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Publiekssamenvatting 

Microbiologische risicobeoordeling eierketens 
Achtergrondstudie ten behoeve van een integrale risicobeoordeling van 
de eierketens door de NVWA 

 
Eieren en de producten waarin ze worden verwerkt, kunnen besmet zijn 
met ziekteverwekkers, vooral bacteriën, waardoor mensen er ziek van 
kunnen worden. Elke schakel in de keten, van boerderij tot bord, kan 
bijdragen aan dit risico. Het RIVM heeft daarom op een rij gezet hoeveel 
mensen er ziek van worden, welke risico’s er per onderdeel van de 
keten zijn en welke maatregelen kunnen worden genomen om de risico’s 
te verkleinen. Dit levert input voor een integrale risicobeoordeling van 
de eierketen door de NVWA. 
 
De eieren die in Nederland worden gegeten, worden grotendeels gelegd 
door Nederlandse kippen. Een deel wordt geïmporteerd, onder andere 
eieren die in de eiproductenindustrie worden verwerkt. De omvang van 
de sector is aanzienlijk: jaarlijks worden er ruim 10 miljard consumptie-
eieren geproduceerd en worden er ruim 3 miljard in Nederland 
geconsumeerd. Tweederde van de Nederlandse productie wordt 
geëxporteerd, vooral naar Duitsland.  
 
Het risico voor de consument wordt mede bepaald door de manier 
waarop hij met eieren omgaat. Een goede hygiëne bij het gebruik van 
eieren thuis verkleint dit risico aanzienlijk. Ook is het belangrijk om 
eieren en gerechten waarin ze rauw worden verwerkt, goed te verhitten. 
Ongeveer drie procent van het aantal mensen dat ziek wordt van 
ziekteverwekkers die ze via voedsel binnenkrijgen, kan worden 
toegeschreven aan de consumptie van besmette eieren en producten 
waarin ze zijn verwerkt. Voedselinfecties door eieren worden 
voornamelijk veroorzaakt door een besmetting met de Salmonella-
bacterie (vooral de Salmonella Enteritidis). Dankzij maatregelen die in 
de afgelopen jaren in de pluimveesector zijn genomen, is het aantal 
infecties door besmette eieren afgenomen. Desondanks vormen eieren 
samen met varkensvlees nog steeds de grootste bron van Salmonella-
infecties bij de mens.  
 
In verschillende schakels van de eierketen zijn maatregelen mogelijk om 
de microbiologische risico’s verder te beheersen. Zo kunnen bestaande 
maatregelen worden aangescherpt, zoals de Salmonella-monitoring en 
hygiënemaatregelen in de productieketen. Daarnaast is een goede 
opleiding van het management en kennis van regelgeving belangrijk. 
Om het risico van grotere besmettingsrisico’s door schaalvergroting te 
beperken is het van belang dat deze samengaat met modernisering en 
beter opgeleide werknemers. 
 
Kernwoorden: eieren, pluimvee, salmonella, voedselinfecties  
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Synopsis 

Microbiological risk assessment of the egg production chain 
Background study to provide input for a comprehensive risk assessment 
of the egg production chain by the Netherlands Food and Consumer 
Product Safety Authority (NVWA) 
 
Both eggs and products containing egg are susceptible to contamination 
with pathogens, mainly bacteria, which can cause disease in humans. 
Each link in the production and supply chain, from farm to fork, can 
contribute to this risk. RIVM has therefore estimated how many people 
become ill due to the contamination of eggs or products containing egg, 
which risks affect each part of the chain, and what measures can be 
taken to reduce those risks. This will provide input for a comprehensive 
risk assessment of the egg production chain by the NVWA. 
  
The eggs that are consumed in the Netherlands are laid mainly by Dutch 
chickens. A part is  imported, including eggs that are processed in the 
egg products industry. The size of the sector is considerable: every year 
more than 10 billion eggs are produced for consumption and more than 
3 billion are consumed in the Netherlands. Two-thirds of the eggs 
produced in the Netherlands are exported, mainly to Germany. 
  
The risks to consumers are partly determined by the way the eggs are 
handled. Good hygiene when using eggs at home significantly reduces 
these risks. It is also important to heat eggs and food containing raw 
egg. About three percent of cases of illness due to pathogens ingested 
from food can be attributed to the consumption of contaminated eggs or 
products that contain eggs. Food infections caused by eggs are mainly 
caused by infection with Salmonella bacteria (especially Salmonella 
Enteritidis). Thanks to measures implemented in the poultry sector in 
the past years, the number of infections due to contaminated eggs has 
been reduced. Nonetheless, eggs and pork remain the main source of 
Salmonella infections in humans. 
 
Throughout the various links of the egg production chain, measures 
could be taken to further control the microbiological risks. For example, 
existing measures could be tightened, such as Salmonella monitoring 
and hygiene measures in the production chain. Good management 
training and knowledge of regulations are also important. In order to 
limit the risk of larger-scale contamination due to the upscaling of 
farms, it is important that this is accompanied by modernisation and 
better trained employees. 
 
Keywords: eggs, poultry, salmonella, food infections 
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1 Samenvatting 

Microbiologische besmetting van voedingsmiddelen van dierlijke 
oorsprong zoals eieren, eiproducten, maar ook producten waar eieren 
als grondstof in verwerkt zijn, kan een gevaar vormen voor de 
volksgezondheid. Elke schakel tussen ‘farm’ en ‘fork’ kan bijdragen aan 
het microbiologisch risico van eieren of eiproducten en is dan ook 
betrokken in deze risicobeoordeling. De eieren die in Nederland 
geconsumeerd worden, worden geproduceerd in Nederlandse ketens van 
kippen en kwartels, maar een deel daarvan wordt geïmporteerd. Dit 
geldt onder meer voor eieren die in de eiproductenindustrie worden 
verwerkt. De omvang van de Nederlandse eiersector is aanzienlijk, 
waarbij eieren van andere pluimveesoorten dan leghennen slechts een 
zeer klein deel vormen. Jaarlijks worden in Nederland ruim 10 miljard 
consumptie-eieren geproduceerd, waarvan er ruim 3 miljard in het 
binnenland worden geconsumeerd. De structuur van de Nederlandse 
eiersector is complex en behalve  de verschillende productieschakels die 
met levende dieren werken, zijn er ook partijen die via hun inbreng 
direct of indirect een bedreiging kunnen vormen voor de 
microbiologische veiligheid van eieren. Hierbij kunnen voerleveranciers, 
pakstations en eiproductenindustrie een rol spelen. 
 
Microbiologische gevaren kunnen worden geïntroduceerd  in diverse 
schakels van de keten. Voor de  schaaleierketen geldt dit voor de hele 
keten van broederij tot aan de retail, en bij de productie van 
eiproducten vanaf de inname van eieren tot aan het afleveren van de 
producten. De microbiologische gevaren van het ei liggen in de 
aanwezigheid van verschillende kiemen op of in het ei. De nadruk bij 
schaaleieren ligt hierbij op Salmonella, maar bij de eiproductenindustrie 
spelen onder meer hitteresistente kiemen en andere bederfverwekkers 
een rol. Ook kunnen toxinen die worden gevormd door verschillende 
bacteriesoorten voor problemen zorgen, welke waarschijnlijk vooral 
gerelateerd zijn aan producten waarin eieren zijn verwerkt. 
 
Uitbraken van voedselinfectie die terug te voeren zijn naar eieren of 
gerechten waarin eieren zijn verwerkt, worden meestal veroorzaakt door 
een besmetting met Salmonella, en voornamelijk Salmonella Enteritidis. 
De laatste jaren is er een afname van het aantal Salmonella-infecties 
veroorzaakt door besmette eieren, maar eieren en eiproducten vormen 
samen met varkensvlees nog steeds de grootste bron van humane 
salmonellose. Op basis van expertschattingen bedraagt de ziektelast in 
relatie met de eierketen 4% van de geschatte voedselgerelateerde 
incidentie en DALYs en 7% van de geschatte voedselgerelateerde 
sterfte. Het merendeel van het aantal ziektegevallen (78%) werd op 
basis van deze expertschattingen echter geassocieerd met toxine-
producerende bacteriën en norovirus, waarbij het vermoedelijk gaat om 
besmetting van gerechten waarin eieren zijn verwerkt.  
 
Het risico van microbiologische besmetting van eieren is afhankelijk van 
vele risicofactoren in de pluimveebedrijven/stallen en in de daarop 
volgende schakels zoals verzamelaars, pakstations en retail. Het risico 
voor de consument  wordt mede bepaald door de mate waarin deze 
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bewust omgaat met voedingsmiddelen en de daaraan verbonden 
risico’s. Het gebruik van rauwe eieren bij de bereiding van voedsel, 
waarbij geen of onvoldoende verhitting wordt toegepast en waarbij na 
bereiding niet wordt gekoeld, vormt in de bereidingsfase de 
belangrijkste risicofactor. 
 
In de verschillende schakels van de keten zijn interventies mogelijk om 
de microbiologische risico’s te beheersen of zelfs te elimineren. Deze 
kunnen bestaan uit het aanscherpen of aanpassen van bestaande 
maatregelen zoals de uitvoering van de Salmonella-monitoring in de 
houderijfasen.  
Voor het transport van eieren van legbedrijven naar pakstations 
verdient het gebruik van plastic trays de voorkeur. Deze zijn 
gemakkelijk te reinigen waarmee de overdracht van besmettingen wordt 
geminimaliseerd.  
Van belang voor het management zijn opleiding en kennis van regels en 
wetten. Met het wegvallen van de Productschappen is er een hiaat 
ontstaan in het directe toezicht op naleven van regels. 
 
Tot slot worden de ontwikkelingen in de toekomst genoemd, zoals 
deze bij de eiersector gaande zijn en wellicht van invloed kunnen zijn op 
de microbiologische veiligheid van eieren en eiproducten. Het vergroten 
van de aantallen stallen en dieren per bedrijf legt druk op het 
management bij het handhaven van een goede hygiëne op dergelijke 
bedrijven. Schaalvergroting kan tevens leiden tot het houden van dieren 
van meerdere leeftijden op één bedrijf, waarmee het beheersen van 
ziekten en plagen lastiger wordt. Indien schaalvergroting samengaat 
met modernisering en beter opgeleide werknemers, biedt dit echter 
mogelijkheden om risico’s te reduceren.  
Biologische bedrijven horen bijna per definitie bij de kleinere bedrijven, 
en deze bedrijven hebben doorgaans een aantal factoren (uitloop) 
waardoor ze moeilijker aan de strengste hygiëne eisen kunnen voldoen.  
Het totale verbod op ingrepen kan leiden tot stressproblemen in de 
houderij ondermeer als gevolg van toenemende pikkerij. Om deze 
problemen te beheersen kan een aantal zaken van belang zijn, zoals 
aanpassen van lichtregimes en voeraanpassingen waarbij het gedrag 
van de dieren kan worden gestuurd. Ook het inspelen op veranderingen 
zoals die met betrekking tot het weren en bestrijding van ongedierte is 
voor de pluimveehouder belangrijk. 
Het introduceren van nieuwe rassen die zich gemakkelijk aanpassen aan 
de desbetreffende huisvestingssystemen gaat door, alhoewel deze 
ontwikkelingen doorgaans langzaam gaan. De nieuwere rassen kunnen 
doorgaans gedurende  een langere periode eieren produceren met een 
voldoende schaalkwaliteit en de verwachting is dat dit in de toekomst 
kan oplopen tot een leeftijd van 100 weken. Gevolgen voor de 
effectiviteit van vaccinaties tegen Salmonella besmettingen dienen te 
worden bezien. Ook het aspect van verminderde schaalkwaliteit bij 
oudere hennen kan bij de pakstations voor extra problemen leiden. 
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2 Inleiding 

Voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong zoals eieren, producten van 
eieren, maar ook producten waar eieren als grondstof in verwerkt zijn, 
kunnen een risico vormen voor de volksgezondheid. De eieren die in 
Nederland geconsumeerd worden, worden geproduceerd in ketens van 
kippen en kwartels waarvan een deel wordt geïmporteerd uit 
verschillende landen.  
In Hoofdstuk 2 wordt een overzicht gepresenteerd van de omvang van 
de Nederlandse eiersector, waarbij vooral wordt gefocust op de eieren 
van leghennen. Elke schakel tussen ‘farm’ en ‘fork’ kan bijdragen aan 
het microbiologische gevaar van de eieren of eiproducten en dient 
betrokken te worden in de risicobeoordeling. De structuur van de 
Nederlandse eiersector is complex en in Hoofdstuk 3 wordt deze 
gedetailleerd beschreven, waarbij de verschillende schakels aan de orde 
komen, met daarbij de partijen die via hun inbreng direct of indirect een 
risico kunnen vormen voor de microbiologische veiligheid. 
Hoofdstuk 4 geeft een beeld van de eiproductie van andere soorten 
pluimvee dan leghennen. Deze productie stelt in Nederland getalsmatig 
niet veel voor. 
In Hoofdstuk 5 worden de microbiologische gevaren van het ei 
behandeld, waarbij een overzicht is gegeven van de verschillende 
kiemen die hierbij een rol (kunnen) spelen. De nadruk bij schaaleieren 
ligt hierbij op Salmonella. 
Hoofdstuk 6 behandelt de ziektelast die met de consumptie van eieren 
gepaard gaat. 
In hoofdstuk 7 is per schakel in de keten een opsomming gegeven van 
de risicofactoren die een rol spelen bij het optreden van 
microbiologische gevaren van het ei. Hierbij wordt de schaaleierketen 
tot aan de retail behandeld en de  productie van eiproducten tot aan het 
afleveren van de producten. 
In hoofdstuk 8  komen de interventiemogelijkheden in de verschillende 
schakels van de keten aan de orde. Deze bestaan soms uit het 
aanscherpen of aanpassen van bestaande zaken zoals de uitvoering van 
de monitoring in de houderijfasen. 
Tot slot worden in Hoofdstuk 9 de ontwikkelingen in de toekomst 
genoemd, zoals deze bij de eiersector gaande zijn en wellicht kunnen 
bijdragen aan de verhoging van de microbiologische veiligheid van 
eieren en eiproducten. 
 

2.1 Eiersector 
De eiersector in Nederland had in 2013 naar schatting een bruto 
productiewaarde van 613 miljoen euro. In 2012 werden in eigen land 
10,2 miljard eieren geproduceerd voor consumptie en daarnaast werden 
nog 2miljard eieren ingevoerd. Twee derde van de Nederlandse 
productie wordt geëxporteerd met Duitsland als belangrijkste afzetmarkt 
(71% in 2012). Nederland is hiermee de grootste exporteur ter wereld. 
Het netto binnenlands verbruik lag in 2012 op ruim 3 miljard eieren, zie 
figuur 2.1.(van Horne, 2015).
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Figuur 2.1: Keten rond eieren : kwantitatieve productstromen. (Bron: (PVE&PVV 
2013) 
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Het leeuwendeel van de eieren op de Nederlandse markt wordt 
geproduceerd door de leghennenhouderij in Nederland. Daarnaast wordt 
er beperkt en op kleine schaal andere pluimveesoorten gehouden voor 
de productie van eieren bedoeld voor consumptie. 
 

2.1.1 Leghennen 
De 930 legpluimveebedrijven met in totaal 34.8 miljoen leghennen 
produceerden samen ruim 10 miljard eieren (PPE 2013). De 
leghennensector is met name geconcentreerd in het midden, zuiden en 
oosten van het land, zie Figuur 2.2. In de Gelderse Vallei en rond de 
gemeentes Venray en Weert vinden we de hoogste concentratie van 
pluimvee (WUR 2014). 

 
Figuur 2.2:Verdeling totaal aantal leghennen in Nederland, 2013. Bron: (WUR 
2014) 
 

2.1.2 Eenden 
De eenden sector in Nederland is een sector primair voor de 
vleesproductie. De productie van eendeneieren voor consumptie komt in 
Nederlands nauwelijks en slechts  op zeer kleine schaal voor. Vanuit de 
eenden sector wordt aangegeven dat voor zover bekend, er ook geen 
eendeneieren bedoeld voor consumptie geïmporteerd worden 
(Pluimveebelangen 2008, van Krimpen, Poelarends et al. 2010, Erwout 
van Wolfswinkel 2014, Kai Nijboer 2014). 
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2.1.3 Kwartels 
De productie van kwarteleieren voor consumptie komt in Nederlands 
nauwelijks voor. Uit navraag bij de eierhandel blijkt dat er één bedrijf 
bekend is dat bedrijfsmatig kwartels houdt voor de productie van eieren. 
De meeste kwarteleieren die in Nederland verkocht worden, worden 
voornamelijk vanuit Frankrijk geïmporteerd, in mindere mate vanuit 
Zwitserland en incidenteel vanuit Duitsland. De kwartels in Frankrijk 
worden gehuisvest in kooisystemen (Jan van Esch 2014). 
 

2.1.4 Struisvogels 
In Nederland is een aantal struisvogelhouderijen waarbij struisvogels 
kleinschalig voor ei- en/of vleesproductie gehouden worden (Poelarends 
and Ruis 2014). Doorgaans worden eieren buiten het broedseizoen voor 
consumptie verkocht en worden meestal toegepast in bakkerijproducten 
zoals cake. Ook worden ze verkocht om te worden uitgeblazen waarna 
de schalen worden gebruikt. 
 

2.1.5 Ganzen 
In Nederland is geen substantiële handel in ganzeneieren voor 
consumptie. Wel worden er incidenteel eieren verzameld van wilde 
ganzen, z.g. wildpluk, die vooral voor directe consumptie worden 
gebruikt.  
 

2.2 Consumptiegegevens 
In dit rapport wordt alleen de productie van consumptie-eieren 
behandeld. Per hoofd van de bevolking was er in 2012 een verbruik van 
192 eieren. Van deze eieren waren 44 stuks in producten verwerkt 
(PVE&PVV 2013). Deze cijfers bevatten 148 eieren die de consument 
aankoopt als schaaleieren plus de eieren die in producten zijn verwerkt, 
zoals gebak, pannenkoeken en andere gerechten die thuis worden 
bereid. Ook de eieren die in de catering worden geconsumeerd behoren 
daartoe. Een klein gedeelte van de aangekochte eieren wordt niet 
geconsumeerd o.a. vanwege bederf, uitdateren en voedselverspilling 
(naar schatting 2%, van Horne, pers. comm). 
 
Uit de Nederlandse voedselconsumptiepeiling (van Rossum, et al., 2011) 
blijkt een gemiddelde dagelijkse consumptie van eieren (NEVO codes 83 
en 84) van 11,6 gram per dag. Indien een gemiddeld ei 50 gram weegt 
resulteert dit in een consumptie van 85 eieren per persoon per jaar. 
Eieren verwerkt in bijvoorbeeld eiersalade en Foe Yung Hai worden in de 
voedselconsumptiepeiling niet meegeteld.  
 
In de enquête ‘microbiologische voedselveiligheid risico’s’ (Chardon & 
Swart, in voorbereiding) wordt een gemiddelde consumptie van 43 
gekookte hele eieren per jaar gerapporteerd. Van deze eieren wordt 
54% hard gekookt; 45% zacht gekookt en 0,3% rauw geconsumeerd. 
Tevens wordt een gemiddelde jaarlijkse consumptie van 36 hele 
gebakken eieren gerapporteerd. Van deze eieren wordt 38% 
geconsumeerd met een vloeibare dooier en 62% met een vaste dooier.  
 
Zelfbereide mayonaise, bereid met rauwe eieren, wordt gemiddeld 1,0 
maal per jaar geconsumeerd en ‘Zelfbereide toetjes waar rauwe eieren 
inzitten’ worden gemiddeld 1,5 maal per jaar geconsumeerd. Tevens is 
in deze enquête vastgesteld dat 69% van de eieren wordt opgeslagen in 
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de koelkast; 30% bij kamertemperatuur en 1% wordt direct 
geconsumeerd. De gemiddelde bewaarduur is 9 dagen, zowel in de 
koelkast als bij kamertemperatuur (Chardon & Swart, in voorbereiding).  
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3 Eiersector leghennen 

De eiersector bestaat uit legpluimveebedrijven waar eieren 
geproduceerd worden, pakstations waar eieren verpakt en verhandeld 
worden aan de detailhandel of aan eiproductenfabrikanten.  
 

3.1 Omvang en verdeling 
Binnen de leghennenhouderij zien we een trend van schaalvergroting. 
Het aantal bedrijven neemt langzaam af terwijl er gemiddeld meer 
dieren per bedrijf gehouden worden. 
 

 
Figuur 3.1: Leghennen - Aantal bedrijven, aantal dieren en dieren per bedrijf. 
Bron:(WUR 2014) 
 

3.1.1 Houderijsystemen 
Naar Europese handelsnormen worden eieren in Nederland in vier 
hoofdgroepen op de markt gebracht: kooi, scharrel, vrije uitloop en 
biologische eieren (Van Horne 2012). Door veranderde regelgeving is tot 
2012 een omschakeling te zien van kooihuisvesting naar alternatieve 
houderijsystemen om aan de nieuwe welzijnseisen te voldoen (Figuur 
3.2). Het grootste deel van de leghennen (63% in 2012) wordt in een 
scharrelsysteem gehouden, 15% in een scharrelsysteem met vrije 
uitloop. 5% van de leghennen worden op biologische wijze gehouden en 
17% in een systeem met verrijkte kooien of koloniehuisvesting 
(PVE&PVV 2013). De situatie zal in de komende jaren niet veel 
veranderen (pers mededeling van Horne) 
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Figuur 3.2: Ontwikkeling houderijsystemen leghennen 2000-2013. Bron: (WUR 
2014) 
 
Biologisch 
De leghennen hebben uitloop naar buiten vanuit de stal en worden 
gevoerd met voer dat grotendeels van biologische oorsprong is. 
Viermaal per jaar worden bloedmonsters van het koppel op AI 
onderzocht (PVE 2011). 
 
Vrije uitloop 
De leghennen hebben uitloop naar buiten vanuit de stal. Viermaal per 
jaar worden bloedmonsters van het koppel op AI onderzocht (PVE 
2011). 
 
Scharrel  
Bij scharrel huisvesting kunnen de leghennen zich vrij bewegen in de 
stal. De volièrestal is een variant op dit systeem waarbij er etages zijn 
aangebracht. Minstens een derde van de grondoppervlakte moet bedekt 
zijn met strooisel      (PVE 2011). Deze dieren worden jaarlijks éénmaal 
op AI gescreend vanwege het lagere infectierisico van dit 
houderijsysteem.  

Kooi 
In het traditionele kooisysteem werden de leghennen in groepen van 
drie tot vijf dieren gehuisvest, sinds 2012 is dit systeem niet meer in 
gebruik in Nederland. Het systeem is opgevolgd door 
koloniehuisvesting: kooien op verschillende etages met grote groepen 
leghennen. (PVE 2011). Deze systemen worden wel welzijnskooien 
genoemd, en bieden de dieren meer mogelijkheden om hun natuurlijke 
gedrag te vertonen. 
 
