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A R T I k E L

Vers vruchtensap: hoe een gezonde gewoonte kan leiden tot 
een landelijke uitbraak van gastro-enteritis door Salmonella 
Panama.

A. Hofhuis (1), H. Noël (1,2) R. de Jonge (1), A. E. Heuvelink (3), A. de Jong (3), M. E. O. C. Heck (1), C. M. de Jager (1) en W. van Pelt (1)

Samenvatting: In de lente van 2008 werden binnen 2 weken door 
diverse laboratoria 15 patiënten met een Salmonella Panama-infectie 

gerapporteerd, 2 keer zoveel als in heel 2007. Om de oorzaak te achterha-
len en verdere infecties met S. Panama te voorkomen, werd epidemiolo-
gisch en microbiologisch brononderzoek ingezet. Uit een patiëntcontrole-
onderzoek met 23 patiënten en 24 controlepersonen bleek dat de uitbraak 
veroorzaakt werd door consumptie van ongepasteuriseerde verse vruch-
tensappen afkomstig van één producent (odds ratio: 7,4, 95% betrouwbaar-
heidsinterval: 1,5-37,2). Een toenemend aantal consumenten streeft naar 
gezonde voeding, maar wordt daardoor ook blootgesteld aan de infectie- 
risico’s van verse voedingsmiddelen zoals ongepasteuriseerde vruchtensap-
pen, kant-en-klaarsalades en fruitsalades. Daarom zouden consumenten 
via de productinformatie geïnformeerd moeten worden over de mogelijk-
heid van microbiële verontreiniging. Strikte naleving van voedselveilig-
heidsprocedures en een hogere frequentie van microbiologische controle 
tijdens de productie zouden de infectiegevaren kunnen beperken.
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Inleiding

Salmonella is een veel voorkomende veroorzaker van voed-
selinfecties waarvan 2400 types zijn beschreven. Salmonella 
enterica subspecies enterica serotype Panama is een lid van 
serogroep D1 en is in het verleden geïsoleerd uit vele voe-
dingsmiddelen, uit dieren en uit water. (1) Infectie met Sal-
monella (S.) Panama veroorzaakt meestal gastro-enteritis, 
maar kan, mogelijk wat vaker dan andere serotypes, ook 
invasieve ziekteverschijnselen tot gevolg hebben. (2, 3) Er 
zijn bijvoorbeeld patiënten gerapporteerd met complicaties 
als bacteriemie en meningitis. (3, 4)
In de jaren ’80 en ’90 werd S. Panama regelmatig gevonden 
in varkens en mensen in Nederland (respectievelijk 5% en 
3% van alle isolaten tussen 1984 en 2001). (5) Vanaf begin 
2000 was S. Panama een zeldzaam serotype geworden met 
minder dan 10 gerapporteerde patiënten per jaar. 
Via het landelijke netwerk van de voormalige streeklabora-
toria ontvangt het RIVM Salmonella-isolaten voor serotype-
ring en faagtypering. Deze surveillance dekt ongeveer 64% 
van de Nederlandse bevolking. Jaarlijks worden er ongeveer 
1500 isolaten van laboratoriumbevestigde patiënten onder-
zocht en ongeveer 2500 isolaten uit voedingsmiddelen, die-
ren en omgevingsmonsters. 

Tussen januari en mei 2008 bleek uit het vroegsignalerings-
systeem voor Salmonella een forse toename van het aantal 
laboratoriumbevestigde patiënten met S. Panama, verspreid 
over Nederland. Alleen al in week 16 en 17 van 2008 wer-
den 15 patiënten gemeld, 2 keer zoveel als in 2007. Naar 
aanleiding hiervan werd een onderzoek opgezet in samen-
werking met de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) om de 
uitbraak in kaart te brengen en brononderzoek te doen met 
als uiteindelijk doel om verdere infecties met S. Panama te 
voorkomen.

