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Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Onderwerp  Afstemmingsoverleg Salmonella 
Goldcoast 

T 030 274 91 11 
F 030 274 29 71 
info@rivrn. ni 

1. Opening en voorstelronde 

2. Stand van zaken 

Epidemiologie (EPI) 

Nationaal, update cases 
In 2018 zijn in totaal 20 gevallen van S. Goldcoast bekend vanuit de Salmonella 
surveillance waarvan 12 patiënten (vanaf week 27, zie epi-curve, blauwe vakken) met een 
genetisch identieke stam (op basis van Whole Genome Sequencing: WGS). 
Voor 4 patiënten (in week 41 en 42, oranje vakken) zijn nog geen WGS resultaten 
beschikbaar. Van 2 wordt eind deze week het resultaat verwacht. 
Alle patiënten (n=12) vanaf week 36 zijn uitgenodigd voor vragenlijstonderzoek en 
inmiddels zijn er 11 vragenlijsten retour. Dit geeft geen eenduidig beeld van een 
voedselbron: er worden veel verschillende varkensvleesproducten genoemd, en het is 
gekocht in veel verschillende winkels. Voor de patiënten uit week 27 tot en met week 30 
die binnen het cluster vallen is geen brononderzoek gedaan. De patiënt uit week 26 blijft 
een 'probable case' (geen WGS mogelijk). 
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Samengevat: 
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De patiënten wonen verspreidt over Nederland, wonen over het algemeen niet in de grote 
stad, maar in kleinere plaatsen. Ook valt op dat het vooral autochtone patiënten zijn. 
Er zijn provincies die geen patiënten laten zien, zoals Noord-Holland en Zeeland. Dit heeft 
ook met de dekking van de labsurveillance te maken, deze is niet landelijk (maar geeft wel 
een representatief beeld voor Nederland). De 12 isolaten komen uit de labsurveillance en 
in werkelijkheid wordt geschat dat het aantal patiënten rond 250-300 ligt. Gemiddeld 
komen er per week ongeveer 40-50 humane stammen van salmonella (alle typen) bij IDS 
binnen; 

Het merendeel van de 12 patiënten heeft onderliggend lijden en heeft een hogere leeftijd. 
Er waren een aantal ziekenhuisopnames en geen sterfgevallen. Er zijn twee bloedisolaten 
ingestuurd (deze komen vaak uit het ziekenhuis). 

Internationaal: 
Er is vanuit de afdeling EPI een bericht via EPIS uitgegaan, er zijn daarop internationaal 
geen gevallen gerapporteerd. In Duitsland is de surveillance mogelijk minder goed 
geregeld waardoor er mogelijk geen patiënten bekend zijn. Denemarken, België en 
Engeland laten geen S. Goldcoast zien. Ook heeft de afdeling EPI niets gehoord van 
gebieden net over de grens. 
Samengevat: vooralsnog internationaal geen signalen en ti 

Diagnostiek (IDS) 

WGS aanvullende stammen 
De filogenetische boom (vooraf rondgestuurd) op basis van WGS wordt besproken: de S. 
Goldcoast uitbraakstammen liggen allemaal heel erg dicht bij elkaar, de oranje stammen 
zijn de Nederlandse 'stammen en daaruit valt af te lezen dat er 12 patiënten bij de uitbraak 
horen. De roze stammen zijn de varkenskarkas-isolaten, deze zijn in WGS identiek met de 
uitbraakstam. Er is geen link met andere Goldcoast clusters in de internationale WGS 
database. 
Is er nog naar een masterlab gebeld om meer informatie te vragen over 1 niet-humaan 
isolaat: er wordt vanuit dat lab geen informatie gegeven. IDS wacht nu de resultaten van 
WGS af. Als hier niets uitkomt heeft de NVWA de bevoegdheid om meer informatie bij de 
laboratoria op te vragen, mocht dit nodig zijn. 
Samengevat: zodra er nieuwe Goldcoast isolaten binnenkomen bij IDS en zodra de WGS 
van de stammen bekend is, wordt iedereen per mail geïnformeerd. 

Warenonderzoek (NVWA) 

Vergelijking productisolaten, patiëntisolaten en varkensisolaten 
De NVWA 00:270.1) geeft een toelichting hoe de controle van de de NVWA bij slachthuizen 
gaat. Slachthuizen zijn verplicht karkassen routinematig te bemonsteren (volgens 
proceshygiënecriteria) en deze worden door de NVWA gecontroleerd op faecale 
bezoedeling. Dit moet leiden tot verbetering van het slachtproces. Elk slachthuis mag een 
aantal afwijkingen (maar niet teveel) hebben, zonder dat de karkassen uit de handel 
gehaald te hoeven worden. 
Uit de routinecontrole zijn twee isolaten S. Goldcoast uit week 29 en week 32 naar voren 
gekomen (er zit dus 3 weken tussen) en deze bleken 100% identiek aan elkaar en aan de 
patiënten-isolaten te zijn (op basis van WGS).  
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NVWA heeft teruggekeken (backtracing): het vlees van deze isolaten komt van 2 
verschillende bedrijven. De twee bedrijven lijken in le  instantie niets met elkaar gemeen te 
hebben want beide hebben een andere voederleverancier. Later bleek er door 1 bedrijf 
toch af en toe gebruikt gemaakt te zijn van het voer van dezelfde diervoederleverancier als 
het andere bedrijf. Dit zou een oorzaak kunnen zijn. Dit is ook doorgegeven aan het 
`toezicht voor diervoeders'. Zij kunnen nagaan of dat bedrijf bijvoorbeeld getest is op 
Salmonella en andere zaken controleren. 
De NVWA heeft ook een traject uitgezet om vooruit te kijken in de keten (forwardtracing). 
Op basis van het eerste isolaat is er 1 bedrijf dat Nederlandse ham naar Italië transporteert 
(dit wordt dan parmaham nadat ze gerookt zijn) naar voren gekomen en er is ook een 
ander Nederlands bedrijf in beeld in beeld gekomen. Op basis van het tweede isolaat is een 
bedrijf in beeld gekomen dat zou leveren aan Duitsland, maar vanwege een brand van de 
vrachtwagen is het product niet aangekomen. Daarnaast zijn er nog 2 leveranciers in ham 
en vleeswaren in beeld. 
Algemeen geldt dat de afnemer niet wordt geïnformeerd over eventuele Salmonella op 
vlees, higaiii~ 	 Aait De 
afnemer moet zelf de risico's inschatten en in het kader van zijn eigen processen en 
kwaliteitseisen beperken (bijv. door verhitting van het product). 
De NVWA heeft contact met het slachthuis gehad: er zijn extra analyses gedaan van 
verschillende trajecten op de slachtlijn. Dit proces loopt nog. Wellicht wordt hier de 
mogelijke oorzaak en koppeling naar de patiënten gevonden. Besmetting bij de 
varkensslacht gaat meestal via beschadiging van het maagdarmkanaal van de varkens en 
niet via de huid of buitenkant (want dit wordt geborsteld en krijgt een hittebehandeling en 
is daarmee redelijk schoon/steriel). Tijdens het slachten kan het voorkomen dat het mes 
de darmen raakt, waarbij vocht en mest over het vlees loopt, vooral het vocht (met 
mogelijk bacteriën) is moeilijk te zien en te verwijderen. 
Samengevat: zodra de NVWA meer informatie heeft over back- en forwardtracing, 
informeren zij iedereen per email. 

3. Risicovorming/ knelpunten 

We hebben te maken met een verheffing van S.Goldcoast sinds 4/5 maanden. 

Alle onderzoeken (IDS, EPI, NVWA) zijn volop gaande, afhankelijk van de uitkomsten 
hiervan kan risico van de uitbraak beter ingeschat worden. 