Hiernaast zijn de laatste jaren enkele tussensegmenten eieren op de 
markt gekomen waarbij dierenwelzijn en/of duurzaamheid centraal 
staan. Naast eieren met het Beter Leven kenmerk van de 
Dierenbescherming worden eieren met een Milieukeur verkocht, of als 
streekproduct zoals het Veluws Ei (Van Horne 2012).  
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3.2 Opbouw legsector 
3.2.1 Schema van de legpluimveehouderij  

 
Figuur 3.3 Schema van de legpluimveehouderij in Nederland 
 

3.2.2 Reproductie 
(Top)Fokbedrijven 
Er zijn wereldwijd enkele fokkerijen die elk hun eigen lijnen hanen en 
hennen hebben (topfok). Vanuit de zuivere stammen 
(overgrootouderdieren,pure line) wordt op fokbedrijven het fokpluimvee 
(grootouderdieren, grand parents) geproduceerd door het uitbroeden 
van de bevruchte eieren onder streng hygiënische omstandigheden.  
Op opfokbedrijven worden deze kuikens, hennen maar ook een deel van 
de hanen opgefokt tot het voortplantingsstadium. Vervolgens worden op 
fok-vermeerderingsbedrijven eieren geproduceerd, waaruit 
vermeerderingsdieren (ouderdieren) voortkomen. (EFSA 2014, 
PLUIMNED 2014). 
 
Binnen de fokkerij wordt er genetisch geselecteerd (zie Figuur 3.) op 
eigenschappen van het ouderdier zoals het aantal eieren dat 
geproduceerd wordt en de broeduitkomst, maar ook op eigenschappen 
van het nageslacht zoals geschiktheid voor de relevante 
huisvestigingssystemen (EFSA 2014).  
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Figuur 3.4: Overzicht fokkerij leghennen 
 
Nederland had in 2014 één fokorganisatie op het gebied van de 
leghennen terwijl er wereldwijd 5 bedrijven zich op legpluimvee 
toeleggen (PPE 2013). Een deel van de zuivere lijnen voor leghennen 
bevindt zich in Nederland (Tacken, van Leeuwen et al. 2003). 
Door de piramidevormige opbouw van deze reproductie keten kan één 
grootouder hen  verantwoordelijk zijn voor de productie van 300.000 
commerciële leghennen en meer dan 90 miljoen eieren (EFSA 2014).  
 
Opfok-Vermeerderingsbedrijven 
Bij opfokvermeerderingsbedrijven worden ééndagskuikens opgefokt tot 
ca 18 weken. Dan worden ze overgeplaatst naar 
vermeerderingsbedrijven. Er zijn in Nederland tussen 30 en 40 bedrijven 
die in totaal ca 0,5 miljoen ouderdieren opfokken (van Horne, 2015). 
 
Vermeerderingsbedrijven 
Op vermeerderingsbedrijven produceren de leg-ouderdieren vanaf 
ongeveer 20 weken leeftijd broedeieren voor de binnen- en buitenlandse 
leghennensector. Bij een koppel ouderdieren worden 7-9% hanen 
geplaatst. Na negen tot tien maanden worden de ouderdieren afgevoerd 
en vervangen door een nieuwe koppel. De ouderdieren worden in 
specifieke slachterijen geslacht, het vlees wordt verwerkt in producten 
(Tacken, van Leeuwen et al. 2003), in Nederland is er één slachterij die 
is gespecialiseerd in het slachten van uitgelegde hennen.  
In 2013 werden er ruim één miljoen ouderdieren van leghennen in 
Nederland gehouden (CBS 2014) die werden gehouden op 50-60 
vermeerderingsbedrijven. Deze hennen waren afkomstig van 35 
opfokbedrijven. In totaal werden 125 miljoen stuks broedeieren 
geproduceerd (eindmateriaal), waarvan vijftien miljoen in 2012 werden 
geëxporteerd (PPE 2013). 
 
Legbroederij 
Nederland telde in 2012 acht broederijen met een totale inleg van 110 
miljoen stuks broedeieren (eindmateriaal). 10 miljoen broedeieren zijn 
ingelegd ten behoeve van de export van eendagskuikens (PPE 2013). 
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De bevruchte broedeieren worden afgeleverd bij een legbroederij en 
daar uitgebroed. Na het uitkomen van de kuikens, worden deze gesekst 
en de mannelijke kuikens afgevoerd. Henkuikens worden desgewenst 
gevaccineerd middels injectie tegen infectieuze bronchitis (IB), Marek en 
gumboro en/of krijgen  vaccinaties via spray toegediend. 
Het is niet helemaal duidelijk welke ingrepen er op bedrijven bij de 
leghennen momenteel worden toegepast. Gegeven de discussie binnen 
de EU en de daaraan gekoppelde wijzigingen/verboden, loopt een aantal 
bedrijven reeds vooruit op de huidige situatie en laat ingrepen weg. Bij 
leghennen worden momenteel slechts snavels gekort middels 
laserbehandelingen op de broederij. Het knippen van sporen  bij hanen 
wordt zover bekend niet meer gedaan (Niekerk, et.al., 2011). 
Een deel van de ééndagskuikens, ca 4 miljoen wordt geëxporteerd (van 
Horne 2013). 
 
Opfok-legbedrijven 
Op 250 à 300 opfok-legbedrijven voor leghennen worden de vrouwelijke 
eendagskuikens opgefokt tot legrijpe hennen. De kuikens worden 
gehuisvest in vloer-gebonden of kooisystemen die reeds zijn afgestemd 
op de toekomstige huisvesting in het legbedrijf (EFSA 2014). Op een 
leeftijd van zeventien tot achttien weken,  worden ze vervoerd naar het 
leghennenbedrijf.  De totale productie van de opfokbedrijven bedraagt 
11,8 miljoen dieren, waarvan een klein deel wordt geëxporteerd (van 
Horne, 2015). Gedurende de opfokperiode krijgen de hennen 
verschillende vaccinaties toegediend via injectie, drinkwater, oogdruppel 
of spray. 
 

3.3 Eiproductie 
3.3.1 Schema van stromen eieren en eiproducten 

 

 
Figuur 3.5 Overzicht van de stromen van schaaleieren en eiproducten in 
Nederland  
 
 
Leghennenbedrijf 
In 2012 telde Nederland 930 legpluimveebedrijven met totaal 34,8 
miljoen leghennen in productie (PPE 2013).  In 2012 werden er 10,2 
miljard eieren in Nederland geproduceerd (PPE 2013). De verdeling naar 
houderijsysteem staat weergegeven in Tabel 3.1.. 



RIVM Briefrapport 2015-0122 

 Pagina 24 van 96 

 

Tabel 3.1: Aantal bedrijven en hennen in 2012. Bron: (PPE 2013) 

Houderij-
systeem 

Scharr
el 

Vrije 
uitloop 

Biologisch Totaal 
alterna
tief 

Verrijkte 
kooi/kolonie 

Totaal 

Aantal  
bedrijven 

521 185 127 833 100 933 

Aantal  
hennen  
* 1000 

18.514 4.456 1.439 24.409 5.161 29.570 

 
Op het leghennenbedrijf komt de eiproductie van de hennen rond twintig 
weken goed op gang. Leghennen hebben een legpiek rond 28-30 weken 
(0,9 eieren per dag en de beste kwaliteit wat betreft kleur, gewicht, 
grootte en uniformiteit (EFSA 2014)) en leggen tot 80-85 weken eieren. 
Na deze periode kan door middel van voer- en lichtrestrictie, een rui 
periode in gang gezet worden voor een nieuwe legperiode. De beslissing 
voor deze werkwijze hangt sterk samen met de eierprijzen en de 
henprijs. Het is echter meer gebruikelijk om de leghennen na een enkele 
legperiode af te voeren naar het slachthuis (EFSA 2014). Leghennen 
worden in specifieke slachterijen geslacht, het vlees wordt verwerkt in 
producten (Tacken, van Leeuwen et al. 2003). 
 
Tijdens de legperiode worden de eieren dagelijks verzameld, vaak met 
behulp van een automatische transportband en op trays geplaatst in een 
verzamelruimte. De eieren worden hierbij voorzien van een gestempelde 
cijfercode zodat bekend is van welk type bedrijf uit welk land en uit welk 
bedrijf en welke stal de eieren afkomstig zijn (PVE 2011, EFSA 2014). 
De eieren worden opgeslagen in een bewaarruimte totdat ze worden 
afgehaald door een eierverzamelaar of een eierpakstation. 
 

3.3.2 Eiermarkt 
Pakstation en groothandel 
De eieren worden vanaf het leghennenbedrijf, eventueel via een 
verzamelaar, getransporteerd naar eierpakstations waar eieren 
gesorteerd en verpakt worden naar kwaliteit (geschouwd met behulp 
van licht en geluidsgolven), grootte en/of gewicht en 
huisvestingssysteem (PVE 2011). Hierbij worden de eieren beoordeeld 
op zowel uitwendige als inwendige kwaliteitscriteria zoals kleur, vorm, 
sterkte, reinheid van de schaal, reuk, insluitsels en smaak (Bestman, 
Ruis et al. 2009). Eventueel vindt een scheiding plaats in categorie A 
(consumptie-/tafeleieren) en categorie B eieren (eiverwerkende 
industrie). Sommige pakstations hebben eigen stallen met leghennen. 
De meeste pakstations zijn IKB erkend (PVE 2011) en werken volgens 
een Hygienecode voor eierpakstations, verzamelaars en grossiers van 
eieren (Anon, 2013b). 
 
In 2013 telde Nederland 20 verzamelaars die eieren bij pluimveehouders 
ophalen en naar een pakstation of eiproductenfabrikant brengt (Anevei 
2014). Vrijwel alle eieren worden aan Nederlandse pakstations geleverd. 
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Nederland telde in 2012 78 pakstations die gemiddeld per bedrijf 97 
miljoen eieren ontvingen in 2012 (PPE 2013). De grootste 
eierpakstations liggen gecentreerd rondom de gebieden met een dichte 
leghennenhouderij (Figuur 3.6).  
 

 
Figuur 3.6: Eierpakstations in Nederland met een aanvoer van meer dan 100 
miljoen eieren per jaar, 2011 en 2012. Bron: (PVE&PVV 2013) 
 
De grootste pakstations leveren aan grootwinkelbedrijven, eventueel via 
een grossier, en aan buitenlandse afnemers (supermarkten en 
industrieel). De kleine pakstations verkopen meer aan regionale zaken; 
particulieren, speciaalzaken, restaurants, en markten (Tacken, van 
Leeuwen et al. 2003, PPE 2013). Nederland telde in 2013 109 grossiers 
die gesorteerde eieren bij pakstations opkochten en aan retailers 
verkochten (Anevei 2014). In 2012 werden ca 6,6 miljard consumptie-
eieren uitgevoerd, en ruim 2 miljard ingevoerd (PPE 2013). 
 
Eiproductenindustrie 
Ongeveer een kwart van de eieren in Nederland wordt verkocht aan de 
eiproductenindustrie.  Dit kan plaatsvinden rechtstreeks vanaf het 
leghennenbedrijf, via een verzamelaar of vanuit het eierpakstation. 
Eieren die aan de eiproductenindustrie geleverd worden, zijn vaak 
bijproducten, of categorie B eieren die eieren die niet voldoen aan de 
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specificaties van tafeleieren (categorie A). Bijvoorbeeld eieren van een 
Salmonella-positief koppel (EG-besluit 1237/2007), misvormde, vuile of 
gebarsten eieren (EG verordening 853/2004)(EFSA 2014).  Eieren 
mogen niet gebroken worden, tenzij ze schoon en droog zijn. Indien 
vuile eieren worden gewassen en/of ontsmet, moeten ze worden 
gedroogd alvorens te worden verwerkt. Deze behandeling dient in een 
aparte ruimte te geschieden. Gebarsten eieren moeten zo spoedig 
mogelijk worden verwerkt. 
 
Een relatief kleine stroom eieren is afkomstig van broederijen. Het 
betreft ca 7% van de broedeieren, die vanwege afwijkende maat of om 
andere reden ongeschikt zijn  als broedei (Pers mededeling). Dit betreft 
echter ca 7 miljoen eieren. Eieren die zijn bebroed mogen niet worden 
verwerkt, en de controle hierop vindt plaats door analyse van 3-
Bètahydroxy boterzuur dat wordt gevormd tijdens het broeden ten 
gevolge van de groei van het embryo.   
 
In de eiproductenindustrie worden zowel grondstoffen voor de 
levensmiddelenindustrie als voor non-food producten geproduceerd. 
Door breken wordt de schaal gescheiden van de inhoud, de inhoud 
wordt eventueel nog verder gescheiden in eigeel en eiwit. Afhankelijk 
van de toepassing worden vloeibare producten (eventueel 
geconcentreerd), eipoeders, gekookte en gepelde eieren of 
eiwitkristallen geproduceerd. De eiproducten worden vers of 
gepasteuriseerde in vloeibare of gedroogde vorm verkocht aan binnen- 
en buitenland (Tacken, van Leeuwen et al. 2003, PVE 2011). Een 
overzicht van de grootste stappen binnen de industriële productie van 
eiproducten staat weergegeven in Figuur 3.77. 
 

 
Figuur 3.7: Grootste stappen in industriële productie van eiproducten. Bron: 
(EFSA 2014) 
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Nederland telde in 2011 17 eiproductenfabrikanten en is één van de 
grote producenten van verse eiproducten in Europa (van Horne, 2015). 
Van de  verwerkte eieren  wordt een deel geïmporteerd. Daarnaast 
wordt ook  ca 20.000 ton eiproducten geïmporteerd (van Horne, 2015). 
Van de eiproducten wordt ruim 133.000 ton (equivalent aan 2,8 miljard 
eieren) geëxporteerd. De binnenlandse consumptie van eiproducten is 
equivalent aan 0,7 miljard eieren (van Horne, 2015) . 
Voor het koken en pellen van eieren voor gebruik in salades of horeca, 
heeft Nederland 5 kokerijen en pellerijen. Er is één eierververij in 
Nederland die de eieren kookt en verft (PVE 2011, Anevei 2014).  
 
Detailhandel 
Via grossiers of distributiecentra worden de eieren en eiproducten aan 
supermarkten geleverd en komen ze uiteindelijk in de winkels terecht.  
 

3.4 Kwaliteitsregeling 
In Nederland kennen we een vrijwillig kwaliteitssysteem voor alle 
schakel binnen de productie van consumptie eieren: Integrale 
Ketenbeheersing (IKB) Ei. Om eieren naar Duitsland en België te kunnen 
exporteren, zijn tevens de kwaliteitssystemen KAT en Belplume van 
belang.  
 
Voor de eierpakstations geldt  een Hygienecode (Anon, 2013b) en de 
eiproductenindustrie werkt volgens de “Guide to good manufacturing 
practice for liquid, concentrated, frozen and dried egg products used as 
food ingredients (non-ready to eat egg products)” (EEPA, 2011).  
 

3.4.1 IKB EI 
Supermarkten in Nederland verkopen alleen eieren die volgens de regels 
van IKB zijn geproduceerd. Deze eieren zijn te herkennen aan het IKB 
EI-logo. Bij de IKB Ei regeling zijn voor elke schakel in de eierketen 
normen vastgesteld. Ook wettelijke regels zijn opgenomen in de 
voorschriften van IKB Ei. De sector garandeert hiermee de kwaliteit en 
veiligheid van de producten. In de IKB Ei zijn allerlei bepalingen 
opgenomen met betrekking tot traceerbaarheid, welzijn, kwaliteit, 
veiligheid en administratie (PVE 2011). Bedrijven met IKB Ei gebruiken 
voer met het GMP+ certificaat (PVE 2011)Anon, 2015a) .  
 

3.4.2 KAT 
Om eieren aan de Duitse markt te leveren, is productie onder het 
kwaliteitssysteem KAT een vereiste (Anevei 2014). 
 

3.4.3 Belplume 
In België wordt gewerkt met het kwaliteitssysteem Belplume, hoewel 
nog niet de gehele keten van de leghennen hierin is opgenomen (Anevei 
2014). 
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4 Eierproductie overige pluimveesoorten 

4.1 Kwartels 
Het leeuwendeel van de kwarteleieren op de Nederlandse markt wordt 
geïmporteerd. In Nederland bestaat de eiersector van de kwartels uit 
één bedrijf dat bedrijfsmatig kwartels houdt voor de productie van 
eieren(Jan van Esch 2014). 
 

4.1.1 Omvang en verdeling 
Via de eierindustrie zijn wij in contact gekomen met een veehouder die 
in Gelderland bedrijfsmatig kwartels houdt voor productie van eieren. Na 
het krijgen van een ontheffing voor het bedrijfsmatig houden van 
kwartels, is deze veehouder in de zomer van 2014 gestart met het 
houden van kwartels. Momenteel heeft hij ongeveer 2.000 kwartels in 
een scharrelsysteem. De eieren worden in Nederland verkocht aan de 
detailhandel (horeca en supermarkten), eventueel via een pakstation. 
Naar verwachting van de veehouder zal de kwartelsector zich in 
Nederland nog verder gaan uitbreiden.  
 

4.1.2 Opbouw sector 
De kwartels worden als ééndagskuiken geïmporteerd vanuit Frankrijk, 
waar ze op één bedrijf gefokt en uitgebroed zijn. De kwartels worden in 
Nederland gehouden als legkwartel, maar zijn eigenlijk gefokt als een 
dubbeldoel ras. In Frankrijk worden de hanen doorgaans verder 
opgefokt voor de slacht. Zodra er na enkele weken visueel onderscheid 
gemaakt kan worden tussen hanen en hennen, selecteert de veehouder 
de haantjes eruit. De hennen beginnen na zes weken met het leggen 
van eieren en leggen in totaal tot een leeftijd van twee jaar. Als dit 
koppel afgevoerd wordt, is er sprake van leegstand waarbij reiniging en 
desinfectie plaatsvindt, vergelijkbaar met de leghennenhouderij.  
 

4.1.3 Huisvesting 
De kwartels zijn gehuisvest in een oude leghennenstal, in een 
scharrelsysteem met 90 dieren per m2. De stal is voorzien van water- en 
voerlijnen. Er zijn geen nestkasten aanwezig hetgeen betekent dat alle 
eieren grondeieren zijn. Er zijn geen gegevens over de visuele of 
microbiologische toestand van de eieren. De eieren worden dagelijks 
met de hand geraapt en door de veehouder zelf verpakt en opgeslagen 
tot transport. De veehouder geeft aan dat kwartels echte scharrelende 
gronddieren zijn die van beschutting houden.  
 

4.1.4 Kuikens 
Met gespecialiseerd vervoer worden de ééndagskuikens vanuit Frankrijk 
naar de veehouder gebracht.  
 

4.1.5 Strooisel 
Er wordt zaagsel als strooisel toegepast, dat regulier vanuit Nederland 
aangevoerd wordt.  

4.1.6 Diervoeder 
Het mengvoer is gelijk aan dat voor leghennen.  
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4.1.7 Water 
De kwartels krijgen leidingwater als drinkwater. 
 

4.1.8 Mest 
De mest wordt afgevoerd, meestal met een akkerbouw bestemming. 
 

4.1.9 Eieren 
Gebarsten en andere afgekeurde eieren worden afgevoerd als 
varkensvoer. 
 

4.1.10 Hanen en hennen 
De jonge hanen worden na selectie afgevoerd naar een bedrijf voor 
dierlijke bijproducten. Afvoer van oude hennen vindt niet plaats naar 
een pluimvee slachterij, maar naar een bedrijf voor dierlijke 
bijproducten.  
 

4.1.11 Kwaliteitsregeling kwartelhouderij 
Omdat er in Nederland (nog) niets geregeld is op het gebied van het 
houden van kwartels en hier nog weinig ervaring mee is, produceert de 
veehouder volgens de eisen van Duitsland, die hij als een eigen richtlijn 
gebruikt. Deze richtlijnen staan beschreven in “Leitfaden für die Haltung 
von Legewachteln. Richtlinien für die Vermarktung von Wachteleiern aus 
alternativen Systemen.” (Anon, 2013c)en zijn van het Duitse 
kwaliteitssysteem KAW, kontrollierte Bodenhaltung. 
 
Eens per jaar neemt de veehouder op vrijwillige basis met overschoenen 
monsters voor Salmonella onderzoek dat uitgevoerd wordt door GD 
Deventer. Indien nodig, wordt het bedrijf door een gespecialiseerde 
dierenarts bezocht, er is geen sprake van periodieke bedrijfsbezoeken. 
Voor zover bekend worden er geen entingen uitgevoerd bij de kwartels. 
 

4.1.12 Schematisch ketenoverzicht Kwartels 

 
Figuur 4.1: Schematisch overzicht eierketen kwartels. 
 

4.2 Struisvogels 
Verspreid over Nederland zijn er enkele struisvogelhouderijen waar 
buiten het broedseizoen eieren voor consumptie verkocht worden, dan 
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wel verwerkt in producten zoals cake en omeletten, die ter plaatse 
gegeten kunnen worden. Eieren worden ook wel verkocht voor de 
eischaal, die na het uitblazen bewerkt wordt. Enkele 
struisvogelboerderijen zijn hieronder opgesomd. 
 
Heierhof minicamping – struisvogelboerderij, Riethoven 
http://www.heierhof.nl/ 
 
Struisvogelhouderij fam. W. de Kreij, Boerakker 
http://www.struisvogelhouderijfamwdekreij.nl/ 
 
Struisvogelboerderij Vrieswijk, Didam 
http://www.struisvogelboerderij.nl/ 
 
De Struisvogelboerderij, Haastrecht 
http://www.destruisvogelboerderij.nl/nl 
 
Struisvogelboerderij Monnikenwerve, Sluis (consumptie-producten ter 
plaatse) 
http://www.destruisvogel.nl/ 
 
Struisvogelfarm Van de Staak, Tilburg (consumptie-producten ter 
plaatse) 
http://www.vandestaak-struisvogelfarm.nl/ 
  

http://www.heierhof.nl/
http://www.struisvogelhouderijfamwdekreij.nl/
http://www.struisvogelboerderij.nl/
http://www.destruisvogelboerderij.nl/nl
http://www.destruisvogel.nl/
http://www.vandestaak-struisvogelfarm.nl/
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5 Identificatie microbiologische gevaren 

5.1 Structuur en opbouw van eieren 
De belangrijkste componenten van een ei zijn achtereenvolgens (van 
buiten naar binnen): cuticula, eischaal, schaalmembranen, eiwit en 
dooier, zie Figuur 4.1. Deze componenten worden achtereenvolgens kort 
beschreven, waarbij wordt stilgestaan bij de antimicrobiële functie (De 
Reu, 2006) 
 

5.1.1 Eierschaal en cuticula 

 
Figuur 5.1 Schematische opbouw van het ei. (Lourens, 2008) 
 
De eischaal van gedomesticeerde hennen is slechts beperkt doorlaatbaar 
voor gassen en waterdamp, gedeeltelijk door de aanwezigheid van de 
cuticula: een dun, organisch laagje dat de buitenkant van het ei bedekt. 
Verder kan de cuticula in meer of mindere mate als een plug de poriën 
in de eischaal blokkeren(Lourens, 2008). De cuticula is de eerste 
barrière tegen het binnendringen van bacteriën. De cuticula verandert 
wanneer een ei is gelegd en deze verandering is van grote invloed op de 
gevoeligheid voor een bacteriële infectie op dat moment. De cuticula van 
een pas gelegd ei is nat, en het duurt gemiddeld 3 minuten voordat de 
cuticula is opgedroogd. Wanneer de cuticula nat is, is de kans op het 
binnendringen van bacteriën veel groter dan wanneer de cuticula is 
opgedroogd. Electronenmicroscopie laat zien dat de cuticula van een pas 
gelegd ei een open, granulaire structuur heeft. Een droge cuticula heeft 
een dichtere, beter ontwikkelde structuur waardoor bacteriën minder 
goed kunnen binnendringen. Eieren met een onregelmatige, slecht 
gevormde cuticula hebben een hogere kans op besmetting dan eieren 
met een goed gevormde cuticula. De aanleg van de cuticula neemt af 
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met het toenemen van de leeftijd van de hennen, hetgeen zou kunnen 
bijdragen aan de toenemende sensitiviteit van eieren van oudere 
hennen voor bacteriële infecties. Ook voeding, en het aantal eieren dat 
is gelegd kunnen de kwaliteit van de cuticula beïnvloeden (EFSA, 2014). 
 