Methode

Voor het onderzoek werden patiënten gedefinieerd als per-
sonen met een laboratoriumbevestigde infectie met S. Pa-
nama en een eerste ziektedag vanaf 1 januari 2008, die in de 
7 dagen voorafgaand aan de eerste ziektedag in Nederland 
verbleven. Gastro-enteritis werd gedefinieerd als diarree 
(minimaal 3-maal dunne ontlasting in 24 uur) of minimaal 
2 van de volgende symptomen: overgeven, misselijkheid, 
bloed in de ontlasting, of buikpijn. Het laboratorium le-
verde informatie over de patiënten, zoals leeftijd, geslacht, 
woonplaats en diagnosedatum. De benodigde contactgege-
vens van de patiënten werden geleverd door de betreffende 
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GGD via de inzendende arts. Om hypothesen te genereren, 
werd onder de 7 meest recente patiënten telefonisch een 
enquete afgenomen over mogelijke blootstellingen in de 8 
dagen voorafgaand aan de eerste ziektedag. Hierbij werd 
gevraagd naar aankoop en consumptie van bepaalde voe-
dingsmiddelen, naar andere mogelijke bronnen van infec-
tie zoals contact met dieren of met een andere persoon met 
diarree, en naar recente reizen. Uit deze interviews bleek 
dat alle patiënten rund- of varkensvleesproducten hadden 
gegeten, en dat 5 van de 7 patiënten (71%) vers vruchtensap 
hadden gedronken.
Naar aanleiding van de eerste 7 vragenlijsten werd een pa-
tiëntcontroleonderzoek uitgevoerd om de hypothese te tes-
ten dat patiënten vaker vers vruchtensap hadden gedronken 
dan controlepersonen. Elke patiënt werd gekoppeld aan 2 
controlepersonen op basis van hun woonplaats en leeftijd 
(+/- 5 jaar). Daartoe werd de patiënten gevraagd om con-
tactgegevens van 3 mogelijke controlepersonen uit hun 
vrienden- en kennissenkring. Een controlepersoon mocht 
geen gastro-enteritis gehad hebben in de 2 weken vooraf-
gaand aan de eerste ziektedag van de gekoppelde patiënt. 
Op 19 mei werd per e-mail een uitnodiging verstuurd aan 
de patiënten en controlepersonen, met het verzoek om een 
vragenlijst in te vullen via internet over symptomen van 
gastro-enteritis, mogelijke bronnen van infectie en reisge-
drag. Hierbij werd specifiek geïnformeerd naar aankoop, 
de winkel en consumptie van onder andere rund- en var-
kensvleesproducten en van verse vruchtensappen. Bij de 
patiënten werd deze informatie gevraagd over de 3 dagen 
voorafgaand aan de eerste ziektedag en de controlepersonen 
werd gevraagd naar 3 typische dagen in april 2008. 
De gegevens uit de vragenlijsten zijn statistisch geanalyseerd 
in STATA 10.0 ®, waarbij een tweezijdige Fisher-exacttest 
gebruikt werd voor vergelijking van frequenties. Odd ratio’s 
werden berekend door middel van conditionele logistische 
regressie. Voor de analyse van het patiëntcontroleonderzoek 
is eerst gekeken naar de associatie tussen gastro-enteritis 
en elk afzonderlijk voedselproduct. Daarna werden voed-
selproducten gegroepeerd naar bereiding en naar samen-
stelling, bijvoorbeeld groepering van verschillende soorten 
worst van varkensvlees, broodbeleg van varkensvlees en 
varkensgehakt. Variabelen werden in de multivariate con-
ditionele logistische regressie analyse opgenomen, wanneer 
een p-waarde van een odds ratio lager was dan 0,25 in de 
univariate analyse, of wanneer meer dan de helft van de pa-
tiënten een voedselproduct had geconsumeerd.
In de historische databank is gezocht naar Salmonella-iso-
laten uit voedsel en dieren, die overeen kwamen met de S. 
Panamastam van de uitbraak. S. Panama-isolaten afkomstig 
van recente patiënten, voedsel en dieren werden microbi-
ologisch vergeleken met behulp van pulsed field gel elec-
trophoresis (PFGE). (6) Deze gegevens zijn geanalyseerd in 
Bionumerics V.4.00, waarbij PFGE-patronen als verschil-

lend werden beschouwd, wanneer zij minimaal één band 
verschilden. De isolaten zijn ook onderzocht op gevoelig-
heid voor 12 veel gebruikte antibiotica. (7) Naar aanleiding 
van de uitkomsten van het microbiologisch onderzoek en 
de vragenlijsten deed de VWA onderzoek naar mogelijke 
infectiebronnen.