4. Maatregelen en acties 

Vragenlijstonderzoek 
De eerste vragenlijst was vrij algemeen, de huidige vragenlijst (afgenomen bij de laatste 2 
patiënten) is volledig op varkensvleesproducten gericht. Er wordt kort besproken welke 
vragen we nog extra zouden kunnen opnemen. NVWA geeft aan dat de 
varkensvleesproducten die verhit worden hoe dan ook afvallen. Dan blijft nog over: 
gefermenteerde worst, half om half gehakt (kruiscontaminatie), filet americain, theeworst, 
rauwe ham en rauwe worst. EPI kan vragen welke producten de mensen nog in huis 
hebben en vragen er foto's van te maken. In de tracering ziet de NVWA deze producten en 
dus ze kunnen ze hier mogelijk onderzoek naar doen. 

LabInf@ct 
Er is discussie over het wel of niet sturen van een LabInf@ct waarbij alle laboratoria in 
Nederland gevraagd wordt C2 Salmonella-isolaten in te sturen 

714 
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Tracering 
Ten aanzien van de tracering valt op dat er voor het eerst een sterke match te zien is 
tussen isolaten van een varkenskarkas en humane isolaten. 1 

IDS Informeren (per mail) aantal nieuwe 
S. Goldcoast isoloaten 

Actiepunt Verantwoordelijk Voortgang 

Informeren (per mail) aantal nieuwe 
patienten die tot de uitbraak behoren 
(WGS resultaten)  
Informeren (per email) van forward-
en backtracing m.b.t. slachterijviees 

2 

3 

N r. 
1 

EPI 

NVWA 

Doc. 2 

Er wordt vooralsnog besloten te wachten met een Labinf@ct en eerst 
te kijken of de epidemie doorzet en of er uit de reguliere surveillance nog nieuwe patiënten 
naar voren komen. 

5. Communicatie 
De persvoorlichter van het RIVM wordt alvast geïnformeerd 

6. Rondvraag en vervolgoverleg 
1.9•1 .  is het zinvol om via EWRS een bericht te sturen naar andere landen? Vooralsnog niet 
nodig, want de landen zij via EPIS geïnformeerd. 
Volgend overleg dinsdagochtend 20 november van 10:00-11:00 uur, tenzij 
ontwikkelingen een andere planning noodzakelijk maken. 

7. Sluiting (10:23) 

Actiepuntenlijst 

Pagina 4 van 4 



notu ist 

T 030 274 70 00 
F 030 274 29 71 
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agenda 
Datum 
16 november 2018 

Afstemmingsoverleg Salmonella Goldcoast 
20 november 2018 10.00 -11.00 uur 
RIVM U1.09 

(CIb/EPI), 
(AIDS) (CIb/IDS), 

voorzitter), 
(NVWA), 

Bespreking 

Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

Deelnemers 

CIb/LCI, 

Kopie aan (CIb/IDS), (CIb/LCI) 

CI  •  LCI, 

communicatie RIVM), 
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

A. van Leeuwenhoeklaan 9 
3721 MA Bilthoven 
Postbus 1 
3720 BA Bilthoven 
www.rivm.n1 

KvK Utrecht 30276683 

1. Opening 
• verslag bijeenkomst 31-10-18 

2. Stand van zaken 

• Epidemiologie (EPI) 
- Nationaal, update cases 
- Internationaal 

• Diagnostiek (IDS) 
- WGS resultaten en interpretatie 

• Warenonderzoek (NVWA) 
- Tracering varkenskarkassen, stand van zaken bronopsporing 
- Internationale producttracering? 

3. Risicovorming/knelpunten 

4. Maatregelen en bestrijdingsacties: 
• Handel, 
• Slachterij, 
• Internationaal 
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N r. 
1 

2 

3 

Actiepunt Verantwoordelijk Voortgang 
Informeren (per mail) aantal nieuwe 

	IDS 
S. Goldcoast isolaten 
Informeren (per mail) aantal nieuwe 	EPI 
patiënten die tot de uitbraak behoren 
(WGS resultaten)  
Informeren (per email) van forward- 	NVWA 
en backtracing m.b.t. slachterijvlees  

Doc. 3 

5. Communicatie 
• Afstemming berichtgeving CIb en NVWA zodra bron gevonden is 
• Communicatie publiek? 

6. Actiepuntenlijst 

7. Rondvraag en vervolgoverleg 

8. Sluiting 

Datum 
16 november 2018 
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Datum 
 20-11-2018 

Ons kenmerk 
 

  

Onderwerp Afstemmingsoverleg Salmonella 
Goldcoast 

 
Datum en tijd 

 
Dinsdag 20 november 2018 

Locatie U1.09 
Deelnemers 
 
 
 
 
 
 
Kopie aan 
 

 (CIb/EPI),  
 (CIb/LCI, notulist),  

 (AIOS) 
(CIb/IDS),  

 (CIb/LCI, voorzitter),  
(NVWA), 

 (COM/RIVM) 
 
 

  
 
1.Notulen  
Notulen van het afstemmingsoverleg 31 oktober 2018 vastgesteld. 
 
2. Stand van zaken  
 
Epidemiologie (EPI)  
Nationaal, update cases 
Op dit moment 17 WGS bevestigde gevallen (week 27 t/m week 43)van S. Goldcoast en 3 
probable cases, één in week 26 waarvan geen WGS resultaat meer gaat komen(is geen 
isolaat meer). Bij de 2 andere cases (oranje, week 43 en 45) volgen de WGS resultaten 
nog. De afnameweken van de varkenskarkas-isolaten zijn in de epicurve aangegeven met 
een sterretje. Er is geen verandering in leeftijd bij de cases, bij 2 cases geen gatro-
enteritis klachten wel urineweginfecties.  
Epicurve is gebaseerd op reporting week en niet op 1e ziektedag: met ongeveer 3 weken 
delay van de 1e ziektedag tot de bevestiging van een case. Van de eerste cases is de 1e 
ziektedag ongeveer half juni geweest. 
De uitbraak is verdeeld over heel Nederland met uitzondering van Brabant en Limburg. Dit 
heeft mogelijk te maken met het distributiegebied van de slachterij.  
In week 45 werden geen nieuwe patiënten gemeld en in week 46 slechts één nieuwe case.  
De uitbraak loopt nog door. Omdat er alleen een case studie is gedaan en geen case-
control studie is het lastig te concluderen of er meer gekocht wordt bij slagerijen (en 
minder bij supermarkten) in deze groep ten opzichte van de controle groep.  
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Internationaal:  
Er zijn 2 Salmonella Goldcoast cases in Duitsland, dit zijn cases zonder reisgeschiedenis. 
Het is niet duidelijk of ze bij de uitbraak horen. Duitsland is door EPI gevraagd WGS op 
deze isolaten uit te voeren (dit wordt niet standaard gedaan in Duitsland), hier is geen 
reactie op gekomen. Verdere actie is vooralsnog niet nodig omdat het om 2 cases gaat.  
 
Diagnostiek (IDS) 
WGS resultaten en interpretatie: 
Op dit moment zijn er geen nieuwe patiënten isolaten binnengekomen. Donderdag 22 
november komen 2 isolaten van kippen binnen bij IDS, deze worden snel geanalyseerd en 
er wordt gekeken of ze bij het cluster horen.  
 
Warenonderzoek (NVWA) 
Tracering varkenskarkassen, stand van zaken bronopsporing: 

- Het slachthuis heeft analyses uitgevoerd op de varkenskarkassen, gedurende de 
(slacht)dag leken er steeds vaker karkassen besmet te raken met Salmonella.  

- Ontharingsmachine als mogelijke bron, tijd geleden is de temperatuur van het 
water verlaagd (voor betere resultaten in de ontharing, dit bleek effectief) maar 
tegelijk is het mogelijk een bron geweest voor Salmonella. Temperatuur is naar 
aanleiding van deze melding verhoogd, analyses zijn herhaald en vanaf dat 
moment is er geen enkele besmetting met salmonella meer gevonden.  

-  
 

. 
- Er is door het slachthuis voornamelijk geleverd aan slagers en niet aan retail en 

supermarkten. Het vlees wordt dan eerst in een uitsnijderij (cutting plant) bewerkt. 
- De slavink met S. Goldcoast besmetting kwam naar voren via een commercieel lab, 

nu blijkt dat deze is bedoeld voor industriële verhitting (tafeltje dekje maaltijden), 
ze hoeven alleen nog maar verwarmd te worden door de consument.  
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. EPI vraagt de afnamedatum van dit monster(slavink) 
aan de NVWA, hier komt de NVWA op terug. 

