of combinatie van 
processtappen) te valideren op het beoogde effect alvorens deze toe te passen. 
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Testmethode 
 
De analysemethode voor virus in voedsel moet heel gevoelig zijn vanwege de lage 
infectieuze dosis. De huidige methode bestaat uit een matrixspecifieke virusextractie en 
is gebaseerd op het aantonen van virale nucleïnezuren (RNA). Kweken van het virus is 
vaak niet mogelijk. Een Europese werkgroep (CEN 275/WG6/TAG4) heeft onlangs een 
horizontale referentiemethode beschreven voor de bepaling van norovirus en hepatitis A 
virus RNA met behulp van real time RT-PCR. Deze methode is toepasbaar in schelpdieren 
4, zacht fruit, bladgroenten, mineraalwater en voor bepalingen van virus op harde 
oppervlakten. De methode toont RNA aan, en maakt daarbij geen onderscheid tussen de 
aanwezigheid van infectieuze of niet-infectieuze virusdeeltjes. Naast onderzoek aan 
voedsel is oppervlaktebemonstering mogelijk om de aanwezigheid van het virus te 
onderzoeken in de voedselbereidingsruimten en toiletten. 
 

Internationale richtlijnen Codex 
 
In het Codex document “Guidelines on the Application of the General Principles of Food 
Hygiene to the Control of Viruses in Food” 3 staan belangrijke richtlijnen om 
besmettingen van voedsel met virus te voorkomen. De richtlijnen richten zich op 
gebieden voor primaire productie, met nadruk op: 

� de naleving van strikte hand hygiëne na bezoek aan toilet of contact met feces 
(bv na schoonmaak toilet, verschonen luiers); 

� op het hebben van voldoende sanitaire voorzieningen met handenwas 
gelegenheid; 

� op het uitsluiten van medewerkers met buikgriep of geelzucht tot een zekere 
periode na hun herstel; 

� op de keuze van juiste schoonmaak- en desinfectiemethode en  
� op het geven van training in het kader van goede hand hygiëne vanwege de 

mogelijkheid van voortdurende uitscheiding van het virus.  
 

Wetgeving 
 
Er zijn nog geen criteria voor norovirus en hepatitis A virus in voedsel vastgesteld, maar 
nu methoden steeds verder zijn gestandaardiseerd 4 wordt daar wel over gesproken 5. 
Ook omdat de huidige wetgeving gebaseerd op de E. coli norm (< 230 kve E. coli/100 
gram vlees) voor tweekleppige schelpdieren niet voldoet. De aanwezigheid van E. coli is 
nl. niet noodzakelijkerwijs een goede indicatie voor een eventuele virale besmetting  
 
Desalniettemin zijn exploitanten van levensmiddelenbedrijven verantwoordelijk voor de 
veiligheid van hun producten. Deze mogen niet schadelijk voor de gezondheid zijn 
(Verordening (EG) 178/2002) en bij de bereiding en behandeling dienen de gevaren te 
worden beheerst door middel van procedures op basis van de principes van HACCP 
(Verordening (EG) 852/2004). Daarnaast heeft de NVWA een infoblad  64 met richtlijnen 
opgesteld voor levensmiddelenbedrijven hoe om te gaan met de beheersing van gevaren 
verbonden aan grondstoffen 6. 
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