Omdat er gedurende het brononderzoek steeds meer 
aanwijzingen waren dat vers vruchtensap de meest waar-
schijnlijke infectiebron was van de uitbraak, hebben we 
aanvullend gekeken naar de overleving van de S. Panama-
uitbraakstam in vruchtensap. Hiervoor werd vruchtensap 
besmet met S. Panama en gekoeld bewaard bij 5°C. Op 1, 
2, 3 en 6 dagen na besmetting werd het aantal kolonievor-
mende eenheden (KVE) geteld en vergeleken met het aantal 
KVE van S. Panama in een controlemedium dat onder de-
zelfde omstandigheden werd bewaard. De zuurresistentie 
werd getest door het aantal KVE te tellen voor en na pas-
sage door (een nabootsing van) de menselijke maag. Hier-
voor werd de uitbraakstam gedurende 1 uur bewaard bij een 
pH van 2,5 en een temperatuur van 37°C. Ter vergelijking 
werd dit ook gedaan met 2 andere stammen van Salmonel-
la, waarvan bekend is dat ze zuurresistent zijn (ST7945 en 
ST060801). Mogelijk ontwikkelt Salmonella door verblijf in 
een zure omgeving zoals vruchtensap een betere zuurresi-
stentie en dus betere overlevingskansen tegen de bacterie-
dodende zuurgraad in de menselijke maag. Daarom werd 
de zuurresistentie zowel voor als na blootstelling aan vruch-
tensap getest. Verdere details van de testmethoden staan el-
ders beschreven. (8)

Resultaten

In totaal werden 33 patiënten geïdentificeerd met een labo-
ratoriumbevestigde infectie met S. Panama tussen april en 
juni 2008, verdeeld over 14 verschillende GGD’en. (figuur 
1) Tussen de eerste ziektedag van de patiënt en typering van 
het ingezonden isolaat op het RIVM zat een gemiddelde 
vertraging van 16 dagen (range 8 – 48 dagen). De mediane 
leeftijd van de patiënten was 18 jaar (range 0 – 66 jaar) en 
vrouwen waren beter vertegenwoordigd dan mannen (ge-
slachtsratio V/M=2,5). Tien patiënten waren opgenomen 
geweest in een ziekenhuis. S. Panama werd bij 7 patiënten 
geïsoleerd uit bloedmonsters en bij 1 patiënt uit pus van een 
perianaal abces. 
De vragenlijst van het patiëntcontroleonderzoek werd inge-
vuld door 23 patiënten en 24 controlepersonen. De eerste 
ziektedag van driekwart (78%) van de patiënten viel tussen 
15 en 24 april. De meest gerapporteerde symptomen waren 
diarree (91%), buikpijn (83%) en koorts (68%). De meest 
frequent geconsumeerde voedingsmiddelen waren vers 
vruchtensap (17/23), gebakken varkensvlees (15/23), ham 
en ander broodbeleg van varkensvlees (14/23) en varkens-
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gehakt (14/23). Alle patiënten meldden dat ze boodschap-
pen hadden gedaan bij supermarktketen X, in vergelijking 
tot 19/24 controlepersonen (p=0.01). Van de 17 patiënten 
die consumptie van vers vruchtensap meldden, konden 11 
zich nog het soort vruchtensap herinneren dat ze hadden 
gekocht, namelijk flessen van 500 ml van merk Y. Er werden 
vruchtensappen genoemd van verschillende samenstelling, 
die allemaal sinaasappelsap bevatten al dan niet in combina-
tie met andere vruchten. In vergelijking met controleperso-
nen, meldden patiënten vaker consumptie van vers vruch-
tensap (odd ratio: 10,2. 95% BI: 1,3-81,5). Consumptie van 
vruchtensap van merk Y was ook significant geassocieerd 

met ziekte (odd ratio: 5,4. 95% BI: 1,1-25,7). In de multi-
variate analyse was alleen consumptie van vruchtensap nog 
significant geassocieerd met ziekte (odd ratio: 7,4. 95% BI: 
1,5-37,2). (tabel 1)