- Bij de NVWA is een alerteringsoverleg gestart, dit geeft hen voldoende mandaat 
om de ondernemingen die erbij betrokken zijn te wijzen op hun 
verantwoordelijkheden.  

- Vraag LCI: zijn er mogelijk ook andere Salmonella bacteriën te zien op de 
karkassen? (i.v.m. de temperatuur verlaging van de ontharingsmachine).  
De NVWA: S. Goldcoast komt vaker voor op varkens dan op andere plekken. Het is 
niet uit te sluiten dat ook andere Salmonella types en of andere ziekteverwekkers 
aanwezig zijn op de karkassen. De NVWA heeft 3x een salmonella gevonden 
waarvan 3x een Salmonella Goldcoast. Het verhogen van de temperatuur zou 
voldoende effectief moeten zijn om ook de andere micro organismen voldoende te 
beheersen. 
 

Internationale producttracering: 
- Er is vanuit de NVWA begin deze week een nieuwsbericht via RASFF uitgegaan, een 

aantal landen zijn ‘geflagged’ (landen die mogelijk met deze uitbraak verbonden 
kunnen zijn): Duitsland, Italië, Polen en Griekenland. 

- De bevoegde autoriteiten van deze lidstaten zijn geïnformeerd met de 
rondgestuurde RASFF tekst, met de namen van mogelijk betrokken bedrijven zodat 
ze zelf toezicht kunnen houden.  

- Er is ook aangegeven op welke manier de NVWA toezicht houdt: navraag doen 
naar risicovolle producten en daar waar die nog in de markt zijn en de 
houdbaarheid er nog niet van is verlopen, moeten teruggehaald worden. 

- Het gaat om tracering van producten die tussen 4 juni (1e zd van eerste case) en 
24 oktober(de dag dat de interventie in het slachthuis effectief is geweest) 
afkomstig zijn uit het slachthuis. 

- Er is 11,3 miljoen kilo varkensvlees dat getraceerd moet worden (1 varken weegt 
(na de slacht) 80-90 kilo, het gaat naar schatting om 160.000 varkens en veel 
producten). Alle onderdelen van een varken worden gebruikt, dat maakt de 
tracering ingewikkeld. 

- Inschatting van de duur van de tracering: ongeveer één maand. 
- Alleen de risicoproducten worden uit de mark gehaald, het bedrijfsleven is primair 

verantwoordelijk, de NVWA volgt dit proces en stuurt bij waar nodig. 
- Het merendeel van de producten lijkt in Nederland te blijven en niet naar het 

buitenland te gaan.  
 

3. Risicovorming/knelpunten 
Risico’s: 

-  

 
Knelpunten:  

- 

- 

 
4. Maatregelen en acties 

a. Handel, 
b. Slachterij,  
c. Internationaal 
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Allen behandeld door de NVWA, zie agendapunt 2. 
 

 
5. Communicatie 
Afstemming berichtgeving CIb en NVWA zodra bron gevonden is. 
Er is over deze uitbraak nog niet met het publiek gecommuniceerd. Er heeft een bericht in 
het verslag van het Signaleringsoverleg gestaan waarmee GGD ’en en behandelaars 
geïnformeerd zijn. 
IDS heeft niet gecommuniceerd met andere laboratoria. De NVWA heeft het ministerie van 
LNV (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) geïnformeerd en het Ministerie 
van VWS. 
 
Er is vanuit de NVWA een woordvoeringslijn gemaakt om achter de hand te hebben mocht 
het nieuws naar buiten komen, dit is intern binnen het NVWA afgestemd en met LNV, VWS 
en met het Voedingscentrum gedeeld. 
Er is niet afgestemd met de woordvoerder van het RIVM, , dit wordt nog 
gedaan door . 
Sinds vanmorgen komen er vragen van bedrijven binnen bij het klantcontactcentrum (van 
de NVWA). Mogelijk doordat het slachthuis zelf heeft gecommuniceerd in hun keten 
middels 2 brieven (n.a.v. 1 brief zijn er vragen). De NVWA geeft aan dat dit intern nog 
besproken moet worden, koppelt hierna terug. 
De NVWA heeft een Q&A  gereed, als deze intern definitief is gemaakt zal deze verstuurd 
worden naar de LCI en andere partijen. 
 
Publiekscommunicatie: 
NVWA: Als blijkt uit de tracering dat er nog producten op de mark zijn waarvan de 
houdbaarheid nog niet verlopen is en nog bij een retailer liggen, dan wordt dit terug 
gehaald bij de consument met een publiekswaarschuwing. 

 
 De autoriteiten in het buitenland gaan zelf beoordelen en 

indien een product risicovol is zouden zij net als Nederland dit product terug halen met 
publiekswaarschuwing.  
 
6. Rondvraag en vervolgoverleg 

: is het zinvol om te communiceren naar andere landen? Als we meer details 
hebben(resultaten afwachten) dan gaan we de afweging maken om wel of niet te 
communiceren naar andere landen. 
 
Volgend overleg dinsdagochtend 4 december van 10:00-11:00 uur, tenzij 
ontwikkelingen een andere planning noodzakelijk maken. 
 
7. Sluiting (10:57) 
 
Actiepuntenlijst 
 
Nr. Actiepunt Verantwoordelijk Voortgang 
1 Informeren (per mail) aantal nieuwe 

S. Goldcoast isolaten 
IDS doorlopend 

2 Informeren (per mail) aantal nieuwe 
patiënten die tot de uitbraak behoren 
(WGS resultaten) 

EPI doorlopend 

3 Informeren (per email) van forward- NVWA doorlopend 
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en backtracing m.b.t. slachterijvlees 
4 Afname datum slavink, vraag van 

EPI, NVWA geeft dit door aan EPI 
NVWA gedaan 

5 NVWA Q&A definitief, wordt 
verstuurd naar CIB 

NVWA, 
woordvoering 

 

6 Woordvoerder van de NVWA 
informeert de woordvoerder(  

 van het RIVM-CIB  

NVWA 
woordvoering 
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A. van Leeuwenhoeklaan 9 
3721 MA Bilthoven 
Postbus 1 
3720 BA Bilthoven 
www.rivm.nl 

KvK Utrecht 30276683 
 
T  030 274 70 00 
F  030 274 29 71 
info@rivm.nl 

Datum 
4 december 2018 

 

  
Bespreking Afstemmingsoverleg Salmonella Goldcoast 
Vergaderdatum en -tijd 4 december 2018 10.00 -11.00 uur 
Vergaderplaats RIVM U0.41 
Deelnemers  (CIb/EPI),  (CIb/IDS),  

(CIb/LCI, voorzitter),  
(NVWA),  

(CIb/LCI, notulist)  (communicatie, CIB/LCI) 

Kopie aan 
 
 

 
 

1. Opening 
• verslag bijeenkomst 20-11-2018 

 
2. Stand van zaken 

 
• Epidemiologie (EPI)  

- Nationaal, update cases 
- Internationaal 
 

• Diagnostiek (IDS) 
- WGS resultaten en interpretatie 
 

• Warenonderzoek (NVWA) 
- Tracering varkenskarkassen, stand van zaken bronopsporing 
- Internationale producttracering? 