 
Figuur 5.2. Doorsnede van een eischaal (Lourens 2008) 
 
De eischaal is de primaire mechanische bescherming van een ei. In de 
eischaal zitten poriën (7000-17000) met een diameter variërend van 9 
tot 35 µm. (Musgrove, 2011). De poriën aan de top zijn groter dan aan 
het stompe eind van het ei. In de ei-inhoud van eieren met 
haarscheuren wordt een significante stijging van de besmetting met 
Salmonella waargenomen. Schaaldikte op zich wordt niet geassocieerd 
met de kans op besmetting met Salmonella (Messens et al., 2005). In 
de eischaal zelf worden de enzymen lysozyme en ovocalyxin 
aangetroffen (Hincke et al., 2000), die kunnen bijdragen aan de 
bescherming tegen het binnendringen van micro-organismen. 
 

5.1.2 Schaalmembranen 
De dubbele schaalmembranen liggen aan de binnenzijde van de schaal 
strak tegen elkaar aan, behalve aan de stompe kant van een ei waar 
zich de luchtkamer vormt tijdens het afkoelen van het ei. De binnenste 
schaalmembraan ligt direct tegen het eiwit en de buitenste 
eischaalmembraan tegen de eischaal. Beide membranen bestaan een 
netwerk van vertakte vezels, die poriën bevatten met een diameter van 
ongeveer 1 μm. De schaalmembranen functioneren als een filter en zijn 
moeilijker door te dringen dan de eischaal zelf (Lourens, 2008).  
De schaalmembranen dragen bij aan de sterkte van de eischaal. Het zijn 
zeer effectieve barrières voor micro-organismen en bezitten 
tegelijkertijd antibacteriële eigenschappen door de aanwezigheid van 
bijvoorbeeld ovotransferrin, lysozyme en ovocalyxin (EFSA, 2014).  
 

5.1.3 Vitelline membraan 
Om de dooier is het vitelline membraan gevormd, dat de scheiding 
vormt tussen eiwit en dooier. Het membraan bestaat uit meerdere 
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lagen, waarvan de functie niet geheel duidelijk is. Wel bevat het vitelline 
membraan eiwitten met antibacteriële eigenschappen, zoals ovomucine 
en lysozyme (EFSA, 2014). Het vitellinemembraan degenereert 
langzaam, wat een vertraging oplevert tot ongeveer 21 dagen bij 21°C 
voordat snelle groei van bijvoorbeeld Salmonella begint, nadat hij de 
dooier heeft bereikt. 
 
Bij het scheiden van dooier en eiwit in de eiproductenindustrie, is het 
van belang dat het vitelline membraan niet breekt.  
 

5.1.4 Eiwit 
Het albumen of eiwit bestaat uit 4 te onderscheiden lagen: het buitenste 
dunne eiwit, het dikke eiwit, het binnenste dunne eiwit en de 
hagelsnoeren. Het dikke eiwit loopt uit in de hagelsnoeren. 
Hagelsnoeren zijn in elkaar gedraaide strengen eiwit die de dooier in het 
midden van het ei houden. Aan de stompe kant van het ei zitten twee 
hagelsnoeren, aan de spitse kant drie. Bij het ouder worden verliezen de 
snoeren hun verankering in het dikwit, waardoor de dooier, die lichter is 
dan het eiwit, zal gaan stijgen. De verhoudingen tussen deze lagen kan 
behoorlijk variëren, afhankelijk van ras, eigrootte, klimaat, en 
eiproductieniveau (Lourens, 2008). 
 
Het eiwit kan zowel een mechanische als een chemische antimicrobiële 
functie hebben. Er zijn twee componenten verantwoordelijk voor de 
mechanische defensie: 1) de viscositeit van het eiwit houdt de 
binnendringers bijeen, en 2) de gecombineerde actie van de 
hagelsnoeren en het buitenste dikke eiwit (eiwit zak) houdt de dooier 
centraal gelegen in het ei, zo ver mogelijk van de eischaalmembranen 
vandaan. Verder bestaat het eiwit uit een range aan chemische 
componenten die een antimicrobiële werking hebben, waaronder 
lysozyme, ovotransferrine, ovomucine, cystatine etc. (Baron en Jan, 
2011 en EFSA, 2014)). Ook het basische milieu van het eiwit verhindert 
de bacteriegroei. De pH in een pas gelegd ei is neutraal (pH=7); en 
stijgt afhankelijk van de bewaarduur en de temperatuur tot boven 9 
doordat het opgeloste CO2 uit het eiwit verdwijnt (Musgrove, 2011).  
 

5.2 Contaminatie van eieren 
5.2.1 Inwendige besmetting 

Tijdens de productieketen, kunnen de eieren inwendig microbiologisch 
gecontamineerd worden. Bij de microbiologische gevaren van eieren 
staat Salmonella bovenaan (zie fig 4.3). Deze besmetting kan ruwweg 
op twee manieren plaatsvinden:  
1) Verticale besmetting van het ei. - Trans-ovariële infectie, ook wel 
verticale transmissie genoemd, waarbij de dooiers in wording, nog 
aangehecht aan het ovarium besmet raken. Dit mechanisme vindt plaats 
als er een invasieve besmetting met Salmonella enteritidis van de 
hennen heeft plaatsgevonden (EFSA, 2014).  
2) Horizontale besmetting. - Besmetting via het oviduct, waarbij de 
besmetting op verschillende plaatsen in het ei kan plaatsvinden; in het 
eiwit, op het vitelline membraan als het ei door het oviduct gaat, maar 
zelfs op het schaalvlies of op de schaal, waarna het goed mogelijk is dat 
de bacteriën door de schaal naar binnen dringen, alvorens het ei 
opdroogt.  
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Er is weinig informatie over aantallen Salmonella in geïnfecteerde 
eieren. Er zijn twee bronnen (Humphrey, Baskerville et al. 1989; 
Humphrey, Whitehead et al. 1991) die getallen rapporteren. Direct na 
het leggen zijn de aantallen doorgaans laag, in de orde van 10-20 
Salmonella per ei. Na opslag bij kamertemperatuur worden echter 
zwaarder gecontamineerde eieren gevonden, met aantalen tot 105 cfu 
per ei. Een hypothese is dat Salmonella het vitellinemembraan moet 
penetreren om uit te groeien, daarna is snelle groei mogelijk in het 
eigeel   (Humphrey 1994; Gantois, Ducatelle et al. 2009).  
De toenmalige Keuringsdienst van Waren stelde in 2000 vast dat ca 
0.03% van de Nederlandse eieren met Salmonella was besmet (de Boer 
en van der Zee, 2000). Soortgelijke gegevens zijn ook bekend uit de VS 
(Anon, 1992). Resultaat van een vergelijkbare survey in 40.000 
Nederlandse eieren in 2007 wees uit dat naar schatting nog maar ca 
0,0007% van de eieren besmet was. De prevalentie in eieren van 
Salmonella besmette koppels kan hoger zijn en oplopen tot 1% in de ei-
inhoud (Humphrey et al., 1994). Een dergelijke hoge besmettingsgraad 
is later nooit meer aangetoond. 
 

5.2.2 Uitwendige besmetting 
Tijdens en na het leggen van de eieren raakt een ei besmet worden door 
stof, nestmateriaal en feces. Onmiddellijk na het leggen is het ei nat en 
warm. Op de natte cuticula komen bacteriën terecht, die tijdens het 
afkoelen van het ei in de eischaal kunnen worden gezogen. Toch is de 
bijdrage aan de eiinfectie door de schaal klein in vergelijking met de 
inwendige besmetting tijdens de eivorming (Gantois et. Al., 2009). 
Gebarsten of anderszins beschadigde (bijv. de cuticula) eieren kunnen 
een extra risico vormen omdat de natuurlijke barrière voor bacteriën 
deels is weggenomen. 

Tijdens het verzamelen, verpakken en sorteren van de eieren kan er een 
kruisbesmetting op de eischaal ontstaan middels verontreinigde 
apparatuur. Hierbij is sprake van een breed scala aan micro-
organismen, waaronder ook gisten en schimmels.  
 

5.3 Effect van (leef)tijd en temperatuur van het ei 
Vlak na het leggen heeft het ei de hoogste kwaliteit, maar deze gaat 
achteruit met de tijd, waarbij de bewaartemperatuur en de relatieve 
vochtigheid een rol spelen. Door verdamping van water uit het ei neemt 
het volume en daarmee het gewicht af en wordt de luchtkamer groter. 
Het ei-eiwit wordt dunner en de pH neemt toe, terwijl het vitelline 
membraan van de dooier minder sterk wordt (EFSA, 2014).De dooier 
komt bovendien dichter bij de schaal te liggen waardoor het risico op 
infectie groter wordt. Een intacte cuticula van vitaal belang als primaire 
defensielijn tegen bacteriepenetratie. Bij opslag bij kamertemperatuur 
begint vanaf dag vier een afname van de beschermende werking en na 
verloop van enkele weken wordt hij bros en verliest zijn functie.  
Hoewel de sterkte van de eischaal zelf verandert tijdens bewaren en 
speelt dit nauwelijks een rol bij infecties van de ei-inhoud, ongeacht de 
bewaartijd en -temperatuur. De besmettingsgraad op de schaal 
daarentegen evenals de aanwezigheid van haarscheuren in de schaal 
zijn in dat opzicht meer bepalende factoren. 
In het algemeen voorkomt opslag in de koeling een afname van de 
eikwaliteit, waaronder schaalsterkte, eigewicht neemt minder af, de pH 
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van het eiwit verandert minder snel, het eiwit wordt minder snel dun en 
het vitelline membraan blijft langer op sterkte. (EFSA, 2014). 
 

5.4 Pathogenen 
Bij de consumptie van eieren is er risico op overdracht van pathogene 
micro-organismen, waarvan Salmonella veruit de belangrijkste is. In de 
EU worden de meeste eigerelateerde uitbraken van voedselinfectie 
veroorzaakt door S. Enteritidis (Fig. 5.3). In hoofdstuk 6 wordt ingegaan 
op de ziektelast veroorzaakt door pathogenen in eieren en eiproducten. 
 

 
Figuur 5.3: Voedsel gerelateerde uitbraken, veroorzaakt door eieren en 
eierproducten, EU, 2012. Bron: (EFSA 2014) 
 

5.4.1 Salmonella spp. 
Eieren zijn in Nederland en andere Europese landen een belangrijke 
bron voor salmonellose bij de mens (van der Giessen et al, RIVM 
rapport). Een besmetting met Salmonella kan leiden tot klachten van 
diarree, buikpijn, misselijkheid, braken, koorts en hoofdpijn en is 
meestal zelflimiterend. De infectieuze dosis is afhankelijk van het 
(voedsel)product en varieert tussen 10 en 106 kve (kolonie vormende 
eenheid). Zowel de schaal als de inhoud van een ei kan besmet zijn met 
Salmonella. Van met Salmonella besmette legkoppels is gewoonlijk 
maar een heel klein percentage van de eieren besmet. In 2013 werden 
ruim 1350 monsters eieren (à tien eieren per monster) onderzocht op 
Salmonella. Daarvan bleek 0,15% besmet met Salmonella, twee 
poolmonster van tien eieren bevatte S. Enteritidis (Zomer et. Al., 2014).  
Naast fecale contaminatie van eierschalen, kan het binnenste van de ei 
zelf geïnfecteerd worden tijdens vorming in het voortplantingssysteem 
van een geïnfecteerde hen (EFSA 2014). Van met Salmonella besmette 
legkoppels is gewoonlijk maar een heel klein percentage van de eieren 
besmet. In 2013 werden ruim 1350 monsters eieren (à tien eieren per 
monster) onderzocht op Salmonella. Daarvan bleek 0,15% besmet met 
Salmonella, twee poolmonster van tien eieren bevatte S. Enteritidis 
(Zomer et. Al., 2014). In 2009 is besloten dat eieren afkomstig van 
koppels die positief zijn op S. Enteritidis of S. Typhimurium niet meer op 
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de markt gebracht mogen worden als tafeleieren bestemd voor directe 
humane consumptie. Deze eieren mogen alleen door de industrie 
verwerkt worden (Anon, IKB ei 2015).  
 

5.4.2 Bacillus cereus 
De besmettingsgraad met B. cereus van eischalen is doorgaans laag en 
de penetratie door de schaal naar het inwendige ei is nooit aangetoond 
(EFSA, 2014). Bovendien zou B. cereus moeite hebben om te overleven 
in eiwit.  
 

5.4.3 Staphylococcus aureus 
Staphylococcus aureus komt voor op eischalen en maakt deel uit van de 
dominante gram positieve flora van eieren. Ze zijn niet beweeglijke 
bacteriën, dus zullen niet gemakkelijk door de eischaal heen groeien, 
tenzij de eischaal nat is (EFSA, 2014). 
 

5.4.4 Calicivirus 
Over Calicivirusen waartoe Norovirus behoort, in relatie met 
consumptie-eieren is weinig of geen literatuur beschikbaar. Wel worden 
uit pluimvee bavovirus en nacovirus geïsoleerd (Wolf, et al., 2012). 
 

5.4.5 Aviaire Influenza 
Los van de besmettingsgevaren voor mensen die in direct contact 
komen met dieren die met Aviaire Influenza besmet zijn geraakt, is er 
mogelijk de route via de eieren. Het Influenza virus kan zowel op eieren 
als in de inhoud van eieren afkomstig van besmette dieren worden 
aangetoond (David, et. Al., 2012). Indien ei producten goed gekookt 
worden of ei producten gepasteuriseerd zijn is er geen risico op 
besmetting (Revis et. Al., 2013). Het is niet duidelijk hoe lang het virus 
op de schaal overleeft, en er zijn geen aanwijzingen dat deze periode 
een rol kan spelen bij de overdracht naar de mens. 
 

5.4.6 Campylobacter spp. 
Hoewel leghennen frequent besmet zijn met Campylobacter, kunnen 
deze zelden worden aangetoond op eischalen (Chemaly en Salvat, 
2011), noch in de ei-inhoud. Zelfs na inoculatie van de dooier, kon 
Campylobacter na bewaren bij 18ᵒC niet meer worden aangetoond. 
Inoculatie van Campylobacter op eischalen leidde tot penetratie door de 
eischaal, hoewel dit bij hoge temperaturen plaatsvond (≥37ᵒC). (EFSA, 
2014) 
 

5.4.7 Listeria monocytogenes 
Experimenten van Bracket en Beuchat (1992) toonden aan dat Listeria 
monocytogenes op eischalen na 6 dagen met enkele log eenheden 
waren gereduceerd en na 6 weken zelfs niet meer aantoonbaar waren. 
In de eiproductenindustrie wordt Listeria monocytogenes wel regelmatig 
geïsoleerd van apparatuur (Musgrove, 2011) en uit ongepasteuriseerd 
product (Protais, et. Al., 2007; Rivoal, et. Al., 2010). 
 

5.4.8 Escherichia coli 
In verband met eieren wordt E. coli vooral gezien als een 
bederfverwekkende bacterie (Musgrove, 2011).  Er is geen literatuur 
bekend waarin de rol van eieren wordt genoemd in verband met EHEC, 
VTEC of STEC.  
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5.4.9 Chlamydia psittaci 
Hoewel deze bacterie ook bij kippen kan voorkomen is er geen literatuur 
over de verspreiding via eieren. Er is wel overdracht gezien in 
slachterijen, waar via stof in de lucht mensen werden besmet (Site 
KIZA). 
 

5.4.10 Arcobacter spp. 
Lipman, et.al. (2008) vonden dat in vermeerderingshennen infecties met 
Arcobacter spp. konden worden aangetoond in het oviduct , maar er 
werd geen bewijs gevonden voor transmissie naar eieren. 
 

5.4.11 Coxiella burnetii 
Coxiella burnetii vormt bij eieren een gering risico. Sehti et. Al., (1977) 
inoculeerden kippen met Coxiella en vonden geen overdracht naar 
eieren gedurende 90 dagen, ondanks dat Coxiella kon worden 
aangetoond in lever en milt. Rahimi et. Al., (2012) daarentegen vond 
aanwijzingen dat kippeneieren besmet kunnen zijn met Coxiella burnetii. 
Het betreft slechts een zeer beperkt onderzoek. 
 

5.4.12 Gist en schimmels 
De aantallen schimmels en gisten op eieren maakt ca 1% van de totale 
microflora uit (Fehlhaber, 1994). Frequent aangetroffen soorten zijn 
Cladosporium spp., Penicillium spp. en Aspergillus spp. Beschimmelde 
eieren zullen echter niet snel worden geconsumeerd. 
Gisten en schimmels zijn opportunisten en maken gebruik van 
beschadigingen van de cuticula of schaalgebreken zoals haarscheurtjes. 
Er is een grote invloed van vocht op de groei van schimmels en gisten 
op eieren; vorming van condens op eieren (zweten) is dan ook 
aanleiding voor snelle groei op, in en door de schaal (Musgrove, 2011) 
 

5.4.13 Toxoplasma 
Infectie met de parasiet Toxoplasma gondii geeft vorming van 
weefselcysten in vooral spier- en zenuwweefsel, maar T. gondii is bij de 
kip ook aangetoond in ovaria en oviduct (Boch, Rommel et al. 1966, 
Jacobs and Melton 1966). Transmissie naar eieren is onwaarschijnlijk: 
de parasiet wordt zelfs na experimentele infectie van hennen niet of 
nauwelijks terug gevonden in de eieren (Jacobs and Melton 1966, 
Biancifiori, Rondini et al. 1986). Bovendien zijn binnen gehouden kippen 
zelden geïnfecteerd met T. gondii (Tenter, Heckeroth et al. 2000).  
 

5.4.14 Microbiologische gevaren per schakel van de eierketen 
In figuur 5.4. worden de microbiologische (en chemisch-fysische) 
gevaren per schakel van de eierketen in kaart gebracht. 
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Figuur 5.4. Microbiologische en chemisch-fysische risico’s van eieren 
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6 Ziektelast vanuit de eierketen 

6.1 Salmonellose  
Uitbraken van voedselinfectie die terug te voeren zijn naar eieren of 
gerechten waarin eieren zijn verwerkt, worden meestal veroorzaakt door 
een besmetting met Salmonella, en voornamelijk Salmonella Enteritidis. 
Een besmetting met Salmonella kan leiden tot klachten van diarree, 
buikpijn, misselijkheid, braken, koorts en hoofdpijn en is meestal 
zelflimiterend. De infectieuze dosis is afhankelijk van het 
(voedsel)product en het serovar en varieert tussen 10 en 106 kve 
(kolonie vormende eenheid). Grote uitbraken worden vooral gezien bij 
het bereiden van bavaroise en mayonaise in instellingskeukens (zoals 
bijvoorbeeld in: 1987; 400 ( 9 doden) personen in ziekenhuis in New 
York (mayonaise), 1990; 150 (7 doden) bewoners en personeel van een 
verpleegtehuis in Venlo, 2001; 150 patiënten (3 doden) en personeel 
van een verpleeg & ziekenhuis in Zwolle). In figuur 6.1 is de verdeling 
van humane eigerelateerde gevallen van salmonellose naar serotype 
over de jaren 2009-2013 weergegeven. Er is een sterke overeenkomst 
met de Europese data voor Salmonella Enteritidis. 
Over de jaren heen neemt het aantal voedselinfecties met Salmonella 
gestaag af, zo ook diegene veroorzaakt door besmette eieren (Zomer et. 
al., 2014). In Nederland werd in 2013 22% van de humane salmonellose 
gevallen veroorzaakt door eieren/eiproducten. Ter vergelijking: 22% 
door varken(producten), 13% door rund(producten), 13% door 
kip(producten), door reizen naar buitenland 10%, 6% door andere 
producten (b.v. kruiden) en 1,5% door contact met reptielen. In 2013 
t.o.v 2008 – 2012 is er een afname zichtbaar in het percentage van het 
serotype Enteritidis. Ook t.o.v. de situatie in Europa is het voorkomen 
van Enteritidis lager in Nederland (EFSA/ECDC 2015; Zomer et. Al., 
2014).  Er mag geconcludeerd worden dat er een afname is van het 
aantal infecties veroorzaakt door besmette eieren, maar eieren en 
eiproducten vormen samen met varkensvlees nog steeds de grootste 
bron van een besmetting met Salmonella waarbij bereiding in 
instellingskeukens het grootste risico vormen voor een grootschalige 
uitbraak. Zoals beschreven in de Staat van Zoönosen 2013 (Zomer, et. 
Al., 2014) is dankzij de inspanningen van de pluimveehouderij het 
aantal Salmonella-besmettingen waarbij ei als bron wordt verondersteld 
de laatste jaren sterk afgenomen doordat in het kader van het Actieplan 
Salmonella alle koppels leghennen iedere vijftien weken worden 
onderzocht op Salmonella en dat eieren afkomstig van S. Enteritidis- of 
S. Typhimurium-positieve koppels gekanaliseerd worden naar de ei 
verwerkende industrie. 
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Figuur 6.1. Verdeling eigerelateerde salmonellose naar serotype, 2009-2013 
(Bron; RIVM) 
 

6.2 Definitie van de ziektelast 
De ziektelast is een weergave van het gezondheidsverlies onder de 
bevolking dat wordt veroorzaakt door ziekte. Binnen de infectieziekten 
zijn veelgebruikte maten om de grootte van de ziektelast aan te geven 
het aantal nieuwe ziektegevallen door een bepaalde ziekteverwekker in 
een bepaalde periode (de ‘incidentie’), en het aantal sterftegevallen (de 
‘mortaliteit’). Deze twee maten geven daarmee de frequentie van 
voorkomen weer in bijvoorbeeld een jaar. Een maat die naast de 
frequentie van voorkomen rekening houdt met de duur en ernst van de 
symptomen, en daarmee een met andere ziektes vergelijkbare maat 
geeft voor de totale impact van een ziekte, is de disability adjusted life 
year (DALY). In de DALY worden alle symptomen en 
langetermijngevolgen (de ‘sequelae’) van een infectie meegenomen, 
incl. sterfte, en gewogen naar de ernst van de symptomen. De eenheid 
van een DALY is het aantal jaren waarin mensen in suboptimale 
gezondheid doorbrengen vanwege de ziekte. 
  