Van de 33 S. Panama-isolaten afkomstig van patiënten die 
verzameld waren tussen april en mei 2008, hadden 32 iso-
laten hetzelfde PFGE-patroon en 1 isolaat verschilde met 1 
band. (figuur 2) De patiënt met het afwijkende isolaat had 
niet deelgenomen aan het patiëntcontroleonderzoek. De S. 
Panama-isolaten van de patiënten vertoonden geen resi-
stentie tegen 12 veel gebruikte antibiotica. In de historische 
Salmonella-databank werden 4 S. Panama-isolaten gevon-
den uit dieren en diervoeders, met 3 verschillende PFGE-
patronen. Deze leken niet gerelateerd aan de S. Panama-
stam van de uitbraak.
De pH van de verse vruchtensappen uit supermarkt X, die 
gedronken waren door de patiënten, varieerde tussen 3,4 
en 3,6. Om de overleving van S. Panama te onderzoeken 
werden deze vruchtensappen besmet met de S. Panamas-
tam van de uitbraak, nadat de sappen eerst negatief getest 
waren (KVE<100) op aanwezigheid van Salmonella. Zeven 
dagen na besmetting van de vruchtensappen, daalde het 
aantal KVE van S. Panama van een hoge 2.8·107 KVE op 
dag één tot 2.0·106 KVE (zie figuur 4). Op basis van de ana-
lyses wordt geschat dat de minimale pH voor groei in het 
vruchtensap 3,4 is voor deze stam. De uitbraakstam over-
leefde ook de nabootsing van een passage door de mense-
lijke maag. Na 1 uur blootstelling aan een pH van 2,5 en een 
temperatuur van 37°C, daalde het aantal KVE van 5,4·105 
naar 2,3·103. Die mate van overleving was vergelijkbaar met 
de daling van het aantal KVE die gezien werd bij de 2 andere 
stammen van Salmonella, waarvan bekend is dat ze zuurresi-
stent zijn (ST7945 daalde van 5.0·105 naar 7.8·103. ST060801 
daalde van 3.7·105 naar 2.1·103).
 
In juli 2008 werd, naar aanleiding van de uitkomsten van 
het patiëntcontroleonderzoek, contact opgenomen met su-
permarkt X. De VWA voerde een inspectie uit bij de produ-
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Tabel 1 Voedselconsumptie door patiënten en controlepersonen, Salmonella Panama, april-mei 2008 

Voedselconsumptie Patiënten
(N=23)

(% blootgesteld)

Controlepersonen
(N=24)

(% blootgesteld)

Matched OR
[95% CI]

p-waarden Adjusted OR
[95% CI]

p-waarden

gebakken	varkensvlees 15
(71.43)

23
(95.83)

0.98	
[0.73-1.30]

0.87 -

ham	en	ander	brood-
beleg	van	varkensvlees

14
(66.67)

10
(41.67)

2,77	
[0.70-11.0]

0.15 1.17	
[0.27-5.05]

0.84

varkensgehakt 14
(66.67)

21
(87.50)

0.87	
[0.60-1.27]

0.47 -

Ongepasteuriseerd	
vruchtensap	(gekocht)

17
(80.95)

10
(41.67)

10,24
[1.29-81.54]

0.03 7.35	
[1.46-37.15]

0.03

Figuur 1: Regionale verdeling van patiënten met Salmonella 
Panama-infectie, april- mei 2008, Nederland. 
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cent van de verdachte verse vruchtensappen. Tijdens de in-
spectie werden geen monsters uit de productielijn genomen 
voor microbiologisch onderzoek, omdat op dat moment al 
enkele weken geen nieuwe patiënten gevonden waren. In 
het productieproces werden alle vruchten afgespoeld met 
water en rotte vruchten werden er handmatig tussenuit 
gehaald. Vers sinaasappelsap werd gebruikt als basis voor 
alle varianten van vruchtensappen die geproduceerd wer-
den. De vruchtensappen werden niet gepasteuriseerd, dus 

na productie is de houdbaarheid beperkt tot zeven dagen 
in de koeling. De VWA zag in de productie geen aanleiding 
tot bezorgdheid met betrekking tot de desinfectie en hy-
giëneprocedures, die uitgevoerd werden volgens HACCP 
(Hazard analysis and critical control point)-procedures. (9) 
Het viel de inspecteurs van de VWA wel op dat de frequen-
tie van microbiologische controles in de productielijn nogal 
laag was in verhouding tot de hoeveelheid vruchtensap die 
per dag geproduceerd werd.
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Figuur 2: Pulsed-field gel electrophoresis patronen van Salmonella enterica serotype Panama, Nederland, 
2008.