 
3. Risicovorming/knelpunten 

 
4. Maatregelen en bestrijdingsacties:  

• Handel, 
• Slachterij,  
• Internationaal 
 

5. Communicatie  
• Afstemming berichtgeving CIb en NVWA zodra bron gevonden is 
• Communicatie publiek? 
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Datum 
4 december 2018 

 
6. Actiepuntenlijst 

 
Nr. Actiepunt Verantwoordelijk Voortgang 
1 Informeren (per mail) aantal nieuwe 

S. Goldcoast isolaten 
IDS  

2 Informeren (per mail) aantal nieuwe 
patiënten die tot de uitbraak behoren 
(WGS resultaten) 

EPI  

3 Informeren (per email) van forward- 
en backtracing m.b.t. slachterijvlees 

NVWA  

4 Afname datum slavink, vraag van 
EPI, NVWA geeft dit door aan EPI 

NVWA gedaan 

5 NVWA Q&A definitief?, wordt 
verstuurd naar CIB 

NVWA, 
woordvoering 
 

 

6 Woordvoerder van de NVWA 
informeert de woordvoerder(  

 van het RIVM-CIB 

NVWA, 
woordvoering 
 

 

 
7. Rondvraag en vervolgoverleg 

 
8. Sluiting 
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10.2.e



Verslag A. van Leeuwenhoeklaan 9 
3721 MA Bilthoven 
Postbus 1 
3720 BA Bilthoven 
www.rivm.n1 

KvK Utrecht 30276683 

4 

3 

2 

0 11 
0 DI .4-  CD CO 0 
‘-1 	 -̀e "e co co CO CO CO CO 

Doc. 6 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Onderwerp 

Datum en tijd 
Locatie 
Deelnemers 

T 030 274 91 11 
F 030 274 29 71 
info©rivm.n1 

Afstemmingsoverleg Salmonella Goldcoast 

Dinsdag 4 december 2018 
U 0.41 

(CIb/EPI),';1,p g 
(CIb/LCI, notulist), ti e— 	(CIB/IDS), 

C B LC , voorzitter),19.2.e: 
-'4. 41(NV‘Ae1 /4) 

com, CIB/RIVM) 

Datum 
04-12-2018 

Ons kenmerk 

1.Notulen en actielijst 
Actielijst is besproken, zie punt 5 communicatie. 
Notulen van het afstemmingsoverleg 20 november 2018 zijn vastgesteld. 

2. Stand van zaken 

Epidemiologie (EPI) 
Nationaal, update cases 
Afgelopen 2 weken zijn er geen nieuwe gevallen van S. Goldcoast binnen gekomen. Van de 
laatste 'probable' case is nu bekend dat deze case bij de uitbraak hoort. 

o 0 0 00000000000000 0 0 
Dl CV CM DI C4 N n N D4 Di CV Di N Di CM DI 

Reporting week 

■ Confirmed case 	• Probable case 	•Non-outbreak case 

Internationaal: 
Geen nieuws. 

Diagnostiek (IDS) 
WGS resultaten en interpretatie: 
Woensdag 5 december weet IDS of er nieuwe cases zijn gelinkt aan de uitbraak. 
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Warénonderzoek (NVWA) 
Tracering varkenskarkassen, stand van zaken bronopsporing: 
In België is er inmiddels een recall geweest. Voor Nederland vindt de NVWA dat nog niet 
nodig. Gefermenteerde worst en rauwe ham zijn de meest risicovolle producten. In 
gefermenteerde worst is voor Nederland het productieproces goed bekend; er vindt een log 
5 reductie van deze organismen plaats door de bewerking 

Voor rauwe ham zijn deze processen 
minder goed vastgelegd, dus aan de tracering en risico inschatting van deze laatste 
producten wordt momenteel nog gewerkt door het team van de NVWA. Er zijn de 
afgelopen weken 15 mensen bezig geweest met deze tracering. 

Internationale producttracering: 
Het mogelijk besmette vlees is over de hele wereld verspreid(Europa maar ook Canada, 
Taiwan, China etc.) Via het publieke portaal van RASFF kan je zien welke landen er 
continue bij betrokken zijn. Van België en Kroatië heeft de NVWA een reactie ontvangen. 
Kroatië gaf aan dat er producten uit de keten zijn gehaald (nog niet bij de consument 
terecht gekomen). In België gaat het om consumenten producten die 0014~ 

1141111111 1 

4. Maatregelen en acties 
a. Handel: besproken door de NVWA, zie punt 3. 
b. Slachterij: de slachterij zelf heeft de temperatuur in het bad verhoogd. 

En er is besloten om tot nader orde niet in de middag te slachten omdat zij 
zagen dat de salmonella druk hoger werd in de middag, oorzaak vooralsnog 
niet duidelijk. 
De NVWA heeft middels een vordering al hun (van de slachterij zelf en het lab 
die de analyses uitvoert) analyses opgevraagd, 

bij dit slachthuis blijft van kracht. 
c. Internationaal: de NVWA krijgt soms weken of maanden na het plaatsen van 

een bericht op RASFF een reactie van een lidstaat. Voor nu geen 
bijzonderheden. 
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EPI Informeren (per mail) aantal nieuwe 
patiënten die tot de uitbraak behoren 
(WGS resultaten) 

NVWA Informeren (per email) van forward-
en backtracing m.b.t. slachterijvlees 

Actiepunt 
Informeren (per mail) aantal nieuwe 
S. Goldcoast isolaten 

Verantwoordelijk 
IDS 

Voortgang 
doorlopend 

2 

3 doorlopend 

doorlopend 

NVWA Q&A, nieuwsbericht en 
kamerbrief in samenspraak met het 
RIVM uitbrengen. 

NVWA, 
woordvoering 

4 4-12-18 

N r. 
1 

Doc. 6 

5. Communicatie 
De NVWA heeft een Q&A opgesteld evenals een nieuwsbericht voor op hun site, dit naar 
aanleiding van de recall in België. Tevens wordt de kamer ingelicht middels een brief. Het 
CIB is laat in deze processen meegenomen, en een mail aan de persvoorlichter van het CIB 
is niet goed aangekomen waardoor er een informatieachterstand is. 
De "zorgen" van het CIB over deze gang van zaken bij de NVWA zijn tijdens het overleg 
besproken. 

10,2:é" 	geeft aan dat in het concept nieuwsbericht de epidemiologische getallen 
aangepast moeten worden 10 	.1 gaat dit met communicatie van het CIB doornemen en 
wijzigen. 

Graag de correcties in het nieuwsbericht en de Q&A voor 12:00 uur sturen naar10!, 

Om 12.00 uur volgt bij de NVWA incidenten overleg,1020-1 gaat hierin de zorgen uiten 
rondom de communicatie 
De kamerbrief is niet bij het CIB binnen gekomen. Deze moet kortgesloten worden voordat 
deze gepubliceerd wordt. 

Publiekscommunicatie: 
Wordt onderling afgestemd. 

6. Rondvraag en vervolgoverleg 
De NVWA vraagt zich af of er een EWRS bericht is geweest. Hier wordt doorPM naar 
gekeken, tevens gaat hij na of het nodig is een EWRS bericht te plaatsen. 

Belangrijkste aandachtspunt is de communicatie, afstemmen RIVM en de NVWA 

Vervolg overleg vindt plaats op 20 december van 10:00 tot 11:00 uur. 
tenzij ontwikkelingen een andere planning noodzakelijk maken. 

7. Sluiting (10.42) 

Actiepuntenlijst 

Pagina 3 van 4 



Doc. 6 

Pagina 4 van 4 



A. van Leeuwenhoeklaan 9 
3721 MA Bilthoven 
Postbus 1 
3720 BA Bilthoven 
www.rivm.n1 

KvK Utrecht 30276683 

T 030 274 70 00 
F 030 274 29 71 
info@rivm.nl  

agenda 
Datum 
20 december 2018 

(CIB/EPI), 
CIB/LCI, voorzitter 

(NVWA), 
(communicatie, CIB/LCI 

(CIB/LCI) 

Doc. 7 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Bespreking 

Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

Deelnemers 

Afstemmingsoverleg Salmonella Goldcoast 
20 december 2018 10.00 -11.00 uur 
RIVM U0.41 

Kopie aan 

1. Opening 
• verslag bijeenkomst 04-12-2018 

2. Stand van zaken 

• Epidemiologie (EPI) 
- Nationaal, update cases 
- Internationaal 

• Diagnostiek (IDS) 
- WGS resultaten en interpretatie 

• Warenonderzoek (NVWA) 
- Tracering varkenskarkassen, stand van zaken bronopsporing 
- Internationale producttracering? 