6.3 Aanpak voor de berekening van de ziektelast 
Het RIVM heeft een model ontwikkeld waarbij de incidentie, sterfte en 
DALY kunnen worden geschat voor 14 pathogenen (Havelaar et al., 
2009). Het model beschouwt zeven verwekkers van infectieuze gastro-
enteritis (GE), waarvan drie bacteriesoorten (Campylobacter spp., Shiga 
toxine-producerende Escherichia coli O157 (STEC O157), nontyphoidal 
Salmonella spp.), twee virussen (norovirus en rotavirus) en twee 
soorten protozoa (Cryptosporidium spp, Giardia spp.). Daarnaast 
worden drie GE-toxine producerende bacteriën (Bacillus cereus, 
Clostridium perfringens en Staphylococcus aureus) en vier verwekkers 
van systemische infecties (Listeria monocytogenes, hepatitis A virus, 
hepatitis E virus, Toxoplasma gondii) meegenomen. De jaarlijkse 
incidentie en sterfte van deze ziekteverwekkers wordt zo goed mogelijk 
geschat, rekening houdend met onderschatting omdat niet alle mensen 
met ziekte naar de huisarts gaan. Bovendien zal maar een deel van de 
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patiënten die een huisarts bezoekt uiteindelijk worden geregistreerd in 
de door ons gebruikte databestanden. Om vervolgens de DALYs te 
kunnen schatten zijn voor elk van de 14 ziekteverwekkers de relevante 
klinische symptomen geïdentificeerd: sterfte wordt voor alle 
ziekteverwekkers meegenomen, behalve voor B. cereus; diarree. De 
onderverdeing in mild, matig en ernstig, is meegenomen voor de zeven 
GE pathogenen en drie toxine-producerende bacteriën. Het Guillain-
Barrée syndroom is meegenomen als sequel voor Campylobacter; 
reactieve artritis en prikkelbaar darm syndroom voor Campylobacter en 
Salmonella; hemolytisch uremisch syndroom (HUS) en end-stage renal 
disease (ESRD) voor STEC O157; leverontsteking voor HEV en HAV; 
meningitis en neurologische afwijkingen voor L. monocytogenes; en 
chorioretinitis, hydrocefalus, intracraniële verkalkingen en afwijkingen 
van het centrale zenuwstelsel voor T. gondii.  
 
De schattingen uit dit model worden in eerste instantie gedaan voor heel 
Nederland en voor elke transmissieroute. Om tot een schatting van het 
aandeel vanuit de eierketen te komen is een onderverdeling naar deze 
specifieke transmissieroute nodig. Dit is op twee manieren gedaan. De 
eerste methode maakte gebruik van expertschattingen uit 2008 ten 
aanzien van het aandeel, per ziekteverwekker, van verschillende 
transmissieroutes in de ziektelast: via voedsel, via het milieu, vanuit 
dieren, vanuit mensen, en tijdens buitenlandse reizen (Havelaar et. Al., 
2008). Binnen de route ‘voedsel’ werd vervolgens onderscheidt gemaakt 
tussen verschillende productgroepen, waaronder ‘eieren en eiproducten’, 
eveneens op basis van inschatting door experts uit 2008. Het voordeel 
van deze methode is dat het een overzicht geeft van de ziektelast door 
alle 14 pathogenen en de ziektelast geassocieerd met ‘ei en eiproducten’ 
in het perspectief van andere productgroepen kan plaatsen. Het nadeel 
is echter dat binnen deze categorie geen onderscheidt wordt gemaakt 
tussen besmettingen van eieren of producten waarin eieren zijn 
verwerkt (en de geschatte ziektelast daarmee niet per sé de eierketen 
toekomt). 
 
De tweede methode is specifiek gericht op Salmonella spp. en maakte 
gebruik van zogenaamde bronattributiemodellen (Mughini-Gras en van 
Pelt, 2014). Hiertoe zijn de salmonella serotypen die bij de mens werden 
gevonden in 2013 en welke niet reis-gerelateerd waren, vergeleken met 
de serotypen gevonden in verschillende dierlijke bronnen (varkens, 
runderen, vleeskuikens en leghennen/eieren) in de periode 2010-2013 
(gegevens van drie jaren worden doorgaans gebruikt om over voldoende 
gegevens te hebben over de bronnen). Daarbij is rekening gehouden 
met de consumptiehoeveelheden in Nederland, onderverdeeld in rauw 
en verhit, en met de besmettingsgraad van Salmonella in deze 
producten uit winkels. De uitkomst van de attributiemodellen waarmee 
in dit rapport is gewerkt is het percentage van de salmonella infecties bij 
die mens dat aan de leghennen/eieren is toegeschreven. Dit percentage 
is vervolgens gerelateerd aan de totale ziektelast zoals geschat met het 
model voor de 14 pathogenen minus de ziektelast die op basis van de 
experts is toegeschreven aan buitenlandse reizen (aangezien deze 
infecties ook in  de attributiemodellen buiten beschouwing zijn gelaten). 
Deze ziektelast is vervolgens vermenigvuldigd met het 
attributiepercentage om tot de geschatte ziektelast vanuit de eierketen 
te komen. Het voordeel van deze benadering is dat de toeschrijving aan 
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de eierketen wordt gedaan op basis van data in plaats van 
expertschattingen uit 2008. Een nadeel is dat deze ziektelast zich 
beperkt tot Salmonella spp. en daarmee geen kader biedt om de 
ziektelast van de eierketen te vergelijken met de attributie van andere 
pathogenen, zoals de expertschattingen beogen te doen. 
 
Vanwege de voor- en nadelen van beide methoden voor de attributie 
van de ziektelast aan de eierketen worden de resultaten van beide 
methoden gepresenteerd. De gepresenteerde schattingen geven een 
overzicht van de ziektelast voor de periode van 2009 – 2013. 
 

6.4 Geschatte grootte van de ziektelast 
Tabel 6.1 geeft de schatte ziektelast voor de periode 2009-2013 in 
aantal ziektegevallen op verschillende niveaus, inclusief het niveau van 
de ‘ei en eiproducten’. In die periode zijn er jaarlijks ongeveer 22.000 
ziektegevallen door de consumptie van ‘ei- en eiproducten’, hetgeen 
gemiddeld 3.2% is van de geschatte totale voedselgerelateerde 
ziektelast door de 14 meegenomen pathogenen. Het merendeel van de 
22.000 ziektegevallen wordt door experts toegeschreven aan toxine-
producerende bacteriën (68%) (Figuur 6.2). Aan Salmonella spp. en 
Campylobacter spp. wordt respectievelijk 16% en 6% van de 
ziektegevallen toegeschreven. De bijdrage van de toxine-producerende 
bacteriën in vergelijking met de schatting van de EFSA, zoals 
weergegeven in figuur 5.2. Enerzijds heeft dit te maken met de definitie 
van de transmissie route: EFSA hanteert het ei, terwijl de schattingen in 
dit hoofdstuk gaan over ‘ei en eiproducten’. Anderzijds volgen de 
schattingen uit dit hoofdstuk uit de hoge geschatte totale incidentie van 
toxine-producerende bacteriën in de bevolking (ongeveer 500.000 
gevallen op jaarbasis voor alle transmissieroutes). De attributie naar ‘ei 
en eiproducten’ ligt gemiddeld relatief laag op 4%, maar geeft met 
500.000 gevallen op jaarbasis desondanks een substantiële bijdrage aan 
de geschatte ziektelast. 
 
Tabel 6.1: geschatte jaarlijkse ziektelast volgens het ziektelast model (met 14 
voedselgerelateerde ziekteverwekkers) van het RIVM en attributie daarvan, op 
basis van expertschatting, naar voedsel, ‘ei en eiproducten’ en Salmonella spp. 
in ‘ei en eiproducten’, 2009-2013. 

Incidentie 2009 2010 2011 2012 2013 
Totaal voor Nederland 1.764.000 1.993.000 1.749.000 1.724.000 1.684.000 
Door voedsel 682.000 725.000 689.000 703.000 671.500 
Door ‘ei en eiproducten’ 21.600 23.100 22.600 22.300 21.200 
Salmonella in ‘ei en eiproducten’ 4.200 5.000 4.500 4.400 3.400 

 

 
Het geschatte aantal verloren gezonde levensjaren (DALY) ten gevolge 
van de eierketen wordt geschat op ongeveer 225 DALY per jaar, 
waarvan 60% (130 DALY) door experts wordt toegeschreven aan 
Salmonella spp. (Tabel 6.2). De geschatte jaarlijkse sterfte door ‘ei en 
eiproducten’ komt uit op 4 tot 5 gevallen, voornamelijk toegeschreven 
aan Salmonella spp. (drie gevallen). 
 
Vergeleken met andere bronnen van voedselgerelateerde infecties bezet 
de categorie ‘ei- en eiproducten’ de tiende plaats en heeft alleen de 
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groep ‘dranken’ een lager geschat aantal ziektegevallen (Tabel 6.3). 
Wanneer eenzelfde vergelijking wordt gebaseerd op DALYs, dan stijgt de 
groep ‘ei en eiproducten’ een enkele plaats en laat het de 
productgroepen ‘dranken’ en ‘granen’ onder zich. In totaal omvat de 
ziektelast geassocieerd met de eierketen 3% à 4% van de geschatte 
voedselgerelateerde incidentie en DALYs (resp. Tabel 6.1 en 6.2) en 7% 
van de geschatte voedselgerelateerde sterfte (Tabel 6.3). 
 

 
Figuur 6.2: Verdeling van ~22.000 ziektegevallen door consumptie van ‘eieren 
en eiproducten’ naar pathogenen, op basis van expertschattingen (data van 
2013 gebruikt voor de figuur). 
 
Tabel 6.2: geschatte jaarlijkse ziektelast van 14 voedselgerelateerde 
ziekteverwekkers in disability adjusted life years (DALY) volgens het ziektelast 
model van het RIVM en attributie daarvan, op basis van expertschatting, naar 
voedsel, ‘ei en eiproducten’ en Salmonella spp. in ‘ei en eiproducten’, 2009-
2013. 
DALY 2009 2010 2011 2012 2013 
Totaal voor Nederland 13.500 14.900 13.900 14.000 13.200 
Door voedsel 5.800 6.400 6.200 6.500 5.900 
Door ‘ei en eiproducten’ 240 270 260 250 225 
Salmonella in ‘ei en 
eiproducten’ 

150 170 160 150 130 

 
Tabel 6.3. Vergelijking van de geschatte incidentie, sterfte en DALY van ‘ei en 
eiproducten’ met andere productgroepen (deze vergelijking is gebaseerd op 
cijfers voor 2013; andere jaren laten eenzelfde beeld zien). 
Productgroep Incidentie Sterfte DALY 

Overig voedsel 121.300 5 450 
Geinfecteerde 
mensen en 
dieren* 

111.500 12 480 

Rund en lam 105.900 8 910 

Kippenvlees 59.800 16 1.060 
Vis en 
schelpdieren 55.400 7 370 

Zuivel 54.900 6 410 
Varken 44.700 9 1.250 
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Productgroep Incidentie Sterfte DALY 

Graanproducten 41.100 3 180 
Verse groente 40.000 6 360 
Ei en 
eiproducten 21.200 5 225 

Dranken 15.900 2 90 
Totaal 671.700 79 .900 

* Zoals voedselbereiders en ongedierte 
 
Tabel 6.4: Attributie van de ziektelast door Salmonella spp. aan eieren op basis 
van het serotype-gedreven bronattributiemodel, 2009-2013. De incidentie- en 
DALY-schattingen zijn gedaan met het ziektelast model voor 14 
voedselgerelateerde pathogenen en zijn daarmee gelijk aan de schattingen 
gebruikt voor Tabel 6.1 en 6.2. 
Parameter 2009 2010 2011 2012 2013 
Totale incidentie (a1) 35.000 41.000 37.000 36.000 28.000 
Reisgerelateerde incidentie (b1) 4.900 5.700 5.200 5.100 4.000 
Totale DALY (a2) 1.200 1.400 1.200 1.300 1.100 
Reisgerelateerde DALY (b2) 130 150 130 130 130 
Attributie percentage ei (c) 40% 35% 35% 33% 31% 
Incidentie toegeschreven aan 
eieren ((a1-b1)×c) 

12.000 12.300 11.100 10.400 7.400 

DALY toegeschreven aan eieren  
((a2-b2)×c) 

410 430 360 370 300 

 
Wanneer de toewijzing van Salmonella spp. ziektegevallen aan de 
eierketen wordt gebaseerd op het serotype-gedreven 
bronattributiemodel in plaats van expertschattingen, zoals beschreven in 
paragraaf 6.2, dan komt het geschatte aantal ziektegevallen ruim twee 
keer zo hoog uit, op gemiddeld ongeveer 10.000 ziektegevallen per jaar 
(Tabel 6.4, Figuur 6.3). De schatting van het aantal DALYs neemt 
eveneens met ongeveer een factor twee toe, van 130 naar 300 DALYs 
per jaar. 
 

 
Figuur 6.3: Geschatte aantal ziektegevallen (A) en DALY (B) per jaar door 
Salmonella vanuit de eierketen, geschat op basis van experts en het serotype-
gedreven attributiemodel. 
 

A B 
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6.5 Discussie 
De ziektelast vanuit de eierketen (‘ei en eiproducten’) wordt geschat op 
ongeveer 22.000 ziektegevallen per jaar en veroorzaakt daarmee 
jaarlijks 200 verloren gezonde levensjaren. Het merendeel van het 
aantal ziektegevallen (78%) werd geassocieerd met toxine-
producerende bacteriën en norovirus. Zoals eerder beschreven zal dit 
aandeel enerzijds een modelartefact zijn gezien de hoge geschatte 
incidentie voor de toxine-producerende bacteriën. Anderzijds zijn deze 
gevallen vermoedelijk te wijten aan producten waarin ei is verwerkt, 
aangezien deze ziekteverwekkers wel op, maar niet direct in eieren zijn 
aangetoond ( EFSA, 2014) (het is niet meer te achterhalen waarop 
experts de inschatting hebben bepaald). Voor de geschatte ziektelast 
van Campylobacter spp. via ‘ei en eiproducten’ (ongeveer 6% van de 
ziektegevallen) lijkt het eveneens niet aannemelijk dat het eiwit of de 
eidooier zijn gecontamineerd, maar besmetting van de eischaal met 
deze bacterie en daaropvolgend verspreiding naar de mens kan niet 
worden uitgesloten. Daarnaast zouden ook andere ingrediënten dan ei 
binnen de productcategorie ‘ei en eiproducten’ verband kunnen houden 
met deze geschatte ziektelast. 
 
Afhankelijk van de gekozen methodiek voor attributie van specifiek 
Salmonella naar de eierketen verschillen de schattingen een factor twee. 
De attributie op basis van experts komt uit op ongeveer 4.000 
ziektegevallen, tegenover ~10.000 op basis van serotype-gedreven 
bronattributie. Gegeven de onzekerheden en beperkingen van beide 
gebruikte attributiemethoden zijn deze verschillen niet sterk afwijkend 
en versterken daarmee de generiek schatting van de ziektelast van 
Salmonella spp. in de eierketen: tussen de 4.000 en 12.000 geschatte 
ziektegevallen per jaar, resulterend in 100 tot 400 geschatte verloren 
gezonde levensjaren onder de Nederlandse bevolking. 
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7 Risicofactoren 

7.1 Inleiding 
Het risico van microbiologische besmettingen op eieren is afhankelijk 
van vele factoren in de pluimveebedrijven/stallen en in de daarop 
volgende schakels zoals verzamelaars, pakstations en retail. Het risico 
voor de consument  wordt mede bepaald door de mate waarin deze 
bewust omgaan met voedingsmiddelen en de daaraan verbonden 
risico’s. 
De hygiëne op bedrijven (biosecurity) wordt door een groot aantal 
factoren bepaald en beïnvloed. Hieronder wordt een aantal risicofactoren 
per schakel in de keten opgesomd, met verwijzing naar andere schakels 
waar ze een rol spelen. Tevens wordt daarbij de mogelijkheden 
besproken om de risico’s te beheersen. In zijn algemeenheid geldt dat 
onvoldoende beheersing van de genoemde risicofactoren kan leiden tot 
introductie van Salmonella en andere (pathogene) micro-organismen in 
de ketenschakel en uiteindelijk tot besmetting van dieren en eieren. In 
de meeste gevallen is geen kwantitatieve informatie over de vermelde 
risicofactoren beschikbaar en wordt volstaan met een kwalitatieve 
duiding van het risico. Daar waar kwantitatieve gegevens aanwezig zijn, 
worden deze vermeld. 
 

7.2 Risicofactoren  per schakel(s) in de eierproductieketen 
7.2.1 Opfokbedrijven  

• Personen: personeel, bezoekers kunnen slechts na 
voorgeschreven handelingen zoals omkleden, douchen en dragen 
van bedrijfskleding de dierruimtes betreden. 

• Pluimveebedrijven dienen contracten af te sluiten met 
dierenartsen zodat er een duurzame begeleiding van de 
bedrijven tot stand komt. 

• Discipline van pluimveehouder om persoonlijke en 
bedrijfsgebonden hygiëne te volgen, zelfs in geval van 
calamiteiten. Hiermee wordt bedoeld het dragen van 
bedrijfskleding en schoeisel, douchen, handen wassen enz.. 

• Alvorens de stallen te betreden dient het schoeisel te worden 
ontsmet in een laarzenbak of mat. De inhoud dient regelmatig 
te worden ververst. 

• Het gereedschap voor in de stallen dient daar te blijven en niet, 
behalve na degelijke desinfectie van stal naar stal te verhuizen. 

• De kwaliteit van de reiniging en desinfectie  voordat de dieren 
arriveren dient gedegen te zijn en grondig te worden 
gecontroleerd. De dieren worden niet eerder geplaatst, dan dat 
de uitslag van de testen dit toelaat. Zeker bij bedrijven met een 
Salmonella historie is dit essentieel.  

• Salmonella kan lang overleven in het milieu van een stal; in 
geval van een Salmonella besmetting wordt vaak één of enkele 
ronden langzaam groeiende vleeskuikens gemest als indicator. 

• De aantallen Salmonella in gereinigde stallen zijn doorgaans 
extreem laag en moeilijk traceerbaar. Het aantonen van 
coliforme bacteriën is dan een mogelijkheid om de kwaliteit van 
desinfectie te monitoren.  
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• De monitoring van Salmonella in pas ontsmette stallen kan 
worden gemaskeerd door aanwezigheid van resten 
desinfectiemiddel.  Er dient voldoende ventilatie-tijd te 
zitten tussen desinfectie en monstername.  

• Salmonella kan verminderd gevoelig of zelfs resistent worden 
tegen de toegepaste desinfectiemiddelen; een laboratoriumtest 
kan in zulke gevallen uitsluitsel geven. 

• Voersilo’s en –installatie in de stal moeten in de reiniging 
worden meegenomen. 

• Watervoorziening moet goed worden gereinigd, zodat slijm en 
overige biofilms worden verwijderd.  

• De drinkwatervoorziening, daartoe behoort ook  een eigen 
waterbron, dient tenminste jaarlijks te worden gecontroleerd, 
zowel microbiologisch als chemisch. 

• Monstername om het resultaat van reiniging en desinfectie vast 
te stellen moet door gekwalificeerd personeel gebeuren. 

• Stalinrichting die werd ontmanteld nadat de koppel hennen is 
afgeleverd, wordt opgebouwd nadat hij is gereinigd en ontsmet.  

• Strooisel dat wordt ingebracht dient van goede kwaliteit te zijn 
en vrij van ongedierte en andere vormen van contaminatie zoals 
schimmels.  

• Na het inrichten en inbrengen van strooisel wordt de stal 
nogmaals ontsmet met een gasvormig ontsmettingsmiddel, 
bijv. formaldehyde. Elke vorm van besmetting die is 
geïntroduceerd na het nat ontsmetten kan daarmee worden 
verwijderd. 

• Tijdens het transport en bij de aankomst van de 
ééndagskuikens moeten maatregelen worden genomen om de 
stal op de juiste temperatuur te houden. 

• Bij aankomst op de opfokbedrijven is een monstername van 
de transportmiddelen en/of dieren op aanwezigheid van 
Salmonella gewenst. 

• Monitoring met overschoenen tijdens een ronde mag door de 
pluimveehouder worden uitgevoerd. Goede voorlichting is hier 
gewenst, evenals regelmatige verificatie door externe 
partijen. 

• De Salmonella prevalentie van koppels volwassen dieren is 
doorgaans laag. Gevoeligheid van de monstername is een 
punt van aandacht. Bij koppels met een lage prevalentie moet 
ofwel het aantal monsters worden aangepast, ofwel de 
monsterfrequentie verhoogd (zie par 8.10). 

• In de loop van de opfokperiode hoopt zich stof op. Voor zover er 
direct contact met de eieren mogelijk is, dient dit stof te worden 
verwijderd.  

• Gedreven door welzijnsvraagstukken, komen er in toenemende 
mate bedrijven waar de kippen uitloopmogelijkheden hebben, 
met alle vormen van blootstelling aan omgevingsbesmetting. 
Behalve ophokken tijdens kritische Influenza perioden is hier 
weinig tegen te doen.  

• Het handhaven van biosecurity is bij dergelijke houderijvormen 
aanzienlijk moeilijker dan bij binnenhuisvesting. 

• Afhankelijk van het huisvestingssysteem is het drogen en 
afdraaien van mestbanden een optie. Bij het drogen van mest 
kan er stof worden gevormd.  
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• De opslag van de gedroogde mest dient in een separate ruimte 
te geschieden, waarin ongedierte wordt geweerd. 

• Voerleveringen worden buiten de stal geregeld, bij voorkeur 
zelfs buiten het erf of directe omgeving van de stallen. 

• Voer voor de eiproductiesector dient hittebehandeld te zijn en 
desgewenst voorzien van middelen om herinfectie met 
Salmonella te voorkómen. 

• Voerleveranciers bieden kwaliteitsgaranties voor het voer, 
hetgeen bij zelfmengende bedrijven niet altijd het geval is (zie 
par. 8.14), ook al komen de grondstoffen van gecertificeerde 
leveranciers.  

• Het gebruik van bijproducten, zoals haver voor bijstrooien 
moeten van bekende herkomst zijn en droog worden opgeslagen. 

• Tijdens de opfokperiode zijn er verschillende stressmomenten 
voor een koppel dieren: bij vaccinaties; tijdens het overplaatsen 
van dieren; bij temperatuurextremen etc..  

• Vaccinatie tegen Salmonella wordt algemeen toegepast en 
beschermt tegen besmetting. Bovendien draagt het  bij tot het 
verlagen van de koppelprevalentie als er toch een besmetting 
binnenkomt.  