Figuur 3: Patiënten met Salmonella Panama infectie per week en afnamedatum, april-mei 2008, Nederland 
(n=33).
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Discussie

Brononderzoek wees uit dat deze landelijke uitbraak van 
gastro-enteritis door S. Panama in het voorjaar van 2008 
veroorzaakt werd door een gemeenschappelijke puntbron, 
namelijk ongepasteuriseerde verse vruchtensappen afkom-
stig van één producent en gedistribueerd door het hele 
land. Het assortiment van ongepasteuriseerde verse vruch-
tensappen van merk Y van supermarkt X bevat niet alleen 
verse sinaasappelsap, maar ook een variatie van gemengde 
ongepasteuriseerde verse vruchtensappen van verschil-
lende vruchten. Alle varianten uit het assortiment bevat-
ten echter vers sinaasappelsap, dus het is mogelijk dat be-
smet sinaasappelsap de gezamenlijke infectiebron was voor 
alle vruchtensappen van verschillende samenstelling. De  
HACCP-procedures van de producent waren niet afdoende 
voor grootschalige productie van ongepasteuriseerde vruch-
tensappen, waardoor een incidentele besmetting ongemerkt 
zou kunnen blijven. Op basis van de eerste ziektedag van 
de patiënten en de zevendaagse houdbaarheidsduur van de 
verse vruchtensappen van huismerk X, was het meest waar-
schijnlijke moment van besmetting bij de producent onge-
veer in de laatste 2 weken van april 2008.
De meest recente uitbraak van S. Panama in Europa vond 
plaats in de zomer van 2007 in Duitsland. Deze uitbraak 
werd veroorzaakt door een andere stam van S. Panama en uit 
brononderzoek bleek dat salamiworstjes de bron van infectie 
waren geweest. (10) Bij onze landelijke uitbraak werd door 
24% van de patiënten invasieve ziekteverschijnselen gemeld 
(bacteriemie bij 7 patiënten en een perianaal abces bij 1 pa-
tiënt), wat overeen komt met de literatuur over de ernst van 
ziekteverschijnselen veroorzaakt door S. Panama. (3)

Wij verwachten dat de associatie tussen ziekte en consump-
tie van vers vruchtensap van supermarkt X nog is onder-
schat, omdat niet alle patiënten zich konden herinneren 
welke vruchten verwerkt waren in het verse vruchtensap 
dat ze hadden gedronken. Maar alle patiënten herinnerden 
zich wel dat het verse vruchtensap van merk Y was. Op het 
moment dat de producent bezocht werd door inspecteurs 
van de VWA, was geen van de verdachte partijen vruchten-
sap meer beschikbaar voor microbiologisch onderzoek. Dit 
komt door de snelle productieomzet die past bij de korte 
houdbaarheidsduur, van slechts 7 dagen, van de ongepas-
teuriseerde vruchtensappen. Tijdens het inspectiebezoek 
werden geen monsters genomen uit de productielijn, om-
dat op dat moment al enkele weken geen nieuwe patiënten 
gevonden waren. Doordat er geen verdachte partij vruch-
tensap aangewezen kon worden, is het ook niet gelukt om 
te bepalen welke partij vruchten besmet waren, of hoe de 
vruchtensappen besmet raakten. Dit is een probleem dat 
vaak gezien wordt bij uitbraken van gastro-enteritis door 
verse producten met een korte houdbaarheidsduur.