3. Risicovorming/knelpunten 

4. Maatregelen en bestrijdingsacties: 
• Handel, 
• Slachterij, 
• Internationaal 

5. Communicatie 
• Afstemming berichtgeving CIB en NVWA. 

Versie: 1 
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Actiepunt 
Informeren (per mail) aantal nieuwe 
S. Goldcoast isolaten 

Verantwoordelijk 
IDS 

Voortgang 
doorlopend 

N r. 
1 

Informeren (per mail) aantal nieuwe 
patiënten die tot de uitbraak behoren 
(WGS resultaten)  
Informeren (per email) van forward- 
en backtracing 	slachterijvlees  
NVWA Q&A, nieuwsbericht en 
kamerbrief in samenspraak met het 
RIVM uitbrengen.  

2 

3 

4 

EPI 

NVWA 

NVWA 
woordvoering en 
CIB 

doorlopend 

doorlopend 

4-12-2018 
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• Communicatie publiek? 

6. Actiepuntenlijst 

7. Rondvraag en vervolgoverleg 

8. Sluiting 

Datum 
20 december 2018 

Versie: 1 
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

T 030 274 91 11 
Onderwerp 	 Afstemmingsoverleg Salmonella Goldcoast 	F 030 274 29 71 

info@rivm.ni  

Datum en tijd 	 Dinsdag 20 december 2018 	 Datum 
Locatie 	 U 0.41 	 20-12-2018 

Deelnemers 	 (CIb/EPI), Q2r 	a Ons kenmerk 
(CIb/LCI, voorzitter), F1:2: 
(CIb/LCI) P2 e 	 /LCI, notulist), 
1102ew-  

(communicatie CI /RIVM) 

1.Notulen en actielijst 
Notulen van het afstemmingsoverleg 4 december 2018 zijn vastgesteld. 

2. Stand van zaken 
Epidemiologie (EPI) 
Nationaal, update cases 
Er zijn 4 nieuwe gevallen gemeld sinds het laatste overleg, 2 in week 48 en 2 in week 49. 
Hiervan zijn nog geen WGS resultaten bekend, dus vooralsnog zijn het propable cases. 
Deze week geen nieuwe cases gemeld. 

4 

l' 1 I-  • 	• 

C) CV st CO CO 0 N st CO CO 0 N st CO CO 0 
s—i  ,r-, s—i  1-1  I—, Ni  Ni  Ni  CV CV N' 

I Cn
i  r,1  Cni  CcJi  ni  co- 

co co op co co op co m to co co la m m oro oD 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 
CV CV CV CV CV CV CV N N CV CV CV CV N CV N CV CV CV CV Cl 

Reporting week 

• Confirmed case 	■Pro ba ble case 	•Non-outbreak case 

Internationaal: 
EPI heeft navraag gedaan bij België over het aantal cases S. Goldcoast naar aanleiding van 
de recall die zij hebben gedaan. Zij zien geen verheffing van S. Goldcoast, 3 cases dit jaar 
(sinds juni 2018) gemeld, deze gaan ze sequensen. 
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Diagnostiek (IDS) 
WGS resultaten en interpretatie: 
IDS is niet aanwezig tijdens het AO, morgen ontvangt EPI de WGS resultaten van de cases 
van week 48. Na de feestdagen mogelijk van week 49. Dan is ook duidelijk of deze cases 
bij de uitbraak behoren. 

Warenonderzoek (NVWA) 
Tracering varkenskarkassen, stand van zaken bronopsporing: 
Momenteel zijn er 25 personen druk bezig met het uitvoeren van de 
traceringswerkzaamheden (voorheen 15 personen). De NVWA hoopt deze tracering voor de 
kerst te hebben afgerond, nog onvoldoende beeld of dit gaat lukken. 
De reacties vanuit de vleessector kosten veel tijd , er staan een aantal rechtszaken in de 
planning, maar dit is geen abnormaal beeld bij een dergelijke grote recall. Het 
belangrijkste is dat de NVWA zicht krijgt op de producten die mogelijk risicovol zouden 
kunnen zijn. 
Rauwe gefermenteerde worsten: 

Dit zijn ook producten die een langere tijd hebben voordat ze in het verkoopkanaal komen, 
en ze worden thuis ook vaak nog wel langere tijd bewaard. 

De GGD heeft uitgebreide vragenlijsten van de laatste 2 cases ontvangen, hierin zijn 
producten omschreven en supermarkten genoemd waar de producten zijn 
gekocht(mogelijke bron), deze producten en locaties zijn in de tracering meegenomen. Dit 
heeft tot dusverre geen nieuwe matches opgeleverd. Als de WGS resultaten bekend zijn 
kan de NVWA nog navraag doen in deze supermarkten naar de batches van bepaalde 
producten. 
Eerst moet duidelijk zijn of deze cases uberhaupt wel bij het cluster behoren, dan gaat de 
NVWA wel of niet verder met de tracering bij deze locaties. 
Er zijn al een aantal producten gerecalled, op de website van de NVWA is te lezen om 
welke producten dit gaat. De terug gehaalde producten worden niet vernietigd maar via de 
richtlijn herbestemming (hierin staan methoden omschreven hoe men Salmonella kan 
elimineren, bijvoorbeeld via een hittebehandeling) alsnog op de markt gebracht. 

Internationale producttracering: 
Het is iedere keer verbazingwekkend in hoeverre deze producten de hele wereld over gaan. 
Sommige lidstaten reageren sneller dan anderen. Het kan soms maanden duren voordat 
het beeld compleet is van wat de verschillende lidstaten voor actie hebben ondernomen. En 
dus niet altijd duidelijk of bepaalde lidstaten een recall gedaan hebben. 

3. Risicovorming/knelpunten 
Risico's: 
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N r. Actiepunt 
1 

	

	
Informeren (per mail) aantal nieuwe 
S. Goldcoast isolaten 

Verantwoordelijk 
IDS 

Voortgang 
doorlopend 

Informeren (per mail) aantal nieuwe 	EPI 
patiënten die tot de uitbraak behoren 
(WGS resultaten) 
Informeren (per email) van forward- 	NVWA 
en backtracing m.b.t. slachterijvlees  

2 

3 

doorlopend 

doorlopend 

Doc. 8 

Knelpunten: 

4. Maatregelen en acties 
a. Handel: besproken bij punt 2 
b. Slachterij: er is een uitgebreide audit geweest in de slachterij, om te kijken of 

de maatregelen die de slachterij genomen heeft voldoende zijn geweest. 
De NVWA heeft de laboratoriumgegevens van de slachterij gevorderd om 
erachter te komen of de NVWA alle relevante informatie van de slachterij wel 
heeft ontvangen. Het lijkt er op dat de NVWA alle informatie heeft ontvangen 
en vanuit de audit zijn verder geen afwijkingen aangetoond. Op dit moment 
heeft de NVWA geen wettelijke mogelijkheden om het slachthuis te dwingen tot 
aanvullende maatregelen. 
De temperatuurverhoging blijft van kracht, de slachterij mag op dit moment 
weer slachten maar blijft wel onder een vergrootglas liggen. 

c. Internationaal: besproken in punt 2 

5. Communicatie 
Na het vorige AO is er vanuit de LCI contact geweest met de afdeling communicatie van de 
NVWA, er is een nieuwsbericht uitgegaan. Harald Wychgel (persvoorlichter RIVM) heeft 
hier geen vragen over ontvangen. 
Op dit moment is er geen aanleiding vanuit de NVWA om aanvullende communicatie naar 
buiten uit te voeren. 

Publiekscommunicatie: 
Als er publiekswaarschuwingen zijn neemt de NVWA dit over (van de bedrijven) zoals 
afgelopen week bij Supermarktketen Hoogvliet en de shoarmareepjes. 
De LCI krijgt op dit moment van de NVWA niet door als er een publiekswaarschuwing 
volgt. De NVWA en LCI zijn het erover eens dat bij grote publiekswaarschuwingen het 
belangrijk is om het RIVM hierover te informeren. 

Er zijn geen grote reacties gekomen op de kamerbrief bij de LCI en de NVWA. 
De bereikbaarheid rondom de feestdagen wordt besproken tijdens het overleg, zowel de 
LCI als de NVWA hebben een 24 uur bereikbaarheidsdienst. 