• Blootstelling van dieren aan externe factoren zoals knaagdieren, 
insecten waaronder diverse keversoorten en mijten kan 
infectiegevaar en stress opleveren. Hiertoe moet er een 
beheersingsprogramma in werking zijn. Seizoenseffecten kunnen 
hier een rol spelen, vooral in het vóórkomen van de insecten. 

• De ligging van de bedrijven ten opzichte van andere, 
bijvoorbeeld pluimveeverwerkende industrie, andere 
pluimveebedrijven, mestverwerking etc. 

• De aanwezigheid van huisdieren; katten en honden in de stallen 
is niet toegestaan. 

• De aanwezigheid van “overige” landbouwhuisdieren of 
hobbydieren dient in de monitoring te worden meegenomen. 
Siervogels zijn niet gewenst op pluimveebedrijven. 

• Het vangen, laden en afvoeren van de dieren die worden 
overgeplaatst naar de Vermeerderingsbedrijven of naar 
Leg-eindbedrijven geschiedt door gekwalificeerd personeel en 
met gespecialiseerd transport. 

• Op de meeste bedrijven beschikt men over een aparte ruimte 
voor de opslag van kadavers en ander dierlijk afval. De ideale 
situatie bestaat uit een apart afsluitbaar gebouw dat bovendien 
nog gekoeld kan worden.  

 
7.2.2 Leg- Vermeerdering en Leg-eind 

Voor deze bedrijven gelden alle boven genoemde factoren (7.2.1) plus 
de volgende: 

• Transport van dieren dient aan hoge eisen te voldoen, evenals 
de behandeling van de dieren bij laden en lossen(Anon, 2005). 

• In legbedrijven dienen de legnesten schoon te zijn en geregeld 
te worden gecontroleerd. Niet alleen ei-bezoedeling , maar ook 
ei-beschadigingen kunnen optreden. 

• In de loop van de legperiode hoopt zich stof op. Voor zover er 
direct contact met de eieren is, dient dit stof te worden 
verwijderd. Vooral op de eierverzamelbanden komt dit voor. Nat 
reinigen is doorgaans niet mogelijk. 
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• De frequentie van eieren verzamelen door “afdraaien” kan 
mede bepalend zijn voor het optreden van overmatige breuk en 
kneus van eieren. 

• Bij het afdraaien van eieren is het van belang dat beschadigde en 
extreem vuile eieren reeds handmatig worden uitgesorteerd. 

• In de eierverzamelruimte van een legbedrijf staan vaak 
machines voor het op tray zetten van de eieren. Deze apparatuur 
moet geregeld worden gereinigd en ontdaan van ei-resten.  

• De opslag van eiertrays moet goed geconditioneerd zijn zodat 
de trays niet vuil of vochtig worden.  

• Na het stapelen van de eieren op lorries worden deze indien 
mogelijk in een speciale geconditioneerde ruimte geplaatst. 
Opslag van eieren onder niet optimale condities kan leiden tot 
problemen. 

• Vuile of grondeieren worden apart gehouden en niet gewassen 
of anderszins gereinigd in het systeem teruggeleid. Deze eieren 
vormen een groter risico voor bederf en overdracht van 
zoönosen.  

• Enkele malen per week worden de eieren opgehaald door het 
pakstation, waarbij het transport aan klimaateisen voldoet. 

• Tijdens de legperiode zijn er verschillende stressmomenten 
voor een koppel dieren: bij vaccinaties; bij de start van de 
legperiode en aan het einde tijdens eventuele rui; bij 
temperatuurextremen etc.. Tijdens deze momenten kan extra 
aandacht problemen voorkómen. 

• De gevoeligheid van externe invloeden is groter bij oudere 
dieren.  

• Eieren worden op legbedrijven gestempeld met een code die 
herkomst, huisvestingssysteem, datum en dergelijke aangeeft. 

• Huisverkoop van eieren moet weloverwogen worden gedaan. 
Vooral verkoop via automaten kan kwetsbare klimaatsituaties 
opleveren. 

• Het vangen, laden en afvoeren van de dieren naar de 
slachterij geschiedt door gekwalificeerd personeel en met 
gespecialiseerd transport. 

 
7.2.3 Broederijen 

• De herkomst van de broedeieren moet bekend zijn, evenals 
de gegevens omtrent de koppel, waaronder de Salmonella status. 

• Op de broederij moeten de eieren in geconditioneerde ruimtes 
worden opgeslagen, zodat er geen condensvorming op de eieren 
plaatsvindt.  

• Eieren worden alvorens te worden ingelegd, gesorteerd en 
vervolgens ontsmet in daarvoor speciaal uitgeruste sluizen. 
Droge ontsmetting verdient de voorkeur boven natte 
alternatieven. 

• Uitgesorteerde broedeieren (kleine, vuilschalige en kneus of 
breukeieren) worden aan de eiproductenindustrie geleverd. Zeer 
kleine broedeieren worden soms als gekookte en geverfde eieren 
op de markt gebracht. 

• De broedkasten en uitkomstkasten moeten schoon en 
ontsmet zijn, inclusief de gehele luchtvoorziening. Hierin kan zich 
stof ophopen met daarin ongewenste micro-organismen. 
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• De klimaatregeling in de broedkasten en uitkomstkasten 
bepaalt voor een groot deel de broedresultaten. Voor een goede 
hygiëne is deze echter ook van groot belang. 

• Bij schouwen en overplaatsen van de eieren moeten de eieren 
met bacteriegroei omzichtig worden behandeld zodat ze niet 
exploderen en de omgeving bezoedelen. 

• Personele hygiëne en apparatuur en gereedschappen 
• Nadat de kuikens zijn uitgekomen, ontstaat er veel stof en fijn 

dons in de uitkomstkasten. Dons is een uitstekend 
monstermateriaal, vooral omdat er doorgaans nat dons 
voorhanden is. 

• Het afrapen en controleren van de kuikens vindt plaats in een 
andere ruimte, omdat bij deze handelingen ook veel stof en dons 
wordt geproduceerd.  

• De sexe van de kuikens wordt met de hand bepaald en de 
hanen worden doorgaans afgevoerd. Bij cloaca-sexen wordt er 
eerst meconium uit de cloaca gedrukt, dat dient te worden 
opgevangen en kan dienen als monster voor 
Salmonellaonderzoek. 

• Hennen ondergaan desgewenst een snavelbehandeling, waarbij 
ze worden gehanteerd.  

• In de broederij vinden vaccinaties plaats, sommige via injecties, 
andere middels spray. 

• De transportkratten waarin de kuikens worden vervoerd 
moeten schoon en ontsmet zijn. 

• Het transport vindt plaats in gereinigde en ontsmette 
vrachtwagens die zijn voorzien van een klimaatregeling . 

• Bij aankomst op het opfokbedrijf worden de kuikens in de stal 
gebracht, nadat er bij voorkeur op de vrachtwagen een monster 
wordt genomen voor Salmonella onderzoek. 

• De kratten en rolcontainers worden mee terug genomen naar 
de broederij en aldaar gereinigd en ontsmet. 

 
7.2.4 Eierpakstations 

• Eierpakstations werken volgens een GHP code, dan wel een 
alternatief systeem, dat aantoonbaar gelijkwaardig is. 

• De opslag van de ontvangen eieren moet vorming van condens 
uitsluiten.  

• Rolcontainers die naar de legbedrijven gaan moeten schoon zijn 
en bij voorkeur naar het bedrijf van herkomst teruggebracht. 

• Als er trays retour gaan naar een legbedrijf moeten die bij 
voorkeur nieuwe pulptrays zijn, of gewassen en ontsmette plastic 
trays. Voorkeur verdient het gebruik van plastic trays, die 
gemakkelijk zijn te reinigen en minder snel onderkomen bieden 
aan ongedierte zoals knaagdieren of insecten. 

• Onstapelmachines moeten goed zijn afgesteld en de 
zuignappen moeten schoon zijn en regelmatig worden vervangen. 

• Schouwen en sorteren is een volledig geautomatiseerd proces. 
• Een pakstation voert een boekhouding van herkomst, 

sorteergegevens van de eieren enz.  
• Opslag van de verpakte eieren in retailverpakking dient in 

ruimtes te geschieden die condensvorming uitsluit. 
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7.2.5 Eiproductenindustrie 
• Veel bedrijven in de eiproductenindustrie werken volgens de 

“Guide to Good Manufacturing Practice” voor eiproducten die 
bestemd zijn voor de voedingsmiddelen industrie (EEPA, 2011). 
Alle andere bedrijven dienen een gelijkwaardig 
kwaliteitssysteem te hanteren in de vorm van een GHP code of 
een vergelijkbaar HACCP systeem. 

• Eieren kunnen zowel uitwendig als inwendig besmet zijn met 
potentieel pathogene micro-organismen zoals Salmonella.  

• Uitwendige besmetting met andere potentiële pathogenen zoals 
Bacillus spp. Clostridia en Staphylococcen komt voor.(par 8.17)  

• Wassen van eieren die worden verwerkt is toegestaan, mits ze 
droog zijn  voor de verwerking begint. 

• Indien vloeibaar eistruif wordt aangevoerd, moet dit afkomstig 
zijn van een bevoegd bedrijf, en het product moet als grondstof 
worden behandeld. 

• Bij de opslag van eieren mag er geen condensvorming op de 
eieren plaatsvinden.  

• Opslag van hulpstoffen en verpakkingsmateriaal moet in 
separate geconditioneerde ruimtes geschieden. 

• Er mogen alleen hele eieren worden verwerkt. Gebroken eieren 
of uitgeschouwde bebroede eieren worden beschouwd als niet 
geschikt voor humane consumptie. 

• Eieren met kleine cracks of haarscheuren mogen wel worden 
verwerkt, zij het dat ze zo snel mogelijk moeten worden 
verwerkt. 

• De herkomst van de eieren dient duidelijk te zijn, vooral als het 
gaat om Salmonella besmette bedrijven. 

• Eieren die afkomstig zijn van broederijen mogen niet bebroed zijn 
geweest. Controle daarop vindt plaats met de analyse van 3-
hydroxyboterzuur. 

• Verpakkingsmateriaal moet schoon zijn, hetgeen in hoge mate 
geldt voor materiaal dat wordt hergebruikt. 

• Hulpstoffen moeten geschikt zijn voor verwerking in 
voedingsmiddelen, en de afkomst en certificaten dienen bekend 
te zijn. 

• Water mag alleen van drinkwaterkwaliteit zijn. 
• Indien bevroren eiproducten moeten worden ontdooid, dient 

dit snel en gecontroleerd te gebeuren. Het ontdooide product 
moet vervolgens worden gefilterd. 

• Alle producten of halffabrikaten moeten worden gelabeld, zodat 
duidelijk is om welk type product het gaat, wanneer het is 
geproduceerd en bij welke temperatuur het moet worden 
bewaard. 

• Bij het proces moeten de CCP’s zoals ze zijn voorgesteld worden 
opgevolgd. Het gaat om filtreren, verhitten, drogen, koelen en 
verpakken. 

• De meeste eiproducten worden voor industrieel bereide 
producten gebruikt. Er is echter een stroom producten die in 
kleine verpakkingen aan de horeca of direct aan de consument 
wordt geleverd. Het betreft hier kartons met gepasteuriseerd 
heelei of eiwit.   

• De eiproductenindustrie hanteert microbiologische criteria 
waaraan de eiproducten moeten voldoen (par 8.17). 
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7.2.6 Consumenten (Huishoudelijke bereiding) 
• Het Voedingscentrum adviseert de consument schaaleieren thuis 

koel te bewaren.  
• Na het hanteren van schaaleieren is handen wassen gewenst. 
• Het gebruik van rauwe eieren bij de bereiding van voedsel, 

waarbij geen of een onvoldoende verhittingsstap wordt 
toegepast en wat na bereiding niet wordt gekoeld, geeft het 
grootste risico van besmetting. In de enquête ‘microbiologische 
voedselveiligheid risico’s’ (Chardon & Swart, In Prep) wordt een 
gemiddelde consumptie van 43 gekookte hele eieren per jaar 
gerapporteerd. Tevens wordt een gemiddelde jaarlijkse 
consumptie van 36 hele gebakken eieren gerapporteerd. (zie 
8.18). Zelfbereide mayonaise, bereid met rauwe eieren, wordt 
gemiddeld 1,0 maal per jaar geconsumeerd en ‘Zelfbereide 
toetjes waar rauwe eieren inzitten’ worden gemiddeld 1,5 maal 
per jaar geconsumeerd (zie ook 8.18). 

 
7.2.7 Slachterijen Ouderdieren en Leghennen  

Tijdens het slachten van de uitgelegde ouderdieren en leghennen, kan 
er een introductie plaatsvinden op het vlees van micro-organismen , 
waaronder Salmonella, Campylobacter, ESBL en bederfflora. Aangezien 
het grootste deel van de productie wordt gebruikt als grondstof voor de 
conservenindustrie en als gekookt vlees in salades wordt verwerkt, is 
het risico relatief klein. Een klein deel van de productie komt als verse 
soepkip op de markt. 
Eieren die tijdens het slachten worden geoogst, worden afgezet naar de 
eiproductenindustrie, waar alle producten worden gepasteuriseerd. Afzet 
van schaaleieren vanaf de slachterij is niet meer toegestaan. 
 

7.3 Toelichting 
Een toelichting op enkele van de hierboven genoemde factoren wordt in 
het volgende hoofdstuk gegeven, waarbij tevens interventies worden 
besproken.  
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8 Interventiemogelijkheden 

8.1 Inleiding 
In het voorgaande hoofdstuk is een uitgebreide opsomming gegeven 
van factoren die van invloed (kunnen) zijn op de risico’s, of zelf een 
risico op een besmetting vormen. In de opsomming is soms al een 
indicatie gegeven in welke richting de oplossing moet worden gezocht. 
In dit hoofdstuk worden de bovengenoemde factoren toegelicht en is 
aangegeven welke mogelijkheden er zijn om risico’s te verkleinen dan 
wel te beheersen. In belangrijke mate gaat over Salmonella in kippen en 
eieren, dat wordt beschouwd als het grootste risico voor de 
volksgezondheid. 
 

8.2 IKB 
In de Nederlandse pluimveehouderij zijn de meeste bedrijven 
aangesloten bij het zg. IKB systeem. IKB EI is een 
kwaliteitszorgsysteem waarmee alle schakels die betrokken zijn bij de 
productie van consumptie-eieren garanties verstrekken over de manier 
van produceren. Er mag alleen voer van  GMP-gecertificeerde 
leveranciers worden afgenomen. Daarnaast zijn er voorschriften met 
betrekking tot controle van de drinkwaterkwaliteit, met name bij gebruik 
van eigen bron. Extra voorwaarde voor deelname aan IKBEI is dat aan 
de hygiëne-eisen moet worden voldaan zoals deze zijn vastgelegd in het 
Plan van Aanpak preventie en bestrijding van Salmonella in de 
eiersector.  
In de IKB voorschriften voor de afzonderlijke houderij-typen wordt in 
detail voorgeschreven hoe te handelen en welke maatregelen moeten 
worden genomen en hoe ze moeten worden genoteerd. 
Dit geldt voor een groot aantal zaken, waaronder persoonlijke hygiëne, 
ongediertebestrijding, bedrijfshygiëne, administratie, bedrijfsvoering, 
voer en drinkwater, personeel diergezondheid etc..Het navolgen van 
deze voorschriften levert een belangrijke bijdrage aan de goede en 
verantwoorde bedrijfsvoering, waarbij de diergezondheid en de 
volksgezondheid zijn gediend. Momenteel zijn belangrijke ijkpunten voor 
de pluimveehouderij diergezondheid en direct daarmee gelinkt het 
antibioticumgebruik en het bestrijden van Salmonella, specifiek voor de 
eiersector zijn dit Salmonella Enteritidis en Salmonella Typhimurium 
vanwege de EU verordeningen.  Het Hygiënebesluiten leghennen en 
Opfok, Fok en Vermeerdering (Anon, 2012, en Anon, 2012a) is 
vervangen door Regeling van 7 juni 2005, nr. TRCJZ/2005/1411, 
houdende regels inzake preventie, bestrijding en monitoring van 
besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s (Overheid.nl, 2015) 
 

8.3 Veterinaire begeleiding 
Voor periodieke bedrijfsbezoeken en vaccinaties worden de bedrijven 
met leghennen bezocht door dierenartsen, meestal gespecialiseerd in 
pluimvee. Een pluimveebedrijf sluit een contract af met een dierenarts 
waarmee een duurzame relatie ontstaat. 
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8.4 Biosecurity 
Biosecurity omvat alle aspecten van een hygiënische bedrijfsvoering. Er 
zijn veel zaken die hierbij een rol spelen, om insleep van potentieel 
pathogenen micro-organismen te voorkómen. Laarzenbakken horen 
daar bij. Deze moeten regelmatig worden ververst, zodat steeds 
voldoende desinfectans voorhanden is en niet door verontreiniging 
onwerkzaam wordt. Hiervoor is een visuele inspectie van de 
vervuilingsgraad doorgaans voldoende. In geval de bak of mat buiten 
staan, kan door regenval de concentratie van het desinfectiemiddel te 
laag worden. Bij bedrijven met binnengehouden dieren is de handhaving 
van biosecurity gemakkelijker dan bij bedrijven met uitloop.  
Deze barrière voorkomt naast de insleep van Salmonella ook die van 
andere dierpathogene zoals AI en E. coli. Reiniging en desinfectie van de 
stallen en de directe omgeving is ook een belangrijke schakel, evenals 
de discipline van het management en personeel, bijvoorbeeld als het 
gaat om verkleden alvorens de stal te betreden. Alle bezoekers en 
leveranciers vallen er ook onder.  
 

8.5 Reiniging en desinfectie 
Bij de opfokbedrijven en  de vermeerderings- en  legbedrijven is na 
afloop van een ronde meestal voldoende tijd en ruimte voor een 
gedegen reiniging en desinfectie van stal en inventaris. Het is van groot 
belang dat de inventaris en alle demontabele onderdelen afzonderlijk 
worden gereinigd en ontsmet. 
In toenemende mate maken pluimveehouders gebruik van 
gespecialiseerde bedrijven.  
De monitoring van het resultaat van reiniging en desinfectie is zeer 
belangrijk Wales et. Al.., 2006), maar beperkt zich doorgaans tot 
Salmonella, hoewel die in dat stadium moeilijk is te vinden. Soms wordt 
gezocht naar coliforme bacteriën in plaats van Salmonella, omdat deze 
vergelijkbaar gevoelig zijn voor desinfectiemiddelen, in grotere aantallen 
voorkomen en gemakkelijk zijn aan te tonen (Dewaele, 2012). Welke de 
detectiegrens is voor coliforme bacteriën staat ter discussie, maar in elk 
geval lager dan 10 per monsterswab of elk ander gedefinieerd monster. 
In het geval dat een bedrijf de voorgaande ronde Salmonella positief is 
geweest moet er specifiek op Salmonella worden gecontroleerd en dient 
deze afwezig te zijn. 
Een visueel schone stal is altijd het uitgangspunt, waarbij de 
demontabele zaken altijd inspecteerbaar zijn (Gradel, et. Al., 2005). De 
beoordeling van het reinigingsresultaat gaat alleen goed in een droge 
stal; vuile oppervlakken zijn moeilijk te zien in een natte stal.  
De monstername dient gericht te geschieden, waarbij de risicopunten 
meer aandacht krijgen dan schone en gladde oppervlakken. Na de 
desinfectie moet er voldoende tijd zijn geventileerd, zodat de 
monsternemer zonder beschermende voorzieningen in de stal kan. De 
lengte van de ventilateitijd hang samen met het bebruikte 
desinfectiemiddel en de mate van ventilatie.  Op deze manier wordt 
voorkómen dat er teveel desinfectiemiddel is achtergebleven waarmee 
de monstername niet een juist beeld geeft. 
Indien het resultaat van de desinfectie onvoldoende is gebleken voor het 
afdoden van Salmonella, moet er nogmaals worden gedesinfecteerd. 
Allereerst is in dergelijke gevallen een visuele inspectie in de droge stal 
op restanten vuil en mest nodig. Het is tevens aan te bevelen om te 
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testen of de aangetroffen Salmonella niet resistent is tegen het 
gebruikte middel. 
Het is bekend dat Salmonella lang kan overleven in het milieu van een 
stal; tot 53 weken in een schone stal en zeker 25 weken in strooisel 
nadat de dieren zijn afgevoerd (Dewaele, 2012). De leegstand op zich is 
geen oorzaak van afnemen van Salmonella besmettingen (Davies en 
Wray, 1996; Hoorebeke, et al., 2010). In geval van een Salmonella 
besmetting wordt soms één of enkele ronden langzaam groeiende 
vleeskuikens gemest als indicator. Indien deze Salmonella vrij blijven 
wordt het bedrijf weer vrijgegeven. 
 
Voorzieningen als eiertransportbanden behoeven in dit opzicht veel 
aandacht. Ook verstopplaatsen voor kevers en mijten moeten visueel 
worden opgespoord en onderzocht (Hoorebeke, et. Al.,  2011; Moro, et. 
Al.,  2007). Het bestrijden van de zg tempexkever, Alphitobius 
diaperinus, is zeker bij grondhuisvesting van groot belang. Deze kever 
kunnen drager zijn van allerlei besmettingen, waaronder virussen, 
Salmonella en Campylobacter (Bolder, 2002; Hazeleger, et. Al., 2008; 
Crippen, et. Al., 2009).  
Alvorens de dieren worden geplaatst,wordt de stal ingericht. Voer- en 
watervoorzieningen worden opgebouwd en gebruiksgereed gemaakt 
evenals alle overige voorzieningen. Vervolgens wordt er strooisel in de 
stal gebracht. Desgewenst wordt daarna nogmaals ontsmet met 
formaldehydegas om Salmonella die met de installatie is binnengebracht 
te elimineren. 
 
De watervoorziening bij vrijwel alle pluimveebedrijven bestaat nu uit 
een gesloten ringleiding met daaraan bevestigd drinkcups of nippels. 
Aan de binnenzijde van de leiding kan zich een biofilm vormen, waarin 
allerlei soorten ongewenste micro-organismen kunnen voorkomen. 
Tijdens de ronde kan aan het drinkwater chloor of peroxide worden 
toegevoegd, waarmee het probleem kan worden beheerst. Aan het 
einde van de ronde moet de leiding goed worden doorgespoeld en 
vervolgens gedurende tenminste 24 uur vol gezet met een 
desinfectiemiddel, bijv. peroxide, dat wordt verwijderd, waarna de 
leidingen worden doorgespoeld. 
 