De laatst beschreven uitbraak in Europa met Salmonella in 
combinatie met ongepasteuriseerd vruchtensap stamt uit 
1922. (11) In tegenstelling tot Europa rapporteerden de 
Centers for Disease Control and prevention (CDC) in de 
Verenigde Staten tussen 1995 en 2005 alleen al 6 uitbra-
ken van Salmonella-infecties die geassocieerd waren met 
vruchtensappen, alhoewel daar een afname van vruchten-
sapgerelateerde uitbraken gezien werd sinds de introductie 
van HACCP in 2001. (12, 13) In de Verenigde Staten en  
Canada zijn ook ernstige vruchtensapgerelateerde uit-
braken van gastro-enteritis beschreven veroorzaakt door  
E. Coli O157:H7. (14-16) De voedselproductie in West-
Europa moet aan vergelijkbare hygiënestandaarden en  
HACCP-normen voldoen als in de Verenigde Staten. Het 
is dan ook niet goed duidelijk waarom er in Europa min-
der uitbraken van gastro-enteritis door ongepasteuriseerd 
vruchtensap zouden plaatsvinden. Mogelijk is er sprake 
van een relatieve onderrapportage, waardoor de omvang 
en ernst van gastro-enteritis in Europa door ongepasteuri-
seerde vruchtensappen moeilijk zijn in te schatten. Het ver-
hogen van de dagelijkse consumptie van groenten en fruit is 
een belangrijk doel ter bevordering van de volksgezondheid 
(Nationaal Programma Kankerbestrijding 2007). De con-
sumptie van vruchtensappen wordt daartoe gezien als een 
goede keuze om de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid fruit 
te halen. In de huidige uitbraak waren de patiënten voor-
namelijk jongvolwassen vrouwen, die, zoals blijkt uit de 
resultaten van de voedselconsumptiepeiling onder 750 Ne-
derlanders tussen 19 en 30 jaar in 2003, waarschijnlijk een 
voorkeur hebben voor voedingsmiddelen met een gezond 
imago, zoals vers geperste vruchtensappen. Uit de peiling 
bleek dat de consumptie van vruchtensappen, verrijkt met 
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Figuur 4. Overleving van de Salmonella Panama-uitbraak-
stam na 1, 2, 3 en 6 dagen gekoelde bewaring (5°C) in vruch-
tensap.
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vitaminen en mineralen, hoger was onder vrouwen (26%) 
dan onder mannen (18%). (17) Ook blijkt dat een groot deel 
van de Nederlandse bevolking blootgesteld wordt aan de 
infectierisico’s van ongepasteuriseerd vruchtensap. Daarom 
is het uiterst belangrijk dat deze producten veilig zijn. 

Aanbevelingen

Strikte naleving van HACCP-procedures en een hogere 
frequentie van microbiologische controle van de sappen 
zou voldoende moeten zijn om de infectiegevaren te beper-
ken van landelijk gedistribueerde verse voedingsmiddelen 
zoals ongepasteuriseerde vruchtensappen, kant-en-klaar-
salades en fruitsalades. Producenten moeten ook gestimu-
leerd worden om te innoveren met nieuwe technieken om 
micro-organismen in verse voedingsmiddelen te doden. 
Verse vruchtensappen zouden een extra bewerking kunnen 
ondergaan door toepassing van koude pasteurisatiemetho-
den zoals Pulsed Electric Field (PEF) en of High Pressure 
Processing (HPP). Met beide methoden kan de houdbaar-
heidsduur verlengd worden en een 5-log reductie van mi-
cro-organismenworden verkregen (18), terwijl de smaak en 

voedingswaarde van het verse vruchtensap behouden blijft. 
(19)
Via de productinformatie van verse vruchtensappen zouden 
consumenten geïnformeerd moeten worden over de risico’s 
van ongepasteuriseerde voedingsmiddelen en de mogelijk-
heid van microbiële verontreiniging, zoals ook in de Ver-
enigde Staten gebeurt sinds 1998. (13) In Europa zouden 
producenten van deze risicovoedingsmiddelen aangemoe-
digd moeten worden om op vrijwillige basis hun producten 
regelmatig microbiologisch te testen. De testuitslagen zou-
den gecentraliseerd kunnen worden, zodat een snelle iden-
tificatie van infectiebronnen mogelijk wordt.
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