6. Rondvraag en vervolgoverleg 
Volgend overleg 24 januari 2019, 13:00 tot 14:00 uur. 

7. Sluiting (10:42 uur) 

Actiepuntenlijst 
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agenda 
Datum 
24 januari 2019 

(CIb/EPI), 
/LCI, voorzitter 

(CIb/LCI, notulist F 	 (communicatie, CIB/LCI) 

~SS 
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Bespreking 

Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

Deelnemers 

Afstemmingsoverleg Salmonella Goldcoast 
24 januari 2019 13.00 -14.00 uur 
RIVM U1.09 

Kopie aan 

1. Opening 
• verslag bijeenkomst 20-12-2018 

2. Stand van zaken 

• Epidemiologie (EPI) 
- Nationaal, update cases 
- Internationaal 

• Diagnostiek (IDS) 
- WGS resultaten en interpretatie 

• Warenonderzoek (NVWA) 
- Tracering varkenskarkassen, stand van zaken bronopsporing 
- Internationale producttracering? 

3. Risicovorming/knelpunten 

4. Maatregelen en bestrijdingsacties: 
• Handel, 
• Slachterij, 
• Internationaal 

5. Communicatie 
• Communicatie publiek? 
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6. Actiepuntenlijst 

Actiepunt 
Informeren (per mail) aantal nieuwe 
S. Goldcoast isolaten 

Verantwoordelijk 
IDS 

Datum 
24 januari 2019 

Voortgang 
Doorlopend 

N r. 
1 

2 

3 

Informeren (per mail) aantal nieuwe 
patiënten die tot de uitbraak behoren 
(WGS resultaten)  
Informeren (per email) van forward-
en backtracing m.b.t. slachterijvlees  

EPI 

NVWA 

Doorlopend 

Doorlopend 

7. Rondvraag en vervolgoverleg / afronding 

8. Sluiting 
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Onderwerp 

Datum en tijd 
Locatie 
Deelnemers 

T 030 274 91 11 
F 030 274 29 71 
info@rivm.nl  

Afstemmingsoverleg Salmonella Goldcoast 

Dinsdag 24 januari 2019 
U 1.09 

(CIb/EPI), g 
(CIb LCI, voorzitter), 

(CI LCI, notu ist , 
NVWA), 

lillilli  communicatie CIb/Raj  

Datum 
24-01-2019 

Ons kenmerk 

1.Notulen en actielijst 
Notulen van het afstemmingsoverleg 20 december 2018 zijn vastgesteld. 

2. Stand van zaken 

Epidemiologie (EPI) 
Nationaal, update cases 
De 2 gevallen van week 48 zijn wel gerelateerd aan de uitbraak en de 2 gevallen in week 
49 niet. Sinds week 49 geen nieuwe gevallen meer gemeld. 
Totaal 21 gevallen, 1 waarschijnlijk geval(waar we geen WGS resultaten meer van 
ontvangen) en 5 zijn niet gerelateerd aan de uitbraak. 

0 	 . 	 . ----1--t 

i 

i 

0 N •tl.  tO CO 0 N 'd.  CO CO C) N •4-  CO CD C/ N 'd.  CO CO 0 N N 
x-i  ..-1  S-1  .-1  S-1  Ni  Ni  NI  N NI MI Mi  M, MI  Mi  .11., "Si  ,d.i  cri  'Cl  MI!  ,D1 .1 
MMCOMMCOMCOMMM W GD COMMCOMMCOMMx- 	  0 
0 0 0 00000000 0 0000000 000 N 
N NNN N N N N N NINNN N N N N N N N N N 

Reporting week 

miConfirmed case 	aProbable case 	■ Non-outbreak case 

Internationaal: 
vraagt na bij IRM- 	(heeft contact met België) of de WGS resultaten van de 

3 isolaten S. Goldcoast uit België bekend zijn. 
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Diagnostiek (IDS) 
WGS resultaten en interpretatie: 
Er worden 23 stammen van S. Goldcoast (uit het archief van 2015 t/m 2017) opgestuurd 
voor WGS typering. De resultaten volgen. 
De NVWA heeft ook nog een aantal oude isolaten van S. Goldcoast (tussen de 5 en 10 
isolaten), hierop volgt ook de WGS typering. 

Warenonderzoek (NVWA) 
Tracering varkenskarkassen, stand van zaken bronopsporing: 
De tracering is zo goed als afgerond voor de kerst. 99% van het vlees dat van 4 juni t/m 
24 oktober 2018 het slachthuis heeft verlaten is getraceerd. En er is ook toegezien op de 
risicoanalyse die de risicobedrijven gedaan hebben. 
Er worden 2 knelpunten genoemd: 

Uit Singapore en Korea zijn aanvullende vragen terug gekomen vanuit de 
autoriteiten. Niet omdat daar zieken zijn. Deze landen geven aan dat zij hun 
toezicht anders dan in Nederland hebben ingericht en het daarom lastig vinden zich 
aan te sluiten bij het toezicht van Nederland. Beide landen geven nu aan dat vlees 
uit Nederland in deze landen niet meer wordt toegelaten. De NVWA gaat nogmaals 
uitleg geven in de juiste context van wat er precies gaande is in Nederland. 
Een aantal bedrijven leveren specifiek aan schepen, dit komt op de kade te staan, 
maar vaak weet niemand meer waar deze vracht naartoe is gegaan. Dat maakt het 
in de tracering lastig. 

Volgende week heeft de NVWA waarschijnlijk een laatste intern incidentenoverleg, daarna 
geldt weer het reguliere toezicht. 
Er volgen nog wel een aantal rechtzaken die door het bedrijf zijn aangespannen tegen de 
NVWA. 

Internationale producttracering: 
Besproken in het agendapunt 'tracering' door de NVWA 

3. Risicovorming/knelpunten 
Risico's:L! 

4. Maatregelen en acties 
a. Handel: besproken door de NVWA, punt 2. 
b. Slachterij: Indien S. Goldcoast terug komt (te zien in het aantal patiënten en in 

de tracering en aangetoond op de karkassen) dan neemt de NVWA weer actie 
vanuit het reguliere toezicht. Het slachthuis en veel andere bedrijven in de 
keten willen graag gecompenseerd worden door de overheid voor de schade die 
zij hebben ondervonden. Zij vinden dat de NVWA niet heeft bewezen dat de 
slachterij en andere bedrijven de oorzaak zijn van de zieken en dat de NVWA 
een disproportionele maatregel heeft genomen door de afnemers te informeren 
dat er S. Goldcoast op de karkassen zit, Hierdoor moeten de afnemers een 
risicoanalyse doen, additionele hygiënische maatregelen nemen en nemen ze 
mogelijk niet zo snel meer af van betrokken slachterij.  
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6. Rondvraag en vervolgoverleg 
Geen 

7. Sluiting ( 13.48 uur) 

St, 

N r. 
1 

2 

3 

4 

Actiepunt 
a: Informeren (per mail) aantal 
nieuwe S. Goldcoast isolaten 
b: navraag 3 Belgische isolaten 
Informeren (per mail) aantal nieuwe 
patiënten die tot de uitbraak behoren 
(WGS resultaten)  
Informeren (per email) van forward- 
en backtracing 	slachterijvlees 
Overleg plannen en voorbereiden: 
afstemming communicatie NVWA en 
LCI tijdens voedsel gerelateerde 
uitbraken. 

Verantwoordelijk 
IDS 

EPI 

NVWA 

LCI en NVWA, 
communicatie 

Voortgang 
Doorlopend 

Jan 2019 
doorlopend 

afgerond 

Feb 2019 

Doc. 10 

c. Internationaal: besproken door de NVWA punt 2. 

5. Communicatie 
De NVWA gaat in de RASFF een afsluitend bericht plaatsen. 

Publiekscommunicatie: 
Mogelijk volgt er nog een afsluitend persbericht vanuit de NVWA, hierover is door het CIb 
nog niet met communicatie van de NVWA gesproken; het is echter niet te verwachten dat 
dit bericht ook daadwerkelijk uit zal gaan. 
De LCI gaat niet richting publiek communiceren. 