Het voersysteem in vermeerderings- of legbedrijven bestaat veelal uit 
een gesloten buis met vijzel, waarmee het voer naar voerpannen wordt 
getransporteerd, waaruit de dieren eten. In deze vijzel kan zich een stof 
en/of vetlaagje vormen, waarin een eventuele besmetting kan 
handhaven, zelfs tot de volgende ronde. Vooral in geval van een 
besmetting met Salmonella in de voorgaande ronde is het van belang 
om deze vijzelbuizen goed te reinigen en te ontsmetten. In sommige 
gevallen zal het nodig zijn om het systeem te ontmantelen in verband 
met de problemen om goed te reinigen. Het spreekt vanzelf dat de 
voerpannen moeten worden ontmanteld en schoongemaakt. Er  is nog 
een klein aantal bedrijven dat de traditionele voergoten met een 
sleepketting gebruikt. Deze zijn gemakkelijk te demonteren en te 
reinigen. 
Primaire bedrijven in de eiersector moeten na ieder Salmonella besmet 
koppel de voersilo’s reinigen en ontsmetten (voor bedrijven met 
opfokleghennen geldt dit alleen voor S.e. en S.t), tenzij duidelijk is dat 
de oorzaak elders ligt. Ook zijn er verplichtingen ten aanzien van het 
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nemen van stofmonsters, voer voor eventuele analyse na besmetting 
van de koppel. 
 

8.6 Strooisel 
In Nederland worden verschillende soorten strooisel toegepast in de 
legpluimveehouderij. Houtkrullen en gehakseld stro worden het meest 
toegepast, maar verschillende andere soorten komen voor, afhankelijk 
van het huisvestingssysteem. Strooisel dient droog te zijn en vrij van 
schimmels en uitwerpselen van knaagdieren en dergelijke. Doorgaans 
volstaat een visuele beoordeling van de opslagplaats en de partij 
strooisel. Volwassen kippen houden het strooisel doorgaans mooi rul 
door hun scharrelgedrag. Nadeel van een te droog strooisel kan zijn dat 
er veel stof wordt gevormd in de stal. Voordeel is dat eventuele 
grondeieren niet sterk vervuilen, maar soms moeilijk te vinden zijn. 
In legnesten wordt soms kunstgras als bodembedekker toegepast. Deze 
matten kunnen desgewenst uitgenomen worden en tussentijds 
gereinigd. 
 

8.7 Opstallen  
Voor zover het de huisvesting van hennen betreft, speelt de leeftijd van 
de stallen een rol (Davies, et. Al.,  2003a; Carrique, et. Al., 2008) voor 
de gevoeligheid voor Salmonella besmettingen en vooral in het 
bestrijden daarvan. Dit geldt ook voor het bestrijden van verschillende 
andere micro-organismen en virussen. Oudere stallen bevatten 
doorgaans nog veel houten oppervlakken, die moeilijk te reinigen zijn en 
goede verstopplaatsen bieden voor mijten en andere insecten. 
Ontsmetten van houten oppervlakken vergt extra aandacht en kennis, 
waarover professionele bedrijven beschikken. 
Het type huisvesting, zoals kooi, grondhuisvesting of uitloop, lijkt geen 
belangrijke rol te spelen voor de aanwezigheid van Salmonella vanwege 
verstrengelde invloed van factoren (Hoorebeke, et. Al., 2010; de Reu, 
et. Al., 2010; Holt, et. Al., 2011). Het beheersen van Salmonella 
besmettingen in geval van uitloop is zeer moeilijk en indien dergelijke 
koppels besmet raken met Salmonella biedt de bescherming van de 
dieren middels vaccinatie of zuur toevoegingen aan het voer een 
mogelijkheid. Het effect van dergelijke maatregelen zijn moeilijk 
kwantificeerbaar. Bij een lage challenge uit de omgeving bieden ze 
bescherming tegen infecties, dan wel vertragen ze deze.  
De bedrijfsgrootte is wel van invloed op de besmettingskans voor 
Salmonella (EFSA, 2007; Carrique, et. Al., 2008; Snow, et. Al., 2010; 
Mollenhorst, et. Al., 2005). Het aantal stallen, alsmede de aanwezigheid 
van meer leeftijden op een bedrijf zijn van invloed. Het  aantal dieren in 
een koppel blijkt geen eenduidige factor. Verschillende onderzoeken 
vinden wel een verband (Mollenhorst, et. Al., 2005; Snow, et. Al., 2007; 
Huneau, et. Al., 2009), terwijl Hoorebeke et. Al., (2011) concludeert dat 
het aantal dieren geen factor is.  
 

8.8 Mestverwerking 
Op sommige bedrijven wordt de mest verzameld in een aparte ruimte op 
het bedrijf, nadat het eerst wordt gedroogd.  
Indien mest niet op het eigen bedrijf afgezet kan worden, wordt het 
afgenomen door bijvoorbeeld akkerbouw, composteerbedrijven of 
mestverbranding. In geval van export, moeten er de benodigde 
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begeleidende certificaten beschikbaar zijn. Het transport wordt 
uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven of loonwerkers (Tacken, van 
Leeuwen et al. 2003). Vooral bij bedrijven met een Salmonella historie 
is de nodige voorzorg gewenst evenals bij bedrijven waar zich andere 
pluimveeziekten voordoen. Snel afvoeren van de mest is dan gewenst. 
 

8.9 Stress 
Er zijn veel stressfactoren waaraan de dieren worden blootgesteld, en er 
is niet altijd wat tegen te doen. Dieren worden extra gevoelig voor 
infecties van Salmonella, en de kans bestaat dat enkele dragers van de 
bacterie massaal gaan uitscheiden en hu omgeving besmetten. Dit geldt 
ook voor andere kiemen waaronder E. coli, die zich dan gedraagt als 
opportunist en koppels kan besmetten. 
Hitte en koudestress zijn wel te ondervangen door managements 
handelingen. Koudestress van de dieren is rasafhankelijk (Campo et. Al., 
2008) en hittestress heeft invloed op de immuunrespons van de hennen 
(Mashaly et. Al., 2004). Afhankelijk van het type huisvesting worden 
verschillende soorten hennen gebruikt (Campo, et. Al., 2008). Deze zijn 
doorgaans specifiek voor een huisvestingssysteem gefokt (Wigley, 
2004), zodat de aanpassingsproblemen en daarmee gepaard gaande 
stress in mindere mate worden waargenomen. Voor Nederlandse 
klimaatcondities is dit van minder belang, omdat extremen zelden 
voorkomen. 
Het vervoer van levende dieren dient te geschieden volgens regels van 
de EU (Anon, 2005), inhoudende voorschriften met betrekking tot 
beladingsgraad, rijafstand en rijtijden. De kwaliteit van transport, het 
transportmiddel en de vervoerder, en de mate van welzijn van de dieren 
zijn de belangrijkste factoren tijdens het vervoer. Bij goede invulling 
daarvan is de duur van het transport minder belangrijk.  
Een bekend stressmoment is de aanvang van de legperiode. Dieren 
moeten wennen aan hun nieuwe situatie en de rust vinden om het ei te 
leggen. Ook bij de rui treedt er veel stress op, vooral vanwege 
voeronthouding. 
Dierbehandelingen zoals vaccinaties vereisen dat er mensen in de 
stallen komen, waarmee de nodige voorzorgen gepaard moeten gaan. 
Ook dient er aandacht te zijn voor de apparatuur die mee de stal in 
gaat. Indien er vaccinaties worden gegeven via injecties moeten alle 
dieren individueel worden opgenomen. Vaccinatie tegen Salmonella 
wordt algemeen toegepast bij vermeerderingdieren en leghennen. Er 
zijn verschillende producten op de markt, waaronder levende en dode 
vaccins (Gantois, et. Al., 2006), die enerzijds tegen Salmonella 
enteritidis alleen of in combinatie met Salmonella typhimurium 
beschermen. Voordeel van vaccinatie tegen Salmonella is dat de 
koppelprevalentie wordt verlaagd, waarmee de kans op besmette eieren 
die de consument bereiken (Anon, 2002). Toch komen Salmonella 
besmette dieren nog voor in gevaccineerde koppels (Davies en Breslin, 
2004a; Hoorebeke, et. Al., 2009) vooral als de dieren een stressperiode 
doormaken.  
Gevaccineerde leghennen scheiden minder Salmonella uit dan niet 
gevaccineerde.  Het uitscheidingsniveau in beide groepen neemt snel af 
van 500 tot minder dan 10cfu/g mest, maar blijft intermitterend 
gedurende lange tijd, tot 18 weken na infectie waarneembaar (Bolder, 
1999). Het aantal Salmonella besmette eieren was bij leghennen 
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gerelateerd aan het challenge niveau van de hennen en vrijwel alle 
eieren alleen op de schaal besmet. Er was slechts een gering verschil in 
percentage besmette eieren tussen de gevaccineerde hennen en de 
controle groep bij experimenten met hoge Salmonella challenge dosis 
(Bolder, 1999; Gast, 2011; Immerzeel, 2004). Vaccins zijn effectief op 
bedrijven met een goed management, goede huisvestingscondities en 
een lage omgevingsbesmetting (Filho, et. Al., 2009).  Vaccinatie tegen 
een homologe challenge stam vermindert het aantal dieren dat op 
langere termijn na de challenge positief is, kan de verspreiding binnen 
een groep dieren geheel onderbreken, en is alleen daardoor al 
verantwoordelijk voor een sterke reductie in het aantal positieve eieren.  

In de moderne leghennenhouderij wordt de legperiode langer dan 
vroeger, terwijl de vaccins deze langere periode niet geheel dekken, 
tenzij er nogmaals wordt geënt (Groot Koerkamp, 2015 pers. 
Mededeling). Tijdens de rui wordt de dieren voer onthouden, waardoor 
voor de dieren een bijzondere stressvolle situatie ontstaat  waardoor ze 
gevoeliger worden voor Salmonella infecties.(Holt, et. Al., 2003; Golden, 
et. Al., 2008). Ook kan daardoor een latente infectie uitgroeien tot een 
grootschalige uitscheiding van Salmonella. In de VS wordt wel een 
chloraat preparaat verstrekt om Salmonellabesmetting tegen te gaan 
(McReijnolds, et. Al., 2005). 
 

8.10 Salmonella monitoring 
De effectiviteit van de Salmonella monitoring in de stallen tijdens een 
opfok / legperiode wordt bepaald door verschillende factoren. 
Het aantal monsters , al dan niet gepoold, bepaalt voor een groot deel 
de kosten (De Waele, 2012; Arnold, et. Al., 2014; Carr, et. Al., 2008). 
Niet alle dieren in een koppel kippen scheiden Salmonella uit, het 
percentage kan 0,1% bedragen. Aangezien deze dieren intermitterend 
uitscheiden (De Smidt, et. Al., 1997) is de frequentie van de 
monstername van belang. Ook de aard van de monsters kan de uitslag 
beïnvloeden. 
 
Een Europees monitoringsprogramma voor Salmonella Typhimurium 
(ST) en Enteritidis (SE) is van kracht (Anonymous 2006) sinds 2008. In 
dit programma worden koppels leghennen bemonsterd op gezette 
tijden. Sinds 2009 worden eieren van positieve koppels gekanaliseerd, 
dat wil zeggen dat deze niet verkocht worden als tafelei, maar naar de 
eiverwerkende industrie worden geleid waar ze een hittebehandeling 
ondergaan om Salmonella te inactiveren. 
De monitoring wordt uitgevoerd in het kader van een NCP (National 
Control Programme), en bestaat uit een routine monitoring en een 
verificatietest. De routinemonitoring wordt uitgevoerd door de 
pluimveehouder zelf, de eenmalige officiële monstername door de GD 
(Gezondheidsdienst voor Dieren)  en de verificatie geschiedt door de 
NVWA. 
Voor kooihuisvesting bestaat de routinemonitoring uit het verzamelen 
van 300g feces, voor grond- en vrije uitloop huisvesting uit twee paar 
overschoenen. Het is duidelijk dat deze test niet altijd alle besmetting 
zal detecteren, maar een zekere sensitiviteit heeft. Deze sensitiviteit 
hangt af van de besmettingsgraad van het koppel. De tests worden 
uitgevoerd op 24 weken na geboorte (plus of min maximaal twee 
weken), en vervolgens elke twee weken. Verificatie vindt plaats als er 
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verdenking optreedt aan de hand van de routinemonitoring. De 
verificatie bestaat uit monsters eileider/caeca van 300 dieren of controle 
van 4000 eieren. Als de verificatie test ook positief is voor Salmonella is 
het koppel formeel besmet verklaard. 
Het blijkt dat de eerste twee a drie testen zelden positief zijn. Een 
kostenneutrale interventie zou kunnen bestaan uit het minder intensief 
bemonsteren van jonge koppels, maar het meer intensief bemonsteren 
van oudere koppels, door bijvoorbeeld niet 2 paar, maar 4 paar 
overschoenen te lopen, verdeeld over twee dagen. EU regelgeving staat 
deze alternatieven in de weg.  
De sensitiviteit van de test wordt dan verhoogd waar het nodig is. Ook 
zou de detectie van Salmonella-positieve koppels kunnen worden 
verbeterd door monsternames op stress-momenten. Verder zou 
steekproefsgewijs controleren van de monsters op aantallen 
Enterobacteriaceae eventuele “magnetronfraude” kunnen aantonen. 
In broederijen worden donsmonsters, eischalen, dode kuikens in schaal 
of meconiummonsters genomen (Davies, et al., 2005; Cox, et.al., 
1991). Bij aankomst van de ééndagskuikens op de boerderij worden uit 
de transportkratten inlegvellen genomen, volgens de methode zoals 
beschreven in het Hygiënebesluit opfokbedrijven, fokbedrijven en 
vermeerderingsbedrijven van het PVE (Anon, 2012a). Voor zover het de 
overplaatsing van fokbedrijf naar legbedrijf betreft, worden bij aankomst 
van de hennen op het legbedrijf geen monsters genomen. De 
overplaatsing gaat gepaard met de nodige stress, derhalve zou het 
wenselijk zijn om de dieren bij aankomst te bemonsteren. Dit kan door 
verzamelmonsters mest uit de transportcontainers te nemen. Ook vlak 
na het plaatsen zijn de dieren gevoelig voor infectie vanwege stress 
door de nieuwe omgeving, hiërarchie etc.. 
In de omgeving van stallen kan de monstername van andere diersoorten 
op de bedrijven informatie geven, terwijl in de stallen feces, stof en 
strooisel de meest gebruikte monstername vormt.  
De verlenging van de legperiode kan conflicteren met de effectiviteit van 
de Salmonella vaccinatie aan het einde van de legperiode. Herhalen van 
de vaccinatie is niet aan de orde omdat de kosten relatief hoog zijn. In 
deze gevallen zal een geïntensiveerde monitoring wellicht een grotere 
kans bieden om een besmetting op te sporen. 
Voor Salmonella monitoring is het bemonsteren van eieren zelf niet erg 
voor de hand liggend, aangezien er zo weinig eieren daadwerkelijk 
besmet zijn (Arnold, et. Al., 2014; Bolder, 1999; De Boer en vd Zee 
2000; v.d. Giesen, RIVM rapport). Ook de wijze van verkrijgen van de 
monsters voor Salmonella onderzoek is van belang voor de uitslag 
(Musgrove et. Al., 2005).  
 

8.11 Ongedierte 
Monitoring van ongedierte, insecten zoals Alphitobius diaperinus , mijten 
/ bloedluizen en parasieten zoals coccidiën dient bij voorkeur deel uit te 
maken van het monsterprogramma. Alphitobius  kunnen drager zijn van 
Salmonella en Campylobacter, maar ook van verschillende virussen en 
deze besmetting overdragen naar de volgende koppel (Bolder 2002, 
Hazeleger, et al., 2008). Dit geldt ook voor bloedluizen die de 
schoonmaak en desinfectie hebben overleefd. In houten stallen is de 
kans daarop groter dan in moderne glad afgewerkte stallen. 
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Dit geldt ook voor knaagdieren (Garber, et. Al., 2003). Het is immers 
bekend dat deze dieren besmettingen van o.a. Salmonella kunnen 
overdragen (Meerburg et. Al., 2004). Bestrijding kan bestaan uit weren 
of vangen, waarbij de gezondheid van de dieren en mens niet in gevaar 
worden gebracht. 
 

8.12 Eieren 
Het verzamelen van eieren gebeurt doorgaans een of enkele malen per 
dag. Hoe meer eieren er tegelijk uit de stal moeten worden 
getransporteerd, hoe groter de kans op breuk of beschadiging van de 
eieren. Bij het verzamelen van de eieren op het legbedrijf is er een 
aantal factoren die de hygiënische gang van zaken mede bepaalt. De 
apparatuur en de ruimte dienen schoon te worden gehouden. Nat 
reinigen van de machines kan vaak niet omdat er veel kwetsbare 
electronica aan en in zit. Er moet daarom een alternatieve werkwijze 
worden gevonden die de verontreiniging door breukeieren kan 
verwijderen. Borstelen is een van de opties in dit opzicht, maar hiermee 
kan slechts de ophoping van verontreiniging worden tegengegaan, maar 
meestal niet volledig worden verwijderd. Bovendien kan een borstel 
kruisbesmetting introduceren en gedurende lange tijd in stnad houden. 
Ei-inhoud is een erg goede voedingsbodem voor groei van allerlei micro-
organismen, en de gevolgen laten zich lang na passage van een 
gebroken ei gelden (vd Bij en Bolder 1999, niet gepubliceerde data). Na 
passage 50 eieren was de oorspronkelijke besmetting op een 
tranportband nog te traceren en op zuignappen was na 10 dagen een 
Salmonella besmetting nog aantoonbaar. Het type transportband en het 
materiaal zijn van invloed op het persisteren van Salmonella (Stocki, et. 
Al., 2007). Traditionele transportbanden zijn van canvas en verdragen 
slecht natte omstandigheden en zijn derhalve moeilijk nat te reinigen. 
Deze factoren zijn eveneens van belang voor eierpakstations die met 
dergelijke apparatuur werken. Het ontstapelen van de trays geschiedt 
vooral bij grote bedrijven machinaal, en meestal worden er pulptrays 
gebruikt. Deze moeten schoon zijn en droog worden bewaard. Als 
gebruik wordt gemaakt van retourtrays uit een pakstation, moeten deze 
bij voorkeur van hetzelfde bedrijf afkomstig zijn, en tevens 
gecontroleerd op reinheid en beschadigingen. Ditzelfde geldt voor de 
trolleys waarop de stapels trays met eieren worden vervoerd, deze 
moeten ook schoon zijn. Bij het op trays plaatsen moet er wel een 
voorsorteermogelijkheid zijn, zodat beschadigde eieren niet op de trays 
terecht komen. Licht beschadigde eieren worden als tweede soort aan 
de eiproductenindustrie geleverd.  
Hoewel grondeieren niet mogen worden geleverd aan pakstations, noch 
aan de industrie, komt het voor dat deze eieren aan huis worden 
verkocht, nadat ze zijn schoongemaakt. 
 
Opslag van eieren in de productieketen geschiedt doorgaans niet 
gekoeld. Op leghennenbedrijven worden eieren opgeslagen in speciale 
opslagruimtes, met een zo constant mogelijke temperatuur. Gevaar voor 
condensatie op de eieren of zweten speelt vooral in de zomer een rol.  
De temperatuur tijdens het transport van eieren dient zodanig te zijn 
dat geen grote temperatuurschokken en/of -schommelingen optreden. 
Daarnaast moet het klimaat zodanig zijn dat de eieren niet kunnen gaan 
zweten, noch bij het inladen, noch bij het uitladen (Anon, 2013b). Bij 
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elke (af)levering moet worden gecontroleerd of de auto optisch schoon 
is. Ten minste éénmaal per jaar wordt een steekproef uitgevoerd om te 
controleren of de reiniging adequaat is, en of er een additionele 
ontsmetting dient plaats te vinden. Iedere vrachtauto wordt tenminste 
éénmaal per week grondig gereinigd. Indien de aard van de vrachten of 
andere oorzaken dit noodzakelijk maken wordt de vrachtwagen ook nog 
ontsmet. 
Verzamelaars, pakstations en grossiers moeten factoren zoals 
temperatuur en luchtvochtigheid beheersen om al te grote 
schommelingen hiervan te voorkomen. Gecombineerd met eisen aan de 
inrichtingen wordt zo in ieder geval de verdere ontwikkeling van 
eventuele microbiologische risico’s door bijvoorbeeld condensvorming 
voorkómen (Anon, 2013b).  
In het vervolg van de keten, bij groothandel en retail worden eieren ook 
niet gekoeld, hetgeen bovengenoemd condensatieprobleem voor de 
consument minimaliseert.  
Eieren die door de pluimveehouders worden aangeboden in 
eierautomaten dienen beschermd te worden tegen grote 
temperatuurschommelingen. Dit kan door deze niet aan directe zon 
bloot te stellen. Door sterke temperatuurschommelingen kan condens 
worden gevormd op eieren. 
 
Bij de consument thuis kunnen eieren het best in de koelkast in hun 
originele verpakking worden bewaard, hetgeen het risico op uitgroei van 
Salmonella in het ei verkleint (site Voedingscentrum). Bovendien drogen 
de eieren minder snel uit in de koelkast. In de doos bewaard met de 
punt naar beneden blijven eieren langer goed en verkleint de kans op 
temperatuurschommelingen.  
 

8.13 Vervoer van levende dieren 
Bij opfokbedrijven voor leghennen worden ééndagskuikens geleverd in 
speciaal klimaatgeconditioneerde vrachtwagens. Als de dieren aan het 
einde van de opfokperiode moeten worden overgeplaatst naar de leg-
eindbedrijven worden ze door een gespecialiseerde vangploeg in 
transportcontainers geplaatst en met vrachtwagens vervoerd. Deze 
vangploegen mogen niet meer dan één bedrijf bedienen, tenzij ze 
douchen en zich omkleden. Daar aangekomen worden de dieren in hun 
stal geplaatst 
Uitgelegde hennen worden afgevoerd naar een gespecialiseerde 
slachterij. De  dieren worden door speciale ploegen gevangen en in 
kratten of containers geplaatst. Het vervoer wordt doorgaans door de 
slachterij geregeld. 
 

8.14 Kadavers 
De meeste bedrijven beschikken over een opslagplaats voor kadavers en 
ander destructiemateriaal. Vaak zijn deze ruimtes aan de rand van het 
erf geplaatst zodat de vrachtwagen die het materiaal afvoert, niet over 
het erf hoeft te rijden. Het destructiemateriaal wordt regelmatig 
afgehaald. 
 

