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Bijlage II Public Health, maatregelen ter preventie en controle van botulisme 
 
Voedselgerelateerd botulisme 
Om aanwezigheid van botulinustoxine, bacteriën en sporen in etenswaren te voorkomen, 
wordt toegezien op goede hygiëne in de levensmiddelenindustrie. Dit omvat een correcte 
wijze van conserveren (pH, zoutgehalte) en gebruik van gevalideerde sterilisatiemethoden 
en koeltechnieken. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de nieuwe Voedsel en Waren 
Autoriteit. 
Ook bij het thuis inmaken van voedingsmiddelen dient veel aandacht aan hygiëne besteed 
te worden. Verhitting boven 85°C voor 5 minuten inactiveert het botulinustoxine in 
gecontamineerd voedsel. De sporen kunnen in vlees, visconserven of eiwitrijke groenten in 
blik of glas de sterilisatie overleven en toxine produceren indien deze voedingsmiddelen 
boven 17°C worden bewaard, een laag zoutgehalte en een pH boven 4,5 hebben. Ook bij 
een temperatuur van 3°C (koelkast) kan toxineproductie van type E (geassocieerd met vis 
en visproducten) plaatsvinden. Om de sporen te vernietigen moet minstens 20 minuten op 
121°C worden verhit (snelkookpan). 
 
Infantiel botulisme 
Het advies geldt om aan kinderen in het eerste levensjaar geen honing of zelf ingemaakt 
voedsel te geven. 
 
Botulisme onder watervogels en vissen 
Indien er in een gebied botulisme onder watervogels is aangetroffen, dienen 
beroepsvissers via de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) en het Productschap 
Vis- en Visserijproducten opmerkzaam gemaakt te worden op mogelijk visbotulisme. Indien 
vissterfte als gevolg van botulisme is geconstateerd (type E), dan is het uit oogpunt van 
volksgezondheid gewenst om een dringend advies af te geven aan vissers om ter plaatse 
niet te gaan vissen en te wijzen op de eventuele gevaren bij visbotulisme. De handel en 
consumptie van deze vis moet ontraden worden. Tevens moet publieksvoorlichting 
gegeven worden via de nVWA, om sportvissers te informeren.  
 
De Unie van Waterschappen (UvW) is verantwoordelijk voor het opruimen van de 
kadavers. Indien nodig waarschuwen zij de Provincie. 
Richtlijnen voor het ruimen van de kadavers zijn: 
 kadavers niet met blote handen aanraken: draag (wegwerp-)handschoenen; 
 nadien de (wegwerp-) handschoenen deponeren in de kadaverkisten; 
 kadavers verpakken in een dubbele plastic zak en/of emmer; 
 kadavers deponeren in gemeentelijke kadaverkisten; 
 kadavers niet zelf begraven; 
 handen wassen met water en zeep.  
Kadavers worden voor onderzoek verstuurd naar het CVI-Lelystad, onder vermelding van 
vindplaats, datum, tijdstip, aantal dode exemplaren en soortnaam.  
 
Oppervlakte- en zwemwater 
Sinds januari 2002 zijn de taken en verantwoordelijkheden voor de kwaliteit van 
oppervlaktewater vastgelegd in de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Het 
oppervlaktewater wordt verdeeld in regionaal oppervlaktewater en rijkswater.  
In het geval van regionaal oppervlaktewater is de onderhoudsplichtige verantwoordelijk voor de 
verwijdering van kadavers, waarbij de waterschappen een coördinerende rol hebben. Indien 
nodig waarschuwen zij de Provincie of andere instanties.  
In het geval van rijkswater is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de kwaliteit van het water 
en het opruimen van eventuele kadavers. 
Verder zijn verantwoordelijk: 
 gemeenten voor wateren onder gemeentelijk beheer, zoals stadwateren; 
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 het waterschap voor wateren waarover zij het beheer voert; 
 natuurbeherende instanties voor wateren in natuurgebieden; 
 eigenaren voor particuliere terreinen (onder andere beheerders/exploitanten) voor 

zwemwateren). 
 
Het CVI-Lelystad onderzoek ieder jaar ruim honderd(en) vogels en vissen op 
botulismetoxine. Indien positief, betreft dit bij vogels meestal het voor de mens niet- 
pathogene type C. Heel soms wordt type E gevonden bij vogels. Bij vissen is het 
toxinetype, indien aangetoond, meestal type E, heel soms type C of B.  
Als er door het CVI-Lelystad in kadavers het botulinum type B of E is geconstateerd, dan 
dient er niet te worden gezwommen in het gebied waar de kadavers gevonden zijn. Het 
afkondigen van een zwemverbod geldend voor officieel aangewezen zwemwateren (artikel 
10b Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden) behoort tot de bevoegdheden van 
Gedeputeerde Staten (bij noodsituaties de Commissaris van de Koningin). Het instellen 
van zwemverboden geldend voor niet-aangewezen wateren is de bevoegdheid van de 
burgemeester en kan via nood Algemene Politie Verordeningen (APV’S).  
 
Belangrijke telefoonnummers 
Contact met de GGD verloopt via de meldkamers van de regionale GGD. 
Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA)   tel: 0800-0488 
Inspectie Milieu Hygiëne (via het meldpunt VROM)  tel: 070-3832425 
Instituut voor Diergeneeskunde (CVI-Lelystad)  tel: 0320-238238 
buiten kantooruren    tel: 06-65072134 
RIVM/LCI  tel: 030-2747000 
 
 
 
 
  
 
 