Actiepuntenlijst 
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WGS cluster 	Casenummt Monsternr 	Inz.nr 	Ext. monstemr 	Creatie dat. 	Report_date 	Afnamedatum Creatie_week 	 Birth_date 	Gender 	Age 	Postcode nr. 	Postcode Lt Plaats 	 Buitenlans 
nee 	 nvt 	1091800384 	2099 	18027368 	 9-4-2018 	12-4-2018 - 	 15 
nee 	 nvt 	1091800489 	1545 	18062609-01 	 4-5-2018 	15-5-2018 - 	 18 
nee 	 nvt 	1091800751 	1517 	MM1823-3840 	 18-6-2018 	21-6-2018 - 	 25 
unk 	 nvt 	1091800815 	1509 	9961817518 	 27-6-2018 	5-7-2018 	21-6-2018 	 26 
1 	 nvt 	1091800882 	1618 	00 1826 3200 	 4-7-2018 	12-7-2018 	27-6-2018 	 27 
1 	 nvt 	1091800924 	1618 	00 1827 3331 	 10-7-2018 	19-7-2018 	4-7-2018 	 28 
1 	 nvt 	1091800973 	1617 	18271270131 / 217090f 	17-7-2018 	26-7-2018 	6-7-2018 	 29 
1 	 nvt 	1091801038 	1101 	1,80719E+11 	 26-7-2018 	2-8-2018 	18-7-2018 	 30 
1 	 1 	1091801370 	1146 	18046382 	 6-9-2018 	13-9-2018 	28-8-2018 	 36 
1 	 2 	1091801390 	1618 	00 1835 4318 	 7-9-2018 	13-9-2018 	31-8-2018 	 36 

1 	
3 	1091801425 	1806 	18M083228 	 11-9-2018 	20-9-2018 	31-8-2018 	 37 

1 	 4 	1091801462 	1545 	18123732-01 	 14-9-2018 	20-9-2018 	7-9-2018 	 37 

1 	
5 	1091801512 	2085 	18F026936 	 19-9-2018 	27-9-2018 	13-9-2018 	 38 

1 	 6 	1091801559 	2114 	YS18424815 	 25-9-2018 	4-10-2018 	18-9-2018 	 39 
7 	1091801560 	1509 	 25-9-2018 	4-10-2018 7 	 39 1

1 
 

8 	1091801563 	1618 	00 1838-4024 	 25-9-2018 	4-10-2018 	20-9-2018 	 39 
1 	 9 	1091801708 	1545 	18138834-01 	 12-10-2018 	18-10-2018 	6-10-2018 	 41 
1 	 10 	1091801729 	1146 	18054872 	 15-10-2018 	18-10-2018 	8-10-2018 	 42 
1 	 11 	1091801740 	10460 	18635173 / P28165232 	16-10-2018 	25-10-2018 	8-10-2018 	 42 
1 	 12 	1091801747 	1618 	00 1841 2685 	 17-10-2018 	25-10-2018 	10-10-2018 	 42 
1 	 13 	1091801785 	1344 	8936540551 	 23-10-2018 	1-11-2018 	15-10-2018 	 43 
1 	 14 	1091801807 	1618 	00 1842 2991 	 24-10-2018 	1-11-2018 	17-10-2018 	 43 
1 	 15 	1091801900 	1545 	1815054401 	 6-11-2018 	15-11-2018 	30-10-2018 	 45 
1 	 16 	1091802044 	2303 	9,98181E+11 	 27-11-2018 	'6-12-2018 	20-11-2018 	 48 
1 	 17 	1091802060 	1618 	00 1847 5176 	 29-11-2018 	6-12-2018 	23-11-2018 	 48 
nee 	 18 	1091802093 	 13-12-2018 	28-11-2018 	 49 
nee 	 19 	1091802115 	 13-12-2018 	1-12-2018 	 49 



Regio 	Serotype pat. nr. 	materiaal 	serotype on Verstuurd naar Lab/ziekenhuis 	 Toestemming Behandelend arts + tel nummer 
35 	1507 	 aeces 	Goldcoast 	17-10-2018 
26 	1507 	 rine 	Goldcoast 	17-10-2018 
25 	1507 	 aeces 	Goldcoast 	17-10-2018 

1507 	 bed 	Goldcoast isolaat niet beschikbaar 
29 	1507 	 aeces 	Goldcoast 	17-10-2018 
29 	1507 	 aeces 	Goldcoast 	17-10-2018 

1507 	 aeces 	Goldcoast 	17-10-2018 
21 	1507 	 'faeces 	Goldcoast 	17-10-2018 
23 	1507 	 faeces 	Goldcoast 	3-10-2018 	 Ja 
29 	1507 aeces 	Goldcoast 	3-10-2018 	 Ja 
32 	1507 	 aeces 	Goldcoast 	3-10-2018 	 Ja 
26 	1507 	 aeces 	Goldcoast 	3-10-2018 	 Ja 
36 	1507 	 aeces&bloed Goldcoast 	3-10-2018 	 Ja 
35 	1507 	 aeces 	Goldcoast 	10-10-2018 	 Ja 

1507 	 aeces 	Goldcoast 	10-10-2018 	 Ja 
29 	1507 	 aeces 	Goldcoast 	10-10-2018 	 Ja 
26 	1507 	 aeces 	Goldcoast 	24-10-2018 	 Ja 
23 	1507 	 aeces 	Goldcoast 	24-10-2018 	 Ja 

1507 	 aeces 	Goldcoast 	31-10-2018 	 Ja 
29 	1507 	 aeces 	Goldcoast 	31-10-2018 	 Ja 

1507 	 rine 	Goldcoast 	7-11-2018 	 Ja 
29 	1507 	 rine 	Goldcoast 	7-11-2018 	 Ja 
26 	1507 	 aeces 	Goldcoast 	21-11-2018 	 Ja 
22 	1507 	 aeces 	Goldcoast 	12-12-2018 	 Ja 
29 	1507 	 aeces 	Goldcoast 	12-12-2018 	 Ja 

1507 	 aeces 	Goldcoast 	 Ja 
1507 	 aeces 	Goldcoast 	 Ja 
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GGD regio. 	 Vragenlijst verstuurd (datum) 	Vragenlijst ingevuld ontvangen 	 Opmerkingen 

GGD Noord- en Oost Gelderland 	 8-10-2018 	 24-10-2018 
GGD Groningen 	 8-10-2018 	 17-10-2018 
GGD Friesland 	 8-10-2018 	 12-10-2018 
GGD Twente 	 8-10-2018 	 8-10-2018 
GGD West Brabant 	 8-10-2018 	 9-10-2018 
GGD Rotterdan Rijnmond 	 8-10-2018 rejected 
GGD Gelderland-Zuid 	 8-10-2018 	 17-10-2018 
GGD Groningen 	 8-10-2018 11-10-2018, aanvulling op 15-10-2018 
GGD Twente 	 18-10-2018 	 18-10-2018 
GGD Noord- en Oost Gelderland 	 18-10-2018 	 19-10-2018 
GGD Utrecht 	 25-10-2018 	 26-10-2018 
GGD Groningen 	 25-10-2018 	 26-10-2018 
GGD Haaglanden 	 2-11-2018 	 7-11-2018 
GGD Groningen 	 2-11-2018 	 5-11-2018 
GGD Twente 	 15-11-2018 rejected 
GGD Gelderland Midden 	 6-12-2018 	 10-12-2018 
GGD Groningen 	 6-12-2018 	 7-12-2018 
GGD West Brabant 	 13-12-2018 	 14-12-2018 
GGD West Brabant 	 13-12-2018 	 14-12-2018 
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WGS cluster Monstemr 	Herkomstfinznr 	Ext. monstemr 	Herkomst Soort 	 Rap. dat. 
1 	 NVWA 	 S02084 	 Varken 	Karkas 
1 	 NVWA 	 S02050 	 Varken 	Karkas 	 - 
1 	 1091801483 	4275 	 1811973.01 	Overige 	Onbekend (reinkweek) 20-9-2018 
1 	 1091801797 	NVWA 	 S2153 	 Varken 	Karkas 	 1-11-2018 
nee 	1091801953 	4505 	 12898 	 IGp 	Vleeskuikens 	15-11-2018 
nee 	1091801954 	4505 	 20110 	 Kip 	Vleeskuikens 	15-11-2018  