8.15 Voer of voedergrondstof 
Aan de verschillende schakels van de leghennensector wordt voer 
geleverd door de veevoederindustrie. Het voer bestaat meestal uit een 



RIVM Briefrapport 2015-0122 

 Pagina 66 van 96 

 

mengsel van granen, mais, soja, tapioca en kalksteentjes (PVE 2011). 
De diervoederproductie hanteert interne kwaliteitssystemen (Anon, 
2015), waarvan monitoring van grondstoffen en het kant en klare 
mengvoer deel uit maakt. Maar in sommige gevallen eisen afnemers 
aanvullende criteria, bijvoorbeeld quarantaine tot de uitslagen van de 
onderzoekingen op Salmonella bekend zijn. Zelfmengende 
pluimveehouders vallen buiten deze regelingen, hoewel ze zich aan de 
algemene wetgeving omtrent voeders dienen te houden: Verordening 
(EG) Nr. 183/2005 Diervoeder Hygiëne Verordening en Richtlijn 
2002/32/EG Ongewenste stoffen. 
Voer wordt soms gebruikt als vehikel om Salmonella in de dieren te 
bestrijden, middels toevoegingen zoals probiotica, prebiotica, organiche 
zuren (kort en middellangketenige) of formalinehoudende preparaten 
(Vahl, 2008; Wales et al., 2010; Dewaele, 2012; Berge en Weirup, 
2012; EFSA, 2014a). 
Bij de risicobeheersing in de mengvoerindustrie ligt de focus op 
ongewenste additieven en ongewenste verontreinigingen, 
microbiologische of chemische.  
Scope en reikwijdte GMP+ certificatieschema diervoedersector 2006 
omvat de producten: voedermiddelen (grondstoffen), toevoegmiddelen, 
voormengsels en uiteindelijk de mengvoeders. De monitoring vindt 
plaats in de teelt, handel, op-en overslag, productie, transport en 
toepassing. In dit kwaliteitssysteem staan de specifieke 
voederveiligheidsnormen (Anon, 2015). De GMP Regeling 
Diervoedersector wordt gekenmerkt door eisen aan het bedrijfsinterne 
kwaliteitssysteem op basis van ISO 9002, toepassen van de HACCP-
principes om de veiligheid te waarborgen, generieke 
beheersvoorwaarden en -maatregelen in het voortbrengingsproces, 
inclusief tracking en tracing en recall,  waarborging van wettelijke (EG) 
en bovenwettelijke productnormen die worden afgesproken met 
ketenpartijen, voorgeschreven met betrekking tot monitoring en 
onderzoek, en gescheiden productie locaties per diersoort (van de 
Roest, et al., 2004).  
Belangrijk zijn informatieverstrekking en risicocommunicatie richting de 
primaire sector; frequentie audits grondstoffenleveranciers; tot stand 
komen en uitvoeren van een goed opgezet HACCP systeem. 
Salmonella wordt beschouwd als de belangrijkste zoönoseverwekkende 
bacterie in relatie met voer en voergrondstoffen. Schimmels vormen 
eveneens een belangrijke groep voor voer omdat deze toxines kunnen 
vormen. 
De monitoring kan bestaan uit twee belangrijke stappen; 1. Voorkómen 
dat er besmette grondstoffen het bedrijf binnenkomen, aangezien 
sommige grondstoffen een hoog risico vormen. Er dient een gedegen 
monsternameprogramma te worden gehanteerd, en in geval van een 
positieven bevinding, moeten er maatregelen worden genomen om de 
besmetting te elimineren (Wales et al., 2010; EFSA 2014a). 2. De 
tweede stap is het uitvoeren van een productieproces volgens het 
HACCP principe, waarmee een doorlopende beheersmaatregelen en 
borging worden ingebouwd. (Weirup en Widell, 2014).Samen met 
Transport en Logistiek NL heeft de diervoedersector een hygiëneprotocol 
opgesteld voor het reinigen en ontsmetten van transportmiddelenvoor 
het vervoer van diervoeder. Dit protocol is in werking ten  tijde van een 
dierziekte uitbraak (Anon, 2012a).  
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Voeders voor Vermeerdering en leg worden  tegenwoordig voor het 
grootste deel zodanig verhit zodat Salmonella wordt gedood. Het proces 
combineert een behandeltemperatuur en –tijd tot een effectieve 
pasteurisatie  
De rol van voer in de epidemiologie van Salmonella is daardoor klein in 
vergelijking met andere factoren zoals insleep door ongedierte e.d.. Dit 
mag echter niet leiden tot het veronachtzamen van de monitoring in de 
voersector. Er is aangetoond dat een Salmonellabesmetting zich 
jarenlang kan manifesteren in een voerfabriek (Nesse et al., 2003), en 
een dergelijke besmetting van een voerfabriek  kan in het eindproduct, 
zowel als in de dieren worden teruggevonden (Davies en Wales, 2013). 
De kans op het vinden van Salmonella besmettingen lijkt afhankelijk van 
de monsternamemethode in de productielijnen (Davies en Wales, 2010). 
Hierbij waren monsters van stof en voerresten van belang bij de hogere 
sensitiviteit. Torres et al., (2011) vond in zijn onderzoek eveneens dat 
monsters van stof een hogere prevalentie vertoonden dan die van 
grondstoffen of eindproduct. In geval van een herhaalde en bevestigde 
Salmonella besmetting in een voerbedrijf zijn er weinig mogelijkheden 
om “in line” een adequate maatregel te nemen. Hieronder wordt 
verstaan een maatregel waarbij de productie niet wordt stilgelegd, 
ontmanteld en geheel gereinigd en vervolgens ontsmet, maar dat er een 
inwendige desinfectie plaatsvindt van het systeem. Alle apparatuur, 
inclusief transport installaties en opslagbunkers of –silo’s dienen grondig 
te worden gereinigd en ontsmet. Als alternatief voor deze ingrepen 
wordt doorgaans een partij materiaal waaraan een desinfectiemiddel 
(organisch zuur of een formalinehoudend middel) is toegevoegd, door 
het systeem geleid. Een zgn. “propshot” wordt daarbij veel gebruikt, 
waarbij een hoge dosis propionzuur wordt gemengd. Verificatie van het 
resultaat is echter noodzakelijk.  
Een goed desinfectiemiddel voor een voerfabriek moet met weinig water 
efficiënt Salmonella kunnen doden, terwijl de werking niet wordt 
beïnvloed door organisch materiaal. Aangezien in een voerfabriek veel 
biofilms worden gevormd, moeten deze goed worden verwijderd, tenzij 
er een mogelijkheid is om ze te behandelen. In biofilms die veel vet 
bevatten overleven Salmonella’s gedurende lange tijd. Onderzoek wijst 
uit dat de meeste desinfectiemiddelen, waaronder chloorhoudende  
hiertoe niet in staat zijn (Moretro, et al., 2009) in tegenstelling tot een 
alcoholhoudend preparaat en Virkon S.  
 

8.16 Broederijen 
De herkomst van de broedeieren moet bekend zijn, evenals de 
Salmonella status van de vermeerderingsbedrijven. Administratie moet 
deze status kunnen aantonen. Eieren van Salmonella positieve of 
verdachte bedrijven zouden niet moeten worden ingelegd, zeker niet als 
het Salmonella Enteritidis of  Salmonella Typhimurium betreft. 
Op broederijen speelt de hygiëne een cruciale rol. De opslag van eieren 
een belangrijke factor,niet alleen vanwege de hygiënische kwaliteit van 
de eieren, maar ook voor het uitkomstpercentage wegen de 
bewaaromstandigheden zwaar. 
 Voordat de eieren worden ingelegd in schone en gedesinfecteerde 
broedkasten, worden ze gesorteerd, waarbij beschadigde eieren worden 
verwijderd en vervolgens oppervlakkig gedesinfecteerd. Vaak gebeurt 
dit met formaldehyde, wat als voordeel heeft dat de eieren droog 
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blijven. Alternatieven waarbij desinfectie geschiedt met vloeistoffen zijn 
niet altijd zonder negatieve gevolgen, zoals het binnendringen van 
micro-organismen, waardoor besmette eieren in de broedkast kunnen 
exploderen als gevolg van gasvorming bij inwendige bacteriegroei. Het 
behandelen van consumptie-eieren om oppervlakkige besmettingen te 
elimineren wordt niet toegepast, alleen bij broedeieren. Mogelijkheden 
voor een dergelijke behandeling zijn behandelen met UV (de Reu, et. 
Al., 2006a), Ozon (Davies en Breslin, 2003; Luis, et. Al, 2005;  
Maxkwee, et. Al., 2014), formaldehyde (Cadirci, 2009). Nys et. Al. 
(2011) keken ook naar hete luchtbehandeling, plasmabehandeling en 
Modified Atmosphere Packageing. Wassen in Chloor (Bialka et. Al., 
2004) en behandelen met ultrasone golven (Cabeza, et. Al., 2005), of 
ultra hoge druk (Guard, et al, 2006) leverde weliswaar een resultaat, 
maar al deze behandelingen, uitgezonderd formaldehyde, zijn niet erg 
praktisch in hun toepassing, en waren niet erg  succesvol.  
Uitgesorteerde, maar niet bebroede eieren worden aan de 
eiproductenindustrie geleverd., als ze bebroed zijn geweest gaan ze 
soms naar de diervoederindustrie. 
Als de eieren op ca 18 dagen worden overgeplaatst op uitkomstladen en 
in de uitkomstkasten worden geplaatst, ontstaat er het gevaar voor 
kruisbesmetting tijdens het uitkomen. Hierdoor kan een hele kast 
worden besmet, waarbij de luchtcirculatie in een uitkomstkast in 
belangrijke mate bijdraagt. Besmette of onbevruchte eieren worden 
uitgesorteerd en afgevoerd als diervoeder. 
Nadat de kuikens zijn uitgekomen, ontstaat er in de uitkomstkasten veel 
stof en fijn dons. Bij het openen van de kasten worden er onmiddellijk 
monsters genomen voor Salmonellaonderzoek. Dons is een uitstekend 
monstermateriaal, vooral omdat er doorgaans nat dons voorhanden is. 
Bij de laboratoria voorkomt dat ongewenste verspreiding van dons in het 
lab. 
Er kunnen diverse andere monsternames van de partij plaatsvinden. 
Monstername in broederijen kan bestaan uit het nemen van 
donsmonsters, eischalen, dode kuikens in schaal of meconiummonsters. 
(Davies, en Breslin, 2004). Donsmonsters geven een betrouwbaar beeld 
van de Salmonella besmetting (Ernst, 1987), terwijl ook lucht 
bemonstering belangrijk is, aangezien er een gesloten lucht systeem 
wordt toegepast, waarbij er kruisbesmetting tussen kasten kan 
optreden. In alle ruimtes waar met kuikens wordt gewerkt, zoals de 
afraapruimte wordt veel stof in de vorm van dons gevormd. 
In legbroederijen worden kuikens gesekst, waarbij meconium vrijkomt 
als cloacaseksen wordt toegepast. Dit is ook een prima mengmonster 
voor Salmonellaonderzoek. Een andere manier, die steeds meer wordt 
toegepast is veerseksen, waarbij de kuikens ook in de hand worden 
genomen. 
Nadeel van Salmonellaonderzoeken in de broederij is, dat de dieren al 
zijn geplaatst, voordat de uitslagen bekend zijn. Het is in dit verband 
van groot belang dat de resultaten van het onderzoek met de afnemers 
van de kuikens worden gecommuniceerd. In geval van een besmetting 
kan er adequaat worden ingegrepen.  
Op de broederij worden ingrepen als snavelbehandelen uitgevoerd 
(Niekerk et al, 2011). Vaak worden kuikens in de broederij 
gevaccineerd, waarbij de apparatuur een risicofactor kan vormen indien 
deze onvoldoende is ontsmet.  
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Na een werkdag dienen alle ruimtes te worden schoongemaakt en 
ontsmet. In een broederij is het luchtcirculatiesysteem van belang 
vanwege de klimaatregeling van de broedkasten. In dit gesloten 
systeem kan zich stof ophopen met de mogelijke bacteriële 
verontreiniging. 
Kuikens worden in plastic kratten geplaatst, waarin een papier op de 
bodem kan liggen. Dit papier is een goed monstermateriaal  voor 
Salmonella analyse van een partij ééndagskuikens.  
Transport van de kuikens naar het pluimveeopfokbdrijf geschiedt  
doorgaans met klimaatgeconditioneerde vrachtwagens. Wanneer deze 
ook worden gebruikt voor aanvoer van broedeieren moet er extra 
aandacht worden besteed aan reinheid van deze wagens. 
 

8.17 Eierpakstations 
De eieren worden bij de legbedrijven enkele malen per week opgehaald 
en naar het pakstation vervoerd. De transportmiddelen zoals lorries en 
vrachtwagens dienen schoon te zijn en geen sporen te hebben van 
eieren of dieren van de vorige lading. De transportcondities moeten 
voorkómen dat eieren aan grote temperatuursschommelingen 
blootgesteld worden, waardoor condensvorming op de eieren kan 
optreden. Hierdoor kunnen micro-organismen versneld groeien (Ernst, 
et. Al., 1998). Opslag op de pakstations moet ook onder gecontroleerde 
omstandigheden plaatsvinden. Tevens is het van belang dat lorries 
alleen bedrijfsgebonden worden gebruikt. Dit niet alleen vanwege 
Salmonellabesmettingen, maar ook de overdracht van AI virussen kan 
op deze wijze wordenbeperkt. 
De eiertrays worden soms meermalig gebruikt en derhalve naar de 
legbedrijven geretourneerd. Hierbij is het van groot belang dat vuile en 
natte trays worden verwijderd en alleen intacte en schone trays 
uitsluitend naar het bedrijf van herkomst terug gaan. Voorkeur verdient 
het toepassen van éénweg trays, nieuwe dus, omdat ook in een 
pakstation de trays besmet kunnen raken bij het afstapelen en afhalen 
van de eieren. Het gebruik van plastic trays biedt voordelen, omdat deze 
kunnen worden gereinigd en ontsmet alvorens te worden geretourneerd. 
De pakstations werken volgens een GHP code waarin handelwijzen, 
administratie en vele andere zaken worden beschreven (Anon, 2013b),. 
Een goed geleid proces met online inspectie, waarborgt de kwaliteit en 
veiligheid van de eieren. Het is bedrijven toegestaan om een ander 
kwaliteitssysteem te kiezen in plaats van de GHP code, mits het gekozen 
systeem (bijv HACCP, ISO etc) dezelfde kwaliteits- en 
veiligheidsgaranties waarborgt. 
Crackdetectie spoort niet alle haarscheuren op, maar die vormen dan 
ook geen groot probleem, mits de cuticula intact is (Bain, et. Al., 2011). 
Vuile eieren worden verwijderd en als tweede soort eieren behandeld. 
De vuile of grondeieren aangeleverde eieren dienen ook apart gehouden 
te worden als tweede soort eieren omdat ze een besmettingsgevaar 
vormen zowel voor andere eieren als voor de apparatuur.  
De  traceerbaarheid van eieren is van belang, vandaar dat pakstations 
de etikettering en administratie gedegen moeten uitvoeren. De 
herkomst en soort huisvesting wordt genoteerd. Eieren zijn gestempeld, 
waarmee de herkomst, het huisvestingssysteem en de datum al zijn 
vastgelegd. Daarmee is de noodzaak van goede administratie van de 
productstromen aangetoond.   
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Bij de pakstations dient de Salmonella status van de koppels bekend te 
zijn, zodat logistieke sturing van potentieel besmette eieren naar de 
eiproductenindustrie mogelijk is. 
In Europa is het wassen van consumptie-eieren niet toegestaan 
(EFSA,2005), terwijl koelen niet als gewenst wordt gezien, zolang er 
geen diepgaand onderzoek is uitgevoerd naar de consequenties (EFSA, 
2009). Wel wordt de consument geadviseerd om eieren thuis in de 
originele doos in de koeling te bewaren (Voedingscentrum). Indien in 
Nederland eieren toch gewassen worden moeten ze voorzien worden 
van door het PVE voorgeschreven kenmerkende aanduidingen (Anon, 
2010). Eieren die voor de verwerking tot eiproducten bestemd zijn, 
mogen wel worden gewassen. Dit gebeurt niet op grote schaal; 
bovendien moeten de eieren goed droog zijn alvorens ze mogen worden 
uitgeslagen. 
 

8.18 Eiproductenindustrie 
Voor de eiproductenindustrie is Salmonella in eieren een belangrijk 
criterium. Eieren kunnen zowel inwendig als uitwendig besmet zijn. Het 
proces is afgestemd op het beheersen van dit potentiële probleem.  
De GMP code voor eiproducten voor verwerking in producten voor 
humane consumptie (EEPA, 2011) bevat regels die een combinatie 
vormen van verschillende wetgeving. De Codex Alimentarius, en diverse 
EU verordeningen (853/2004; 852/2004) zijn als basis gebruikt voor het 
opstellen van een HACCP voor de eiproductenindustrie. Het omvat het 
gehele proces van ontvangst van de eieren tot en met het afleveren van 
de producten, waaronder vloeibare, geconcentreerde (al of niet met 
toevoegingensuiker of zout), bevroren en gedroogde eiproducten. De 
code geldt voor eiproducten die in voedingsmiddelen worden verwerkt, 
en niet geschikt zijn voor directe consumptie. Deze producten zoals 
gekookte en/of gepelde eieren, omeletten en andere gekookte 
producten vallen buiten deze regeling. 
Eieren die worden geïmporteerd moeten aan EU wetgeving voldoen en 
aan de eisen in de GMP code van EEPA. 
Een eiproductenbedrijf moet tenminste zijn uitgerust om, indien gewenst 
eieren te kunnen wassen, drogen en ontsmetten; eieren te kunnen 
breken waarbij schaal en membraandelen kunnen worden verwijderd; of 
alle andere behandelingen aan eiproducten te kunnen uitvoeren. 
Voor deze handelingen zijn enkele specifieke hygiëne eisen van kracht: 
onder alle omstandigheden moet tijdens de productie kruisbesmeting 
worden voorkómen. Dit kan worden bereikt met eisen aan de eieren; 
slechts intacte visueel schone eieren verwerken, tenzij eieren met 
(kleine) beschadigingen schoon en droog zijn. Deze eieren moeten zo 
snel mogelijk worden verwerkt. Vuile eieren dienen te worden gewassen 
alvorens te breken of anders buiten het proces te worden gehouden. 
Tijdens het breken moet besmetting van buitenaf worden beheerst.  
Het HACCP programma bevat 5 gedefinieerde kritische punten (CCP’s): 
Voor vloeibare eiproducten: CCP1 Filtratie en CCP2 Hittebehandeling en 
koeling. 
Voor gedroogde eiproducten: CCP3 Droogproces van eiproducten, CCP4 
Verpakken van eipoeder en CCP5 hittebehandeling van eipoeder, voor 
en na verpakken. 
De eiproductenindustrie volgt EU regeling 2073/2005 en regeling EU 
1141/2007 daar waar het gaat om microbiologische criteria voor 
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eiproducten (Tabel 8.1) . Het criterium voor mesofiele aerobe kiemen is 
door de industrie ingevoegd als indicator om de hittebehandeling te 
kunnen beoordelen. Het criterium voor Enterobacteriën geldt als maat 
voor hygiëne, terwijl Salmonella een voedselveiligheids-kenmerk is. 
 
Tabel 8.1.Microbiologische criteria voor eiproducten 
Parameter Criteria acties 
Mesofiele aerobe 
bacteriën 

m=104 M=105 kve per 
gram (n=5, c=0) 

Dient als controle op 
effect van de 
hittebehandeling en 
herbesmetting 

Enterobacteriën m=10 M=102 kve per 
gram (n=5, c=2) 

Salmonella Afwezig in 25 g 
(n=5, c=0) 

Afwijkende partijen 
mogen niet op de 
markt worden 
gebracht, of daarvan 
worden 
teruggetrokken 

 
Het merendeel van het aantal ziektegevallen (78%) werd echter 
geassocieerd met toxine-producerende bacteriën en norovirus (zie 
paragraaf 6.4). Aangezien deze ziekteverwekkers nog niet direct in 
eieren zijn aangetoond ( EFSA, 2014) zijn deze gevallen vermoedelijk te 
wijten aan producten waarin ei is verwerkt (de schattingen zijn tot stand 
gekomen door experts). 
Omdat de aanwezigheid van Bacillus spp., waaronder psychrotrofe 
soorten zoals Bacillus weihenstephanensis bij lage temperatuur (ca 7ᵒC) 
in eiproducten toxinen kunnen vormen, is het van groot belang dat 
eiproducten worden bewaard bij temperaturen onder 4ᵒC (Baron en Jan, 
2011).  
Bij de hittebehandeling van de eiproducten kunnen sporenvormende 
bacteriën zoals de hierboven genoemde Bacillus spp., waaronder ook 
Bacillus cereus, maar ook bijvoorbeeld Clostridium perfringens deze 
behandeling overleven. Bij de verder behandeling van de producten en 
vooral de opslag, dient te worden gewaakt voor groei van deze kiemen. 
Ook toxinevorming kan plaatsvinden vooral als de betreffende bacteriën 
in suboptimale omstandigheden verkeren bijvoorbeeld door onvoldoende 
koeling en schommelingen in temperatuur tijdens bewaren.  
Staphylococcus spp. komen voor op eieren, en zullen doorgaans een 
pasteurisatieproces niet overleven. Het toxine van bijvoorbeeld 
Staphylococcus aureus is echter hitteresistent en kan dientengevolge 
mede verantwoordelijk zijn voor de bijdrage zoals in figuur 6.1 is 
weergegeven. Het is dus van groot belang dat eiproducten onder de 
juiste condities worden opgeslagen alvorens te worden gepasteuriseerd. 
De problemen kunnen ook optreden bij eiproducten die moeten worden 
ontdooid voordat ze worden verwerkt.  
De aanwezigheid van de hierboven genoemde toxinevormende bacteriën 
of hun toxinen kunnen in de voedingsmiddelen die worden bereid  met 
eiproducten een potentieel gevaar voor de volksgezondheid opleveren. 
 
Alle apparatuur in eiproducten bedrijven moet geschikt zijn om 
voedingsmiddelen te produceren. De grond- en hulpstoffen moeten in 
separate geschikte ruimtes worden bewaard, evenals de 
verpakkingsmaterialen. 
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Het belangrijkste deel van de eiproducten wordt in grootverpakkingen 
geleverd aan de voedingsmiddelenindustrie. Speciale kleinverpakkingen 
met vers eierstruif of eiwit voor de horeca of de consument worden 
incidenteel en door daartoe ingerichte bedrijven geproduceerd, 
Opslagcondities zijn van essentieel belang voor bederf en ontwikkeling 
van pathogene micro-organismen. 
Tot slot: Koken van eieren in de schaal behoort tot de mogelijkheden 
om Salmonella te beheersen (van Lith, et. Al., 1995). Onder de juiste 
condities denatureert het eiwit niet of nauwelijks en kan het ei als 
“vers”worden beschouwd. Er is momenteel voor zover bekend geen 
industriële toepassing voor deze behandeling.  
 

8.19 Consumenten (Huishoudelijke bereiding) 
Schaaleieren thuis koel  bewaren vertraagt de veroudering van de eieren 
en een eventuele besmetting zal in de koelkast niet explosief uitgroeien. 
Het advies van het Voedingscentrum zou breder moeten worden 
verspreid. Na het hanteren van schaaleieren is derhalve handen wassen 
gewenst. Eieren worden immers gelegd in een relatief vuile omgeving, 
met als gevolg dat de schaal besmet kan zijn met potentieel pathogene 
micro-organismen. Ook dit advies is maar bij weinig consumenten 
bekend. 
 
De voorlichting over gevaren van het gebruik van rauwe eieren bij de 
bereiding van voedsel dient te worden geïntensiveerd. Het gaat hierbij 
vooral  om gerechten waarbij geen of een onvoldoende verhittingsstap 
wordt toegepast en die na bereiding buiten de koelkast bewaard 
worden. Aanwezige Salmonella bacteriën kunnen snel uitgroeien. Grote 
uitbraken worden vooral gezien bij het bereiden van bavaroise en 
mayonaise in instellingskeukens. elfbereide mayonaise, bereid met 
rauwe eieren, wordt gemiddeld 1,0 maal per jaar geconsumeerd en 
‘Zelfbereide toetjes waar rauwe eieren inzitten’ worden gemiddeld 1,5 
maal per jaar geconsumeerd. Tevens is in deze enquête vastgesteld dat 
69% van de eieren wordt opgeslagen in de koelkast; 30% bij 
kamertemperatuur en 1% wordt direct geconsumeerd. De gemiddelde 
bewaarduur is 9 dagen, zowel in de koelkast als bij kamertemperatuur 
(Chardon & Swart, In Prep).  
 
Risico’s de consumptie van  van de consumptie van niet goed 
doorbakken dooiers of zeer zacht gekookte eieren dienen te worden 
benadrukt. In de enquête ‘microbiologische voedselveiligheid risico’s’ 
(Chardon & Swart, In Prep) wordt een gemiddelde consumptie van 43 
gekookte hele eieren per jaar gerapporteerd. Van deze eieren wordt 
54% hard gekookt; 45% zacht gekookt en 0,3% rauw geconsumeerd. 
Tevens wordt een gemiddelde jaarlijkse consumptie van 36 hele 
gebakken eieren gerapporteerd. Van deze eieren wordt 38% 
geconsumeerd met een vloeibare dooier en 62% met een vaste dooier.  
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9 Ontwikkelingen 

9.1 Management 
Veel moderne pluimveebedrijven worden geleid door goed opgeleide 
managers, die regelmatig worden bijgeschoold. Zij zijn goed op de 
hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en wetgeving. Ook is 
communicatie met dierenartsen en overheidsinstanties doorgaans geen 
probleem. Het scholen van personeel dient gedegen te zijn en 
regelmatige bijscholing is gewenst. Enige basiskennis van hygiëne  en 
werken met dieren is vereist. Dit geldt ook voor eierpakstations en 
eiproductenbedrijven, er wordt immers met voedingsmiddelen gewerkt. 
Algemeen staat duurzaamheid, waaronder energiegerbruik bij modern 
ondernemerschap hoog op de agenda. De consument moet worden 
geïnformeerd over de gevolgde strategie voor wat betreft de uitstoot 
van ongewenste zaken en ook de kreet “footprint” dient te worden 
benoemd in het kader van de bewustwording van de druk op het milieu. 
Nauw daarmee samen hangt welzijn en voedselveiligheid. 
 

9.2 HACCP op boerderijniveau 
Productie van dierlijke producten is een onderdeel van de voedselketen. 
Daarom moeten de producenten rekening houden met de eisen en 
wensen van de consumenten, zoals welzijn, diergezondheid, 
milieubelasting en dergelijke. 
De omslag naar deze wijze van denken is in volle gang en niet in de 
laatste plaats door nieuwe wetgeving. Ook de druk van dierwelzijn 
lobbies speelt een grote rol. De verandering naar het inzichtelijk maken 
van  het proces middels ISO certificering,  Good Farming Practice en 
zelfs HACCP systemen op de boerderij is in volle gang (Noordhuizen en 
Frankena ,1999). Het management op moderne bedrijven verandert het 
denken, en streeft naar kwaliteit die goed kan worden geborgd. 
Voornoemde systemen, ISO, GFP en HACCP dragen daar aan bij. Er 
wordt getracht kritische punten in bedrijven op te sporen en te 
benoemen, zodat gerichte kwaliteitsbeheersing mogelijk wordt. 
Het streven naar verlaging van en verantwoord antibioticagebruik 
passen uitstekend in deze denkwijze.  
 

9.3 Leghennenbedrijven 
De ontwikkelingen in de eiproductie-sector zijn naar verwachting niet 
spectaculair voor de komende jaren.De grootste veranderingen in 
houderijsystemen vonden plaats in de jaren 2006 tot 2012 vanwege 
wijzigingen in wetgeving, waarin het kooiverbod van kracht werd. Het 
wegvallen van de Productschappen leidt echter wel tot onduidelijkheid 
binnen de pluimveesector, vooral waar het gaat om controletaken die 
voorheen bij het Productschap lagen. De nieuw opgerichte brache-
organisatie Ovoned tracht een zo vloeiend mogelijke overgang te 
realiseren. Het overnemen van controletaken door EZ en NVWA dient 
soepel te verlopen.  
Sinds het verbod op gebruik van traditionele legbatterijen is er een 
tendens naar grotere bedrijven met een toenemend aantal nieuwe of 
gemoderniseerde stallen. Modernisering in de bouw van stallen is een 
goede ontwikkeling aangezien er in oudere stallen, lees traditionele, veel 
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hout aan de binnenkant werd toegepast, waardoor reinigen en 
desinfecteren een probleem kan vormen. In de opfok- en 
vermeerderingsbedrijven kan hetzelfde worden waargenomen. Moderne 
stallen zijn glad afgewerkt, waarmee het hiervóór genoemde probleem 
van moeilijk reinigen in veel mindere mate geldt. Ten aanzien van de 
stallenbouw en inventaris verbeteren de werking van ventilatiesystemen 
en voervoorzieningen doorlopend, waarmee het dierwelzijn en de 
veiligheid toeneemt. Door de eenvoudigere reinigingsmogelijkheid, ook 
tijdens de ronde kan de vervuiling binnen de perken worden gehouden. 
Recente informatie over de Salmonella status van dieren en eieren uit 
verschillende huisvestingssystemen wijst uit dat er geen significante 
verschillen bestaan tussen de systemen (pers info GD Deventer). In de 
literatuur is daarover weinig te vinden. 
De constructie van legnesten en afvoerbanden van eieren verbeteren 
doorlopend, waarmee de hygiëne van de eieren beter kan worden 
gehandhaafd, en de schade aan eieren afneemt. In plaats van de 
traditionele canvas banden waarmee eieren worden getransporteerd 
komen er moderne metalen of geplastificeerde systemen, die met water 
kunnen worden gereinigd. 
Het vergroten van de aantallen stallen en dieren per bedrijf legt druk op 
het handhaven van goede hygiënemaatregelen op dergelijke bedrijven. 
Schaalvergroting kan tevens leiden tot het houden van dieren van 
meerdere leeftijden op één bedrijf, waarmee het beheersen van ziekten 
en plagen lastiger wordt 
 

9.4 Houderijsystemen 
Na het verbod op kooihouderij is er gedwongen door vernieuwde 
wetgeving in de jaren 2011 en 2012 een groot aantal bedrijven 
omgeschakeld naar grondhuisvesting ofverrijkte kooien. Deze 
veranderingen hebben veel investeringen gevergd, vandaar dat de 
komende jaren weinig veranderingen zijn te verwachten.(van Horne, 
2015b) Welzijn van de dieren staat hoog op de lijst en leidt ertoe dat 
bedrijven sinds 2006 in toenemende mate kippen uitloopmogelijkheden 
bieden (van Horne, 2015). Dit kan de dieren blootstellen aan 
oncontroleerbare besmettingen, zowel op gebied van bacteriën en 
virussen, als op gebied van ongewenste stoffen. Het kan dus ten koste 
gaan van de biosecurity. De Salmonella beheersing/bestrijding is in 
dergelijke systemen lastig en zal voornamelijk in de richting van 
preventie en ondersteunen van de immuniteit van de dieren moeten 
worden gezocht. 
Tegenwoordig wordt er tijdens de vogeltrek soms een verbod op uitloop 
afgekondigd, dit om te voorkomen dat er AI in de koppels wordt 
geïntroduceerd. 
Het introduceren van nieuwe rassen die zich gemakkelijk aanpassen aan 
de desbetreffende huisvestingssystemen gaat door, alhoewel deze 
ontwikkelingen doorgaans langzaam gaan. De nieuwere rassen kunnen 
doorgaans gedurende  een langere periode eieren produceren en de 
verwachting is dat dit in de toekomst kan oplopen tot een leeftijd van 
100 weken. Gevolgen voor de effectiviteit van vaccinaties tegen 
Salmonella besmettingen dienen te worden bezien. Ook het aspect van 
verminderde schaalkwaliteit bij oudere hennen kan bij de pakstations 
voor extra problemen leiden. 
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9.5 Voer 
Op het gebied van voederveiligheid en kwaliteit is er nog één en ander 
te verbeteren. Toezicht op de hygiëne bij zelfmengende 
pluimveehouders moet intensiever worden. De herkomst en kwaliteit 
van de grondstoffen is niet altijd goed vastgelegd.  Sinds het wegvallen 
van het Productschap voor Diervoeder is hier een centrale speler 
verdwenen. 
 

9.6 Antibiotica 
Het antibioticumgebruik in de legsector is laag en beperkt zich veelal tot 
curatief behandelen, waarbij de eieren buiten het consumptiecircuit 
worden gehouden. Het verminderen van antibioticumgebruik krijgt veel 
aandacht, maar is dus in de legsector niet een groot probleem. Gepaard 
aan deze tendens is een noodzaak voor dierenartsen om de 
pluimveehouders ervan te overtuigen dat er een modernere werkwijze 
moet worden gevolgd. Dierenartsen zullen in de toekomst meer pro-
actief werken, waarbij regelmatige bezoeken aan de bedrijven worden 
gebracht. Het afsluiten van contracten met dierenartsen komt 
dientengevolge deze werkwijze in toenemende mate ten goede. 
 

9.7 Ingrepen 
Het totale verbod op ingrepen kan leiden tot stressproblemen in de 
houderij als gevolg van toenemende pikkerij enz.. Om deze problemen 
te beheersen kan een aantal zaken van belang zijn, zoals aanpassen van 
lichtregimes, voeraanpassingen waarbij het gedrag van de dieren kan 
worden gestuurd. Nieuwe rassen kunnen hierbij een rol spelen, maar er 
dient voldoende toezicht te zijn van het management om de overgang 
ongestoord te laten verlopen. 
 

9.8 Vaccinatie 
Er worden in toenemende mate vaccins tegen Salmonella of andere 
aandoeningen ingezet , en de werking wordt steeds betrouwbaarder 
vanwege ontwikkelingen van de vaccins. Het economische aspect speelt 
hierbij echter een rol, waardoor de pluimveehouders terughoudend 
kunnen reageren. Goede communicatie naar de pluimveehouder over 
het nut ervan is van groot belang. Dierenartsen en voorlichters kunnen 
hier een rol spelen. Het is ook van belang dat pluimveehouders de 
goede hygiëne en biosecurity maatregelen handhaven, ondanks de 
vaccinaties. Zonder deze maatregelen is het effect van vaccinaties snel 
teniet gedaan. Hervaccinatie kan in de toekomst belangrijker worden 
vanwege de langere periode dat hennen eieren kunnen produceren. 
 

9.9 Bedrijfshygiëne 
Op gebied van hygiëne en reiniging en desinfectie is er al geruime tijd 
een tendens naar uitbesteden van de werkzaamheden aan 
gespecialiseerde bedrijven die geschoold personeel in dienst hebben. 
Deze ontwikkeling voorkomt bedrijfsblindheid, maar de werkzaamheden 
dienen wel goed te worden gecontroleerd. De controle op het resultaat 
van reinigen en desinfecteren dient bij voorkeur door een onafhankelijke 
instantie te geschieden. De uitslag moet worden afgewacht alvorens een 
nieuw koppel te plaatsen, zo nodig moet opnieuw worden 
gedesinfecteerd. 
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9.10 Ongedierte 
In de legpluimveehouderij kunnen bloedluizen een grote stressfactor 
voor de dieren vormen, maar zijn tevens potentiële dragers van 
ongewenste micro-organismen, waaronder Salmonella en verschillende 
soorten virussen. Ontwikkelingen ten aanzien van het beheersen en 
bestrijden van ongedierte, zoals bloedluizen, piepschuimkevers en 
dergelijke zijn gaande en de eerste oplossingen dienen zich aan. In het 
aanbod van bestrijdingsmiddelen vinden verschuivingen plaats en het is 
zaak deskundigen te laten adviseren bij de keuze van toegelaten 
middelen.  
De knaagdierenbestrijding dient bij voorkeur te worden uitgevoerd door 
externe specialisten. Het verbod op gebruik van diverse 
bestrijdingsmiddelen en ander wijzigingen in de wet en regelgeving 
werkt dit argument in de hand. Deze specialisten kunnen alternatieve 
middelen of materialen inzetten. Bovendien houden zij bij wat er 
gebeurt en hoe de situatie verandert. 
 

9.11 Eierpakstations 
Op eierpakstations wordt de apparatuur beter, gevoeliger en 
gemakkelijker te reinigen, ook tijdens de bedrijfsuren. Het aanbrengen 
van “in line” reiniging is een belangrijke stap, hoewel werken met water 
in de omgeving van eieren niet gewenst is. De apparatuur is meestal 
gebaseerd op droog reinigen, bijvoorbeeld borstelen. Hiermee kan de 
reinheid van de eieren beter worden gehandhaafd. Als er trays retour 
gaan naar een legbedrijf moeten die bij voorkeur nieuwe pulptrays zijn, 
of gewassen en ontsmette plastic trays. Retourneren van gebruikte 
pulptrays is af te raden, en als het al gebeurt, dan alleen schone 
onbeschadigde naar het bedrijf van herkomst. 
Voorkeur verdient het gebruik van plastic trays, die gemakkelijk zijn te 
reinigen en minder snel onderkomen bieden aan ongedierte zoals 
knaagdieren of insecten. 
De ontstapelapparatuur is nu algemeen voorzien van units met 
zuignappen die gemakkelijk kunnen worden gedemonteerd, en 
vervangen door een gereinigde reserve-unit. Hiermee wordt de opbouw 
van verontreiniging onderbroken. 
Het schouwen wordt steeds beter evenals de crackdetectie units, 
waarmee steeds minder eieren met verborgen gebreken het systeem 
passeren. 
Het wegen en sorteren van de eieren zal door de tijd verbeteren, met 
het plaatsen van nieuwe machines die de eieren nog voorzichtiger 
behandelen, waarmee breuk en kneus wordt voorkómen. De kwaliteit 
van het verpakken van eieren in retailverpakkingen is dus mede 
afhankelijk van de leeftijd van de apparatuur. Moderne apparatuur kan 
meer verschillende verpakkingen verwerken, en werkt veelal 
volautomatisch en daarmee minder belastend voor de eieren. 
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11 Bijlage 1: Organisaties eiersector 

11.1 Brancheorganisaties 
11.1.1 Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders (NOP/LTO) 

Zwartewaterallee 14 
Postbus 240 
8000 AE ZWOLLE 
Tel. 088 888 66 66 
www.nop.nl 
secretariaat@nop.nl 
 
Bart Janssen, boegbeeld (m.i.v. februari jl.) 
bartjanssen182@gmail.com 
 
H.M. (Eric) Hubers, voorzitter 
secretaris 
 
Kring Leghennenhouders 
J.W. Lagerweij, voorzitter 
j.w.lagerweij@hetnet.nl 
 
Kring Vermeerderaars en Opfokkers 
P.J. Faber, voorzitter 
pietfaber@online.nl 
 
Kring Eendenhouders 
J. Maarsingh, voorzitter 
j.maarsingh@filternet.nl 
 
Kring Kalkoenenhouders 
M.T.J. Coumans, voorzitter 
theo@turkeyfarm.nl 
 
Kring Vleeskuikenhouders 
Jan Verhoijsen, voorzitter 
j.verhoijsen@hetnet.nl 
 

11.1.2 Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) 
Postbus 591 
3770 AN Barneveld 
Tel. 0342-465008 
www.nvpluimveehouders.nl 
info@nvpluimveehouders.nl 
Hennie de Haan, voorzitter  
Tel. 0546-442226 
Mob.06-52656907 
h.dehaan@nvpluimveehouders.nl 
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Jan Brok, secretaris 
Tel. 0547-383230 
Mob.06-12843814)  
j.brok@nvpluimveehouders.nl 
 
Sector Advies Commissie Eieren  
 
Iris Odink-Schrijver, voorzitter 
Tel. 0523-683342 
i.odink@nvpluimveehouders.nl 
 

11.1.3 Algemene Nederlandse Vereniging van Eierhandelaren (ANEVEI) 
Kokermolen 11 
3994 DG HOUTEN 
Tel. 030-63788 44 
www.anevei.nl 
info@anevei.nl 
 
H.J. (Hubert) Andela, voorzitter 
 
C.L. (Clara) Hagen, secretaris 
Tel. 030–6386352 
Mob. 06-31 959 880 
c.hagen@anevei.nl 
 
Deskundigengroep Eieren 
P. Boon, J. van Esch, C. Hagen, M. Steenvoorden, R. van Zetten en R.J. 
Zwanenburg 
 
Platform Pluimveehouderijprojecten (project Well Faire Eggs WUR)   
J. Zijderveld 
 
Vereniging van Nederlandse Eiproductenfabrikanten (VNE) 
 
Hollandse Eiergrossiersvereniging (HEG) 
 

11.1.4 Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) 
Braillelaan 9 
2289 CL te Rijswijk 
www.nevedi.nl 
 
H.W.C.M. (Henk) Flipsen, directeur 
Tel. 0857731977 
flipsen@nevedi.nl 
 
A.M. (Annet) Braun, secretaresse 
Tel. 0857731977 
secretariaat@nevedi.nl 
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11.2 Stichtingen 
11.2.1 Stichting OVONED, Pluimned, Avined 

Stichting AVINED 
Stichting PLUIMNED  
Stichting OVONED 

Laan van Vollenhove 3229 
3706 AR Zeist 
Postbus 750 
3700 AT Zeist 

030 - 755 50 10 
info@avined.nl 

Secretaris 
Ben Dellaert 
030 - 694 18 39 
bdellaert@avined.nl 
 
I&R-meldingen 
030 - 755 50 10 
kiprelatie@avined.nl 

I&R beleid en VKI 
Menno de Gruijter 
030 - 755 50 13 
mdgruijter@avined.nl 

IKB Ei en salmonella eieren 
Hans Schouwenburg 
030 - 755 50 14 
hschouwenburg@avined.nl 

IKB Kip en salmonella pluimveevlees 
Rik te Loo 
030 - 755 50 17 
rtloo@avined.nl 

Antibiotica 
Erik de Jonge 
030 - 755 50 19 
edjonge@avined.nl 

Diergezondheid, IKB PSB 
Alex Spieker 
030 - 755 50 16 
aspieker@avined.nl 
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11.2.2  Nederlandse Controle Autoriteit Eieren: NCAE 
 
NCAE voert vanaf 1 juli 2012 toezicht uit op de eieren- en 
pluimveevleessector. 
NCAE, het voormalige CPE, is onderdeel van COKZ 
 
Website: www.NCAE.nl 
 
Directeur 
dhr. R. Bouman 
 
Postadres 
Postbus 250 
3830 AG LEUSDEN 
 
Telefoon en fax 
Telefoon: 033-4965696  
Fax: 033-4965666 
 

11.3 Kwaliteitssystemen 
11.3.1 IKB Ei 

http://ikbei.nl/ 
 

11.3.2 Beter Leven Keurmerk 
http://beterleven.dierenbescherming.nl/#over-het-kenmerk 
 

11.3.3 TrustFeed 
http://www.trustfeed.eu/ 
 

11.3.4 Belplume (België) 
http://www.belplume.be/belplume/Organisatie_NL.aspx 
 

11.3.5 KAT (Duitsland) 
http://www.was-steht-auf-dem-ei.de/index.php?id=6 
 

11.3.6 GMP+ International 
https://www.gmpplus.org/pagina/288/home_un.aspx 
 

11.4 Europees 
11.4.1 European Union for egg packers, egg traders and egg processors, and 

poultry and game (EUWEP) 
EUWEP secretariat 
2nd Floor, 89 Charterhouse Street 
EC1M 6HR London 
United Kingdom 
http://www.euwep.info/ 
 
Mark Williams, Secretary General 
Tel. 00 44 20 7608 3760 
info@euwep.org 
European Egg Processors Association (EEPA) 
http://www.eepa.info/ 
 

http://ikbei.nl/
http://beterleven.dierenbescherming.nl/#over-het-kenmerk
http://www.trustfeed.eu/
http://www.belplume.be/belplume/Organisatie_NL.aspx
http://www.was-steht-auf-dem-ei.de/index.php?id=6
https://www.gmpplus.org/pagina/288/home_un.aspx
http://www.euwep.info/
mailto:info@euwep.org
http://www.eepa.info/
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Clara Hagen 
Tel. 00 32 50 440070 
clara@eepa.info 
 
European Egg Packers and Traders Association (EEPTA) 
http://www.eepta.eu/ 
 
Mark Williams 
Tel. 00 44 20 7608 3760 
info@euwep.org 
 
European Egg Poultry and Game (EPGA) 
 
Marc Hervouet 
Tel. 00 33 1 46 86 27 08 
fenscopa@wanadoo.fr  
 

11.5 Internationaal 
11.5.1 International Egg Commission (IEC) 

IEC Secretariat 
89 Charterhouse Street 
EC1M 6HR London 
United Kingdom 
https://www.internationalegg.com/corporate/index.asp 
 

11.6 Overig 
11.6.1 Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) 

Overgoo 13 
2266 JZ  Leidschendam  
Tel. 070-3376200 
info@cbl.nl  
 

11.6.2 Gezondheidsdienst Deventer  
Arnsbergstraat 7 
7418 EZ Deventer 
 
Tel: 0900-1770 
Email: info@gddiergezondheid.nl 
 
Sector pluimvee 
vacature 
  

mailto:clara@eepa.info
http://www.eepta.eu/
mailto:info@euwep.org
mailto:fenscopa@wanadoo.fr
https://www.internationalegg.com/corporate/index.asp
mailto:info@cbl.nl


RIVM Briefrapport 2015-0122 

 Pagina 96 van 96 

 

12 Bijlage 2: Ketenplaat eierproductieketen met 
microbiologische risico’s 

Legouderdieren

Opfok legouderdieren

Broederij

Opfok leghennen

Mengvoederindustrie

Leghennen

Eierpakstation

Eiproducten industrie

Food serviceSupermarkt (tafeleieren)

Voedingsmiddelenindustrie

Retail

Export 
eiproducten

Import eieren

Export  
broedeieren

Export 
eieren

Import eiproducten

Slachterij Leghennen

 
Figuur 12.1 Overzicht van de eiproductieketen 
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Eierpakstations

Eiproducten industrie

Food serviceSupermarkt tafeleieren

Voedingsmiddelenindustrie

Retail

Import eieren
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•Salmonella
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• Salmonella
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• Schimmels

• Salmonella
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• ESBL
• Virussen (Influenza)

• Salmonella
• Sporenvormers
• Listeria

Slachterij Leghennen

• Salmonella
• Fecale flora

•Salmonella
•Campylobacter
•ESBL
•Bederfflora

 
Figuur 12.2 Microbiologische risico’s voor de eiproductieketen 
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