Creatie dat. 	Verstuurd naar Baseclear 	Opmerkingen 
17-10-2018 	 Afnameweek: 32 
17-10-2018 	 Afnameweek: 29 

17-9-2018 	24-10-2018 	 Rauwe slavink (afnameweek 36) 
7-11-2018 	 Afnameweek: 39 

12-11-2018 	15-11-2018 	 Afnamemaand juli/sept/okt 
12-11-2018 	15-11-2018 	 Afnamemaand juli/sept/okt 
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From: 	 10.2.e 
To: 	 10.2.e 
Subject: 	 FW: Uitbraakje Salmonella Goldcoast 
Date: 	 maandag 24 juni 2019 11:05:45 

From:  10.2.e 	 On Behalf Of LCI Voorwacht 
Sent: maandag 8 oktober 2018 17:06 
To:  10.2.e 

Subject: Fw: Uitbraakje Salmonella Goldcoast 

Ter info onderstaande informatie. 
In CRIos staat ie onder nummer: 19700 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 
W4a1—QL 
Adviseur infectieziektebestrijding 

Landelijke Cotirdinatie Infectieziektebestrijding (LCI) 
RIVM - Centrum Infectieziektebestrijding (Clb) 
Postbus 1 (interne postbak21) 
3720 BA Bilthoven 
	 Forwarded by 	 /RIVM/NL on 08-10-2018 17:04 

From LCI 
To: LCI Voorwacht@RIVM, 
Date: 08-10-2018 16:26 
Subject: Fw: UitbraaKe Salmonella Goldcoast 
Sent by: 

LCI 
RIVM - Centrum Infectieziektebestrijding 
Postbus 1, Interne postbakitql 
3720 BA Bilthoven 
Tel: 030-274 7000 
LCI@RIVM.nI 
www.rivm.nl/infectieziekten  
	 Forwarded bylliLe»,W9/RIVM/NL on 08-10-2018 16:26 

From: 	 /RIVM/NL 
To: L .i - ' Y Ignaleringsoverleg@FtIVM, "Expertisecentrum Voedselvergiftiging ': <ExpertisecentrumW@vwa.nl>, 
Cc: 	/RIVM/NL@RIVM t ie:1',kWr /RIVM/NL@RIVM,1 	 1/RIVM/NL@RIVM 402: 

T 	/NL@RIVM,92_ 	/ 	L@RIVM, ;19,w :: 	 41<imi @RIVM. 10 	1,,  /RIVM/NL@RIVM 
e: t: 10-2018 16:13 	 kg:~2  - 

Subject: Uitbraakje Salmonella Goldcoast 

Beste dames en heren, 
Het surveillance systeem heeft een kleine uitbraak met Salmonella Goldcoast geïdentificeerd. 
Van wk35 t/m wk39 nu 8 gevallen, normaal gemiddeld 0,3 gevallen (alleen in 2015 2 gevallen in die 
periode, overige jaren vanaf 2011 geen gevallen in wk35-wk39). In totaal wel 13 dit jaar +opvallend). 
Er is een case-control studie gestart met een beperkte vragenlijst gefocused op varkensproducten 
(voornaamste reservoir Goldcoast); die druppelen nu binnen. WGS staat ook in. 
Hartelijke groet 
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10.2.e 

10.2.e 
10.2.e 
Centre tor Intec ious 1 isease on ro 
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) 

P.O. Box 1, 3720 BA Bilthoven, the Netherlands 
Email 1112,:074@rivm.n1 
Tel +31'3.0102.ël / +31 6102;t19 

ECDC National focal point Food and Waterborne Disease 
ECDC National Focal Point Emerging Vectorborne Disease 
WHO Collaborating Centre for Risk Assessment of Pathogens in Water and Food 



Country 

Netherlands 

Czech Repubhc 

Epidemiological 
information 

Cases Microbiological 
information 
The Goldcoast isolates 
are ST358. Strains are 
identical (zero alleles 
difference) by cgMLST 
using the Enterobase S. 
eterica scheme. 
Nucleotide difference 
analyses revealed max 
1 nucleotide difference 
between strains. SO far 
WGS data of 5 strains is 
available. Others are on 
the way. A 
representative fasta is 
attached. Fastqs file of 
this isolate can be 
downloaded via 
https://we.tlit-izLiiijhfnz  

No S. Goldcoast 
identified in the Czech 
Republic in 2018. 
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Food and Waterborne Diseases and Zoonoses 

Urgent Inquiry Summary 

Cluster of Salmonella Goldcoast The Netherlands 

Creation date: 
Reported by: 
Disease: 
Pathogens: 
ECDC Summary: 

20-10-2018 
Netherlands 
salmonellosis 
Salmonella Goldcoast 
16/12/2018 (new info) 
Launched on 22/10/2018 

The Netherlands report an increase in the number of human isolates of Salmonella enterica serotyp 
reported, compared with an average of 0.5 (range: 0-2) in the same period in 2014-2017. The 10 p 
from 2 to 87 years. Patients live across the country. A case-control study was started, but no sourct 
Previous outbreaks of S. Goldcoast out of the Netherlands were linked to pork products and shellfis) 
The Goldcoast isolates are sequence type (ST)358. Strains are identical (zero alle/es difference) by 

10 In the national 
Salmonella laboratory 
surveillance an increase 
in the number of 
human isolates of 
Salmonella enterica 
serotype Goldcoast was 
identified. Since 
September 2018, a total 
of 10 cases of S. 
Goldcoast have been 
reported, compared 
with an average of 0.5 
(range: 0-2) in the 
same period in 2014-
2017. It involves 6 men 
and 4 women aged 2-
87 years, with a median 
age of 62 years. 
Patients live across the 
country. A case-control 
study was started. 
There is no source yet. 
S. Goldcoast is 
expecially associated 
with pigs. Earlier 
foreign outbreaks of S. 
Goldcoast were linked 
to pork products and 
shellfish. 



Finland 

France 

Germany 

29-10-2018 

6-11-2018 

22-10-2018 
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We have not seen an 
indrease in Goldcoast in 
Denmark. We only had 
two Goldcoast in the 
previous 12 months and 
none of these are 
closely related to the 
outbreak strain. 

Denmark 
	

0 22-10-20181  

Estonia 	 0 No Salmonella 	 22-10-2018 
Goldcoast identified in 
Estonia in 2018 

0No S. Goldcoast 
Ifindings in Finland in 
2018. 

0 In France, no recent 
increase in the number 
of S. Goldcoast strains 
has been observed by 
the NRC. 
The most recent ST358 
S. Goldcoast strains 
have been isolated in 
August (=7) and July 
(N=4). No strains of 
ST358 have been 
isolated since the end 
of August 2018. 

1 Since ist September 
the German NRC has 
received only one S. 
Goldcoast isolate. The 
strain has not been 
sequenced. 

Luxembourg 	 0 In Luxembourg our last 
	

24-10-2018 
human case of 
Salmonella GoldCoast 
occurred in July 2017 
with 5 allele differences 
to the Dutch outbreak 
strain. The patient is 
male, aged 79 y. 

In Norway, three cases 
with S. Goldcoast 
infection have been 
reported in 2018. All S. 
Goaldcoast isolates 
show ST358, but none 
cluster with the 
outbreak strain (> 36 
allelic differences, using 
the Enterobase cgMLST 
scheme in SeqSphere). 

Norway 	 0 24-10-2018 

Serbia 	 0 S. Goldcoast has not 
	

23-10-2018 
been identified in Serbia 
for the last three years. 

0 There were no 
Salmonella Goldcoast 
cases in 2018 in 
Slovenia. 

Slovenia 23-10-2018 



22-10-2018 
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Sweden 	 0 No Salmonella 	 22-10-2018 
Goldcoast identified in 
Sweden in 2018. 

United Kingdom 	 1 No cases of S. 
Goldcoast have been 
identified at the Scottish 
Microbiology Reference 
Labs since 2016 (1 case 
in 2016, 1 case in 
2015). 

Public Health England 
update 22/10/18: 
In England and Wales, 
we have only seen one 
case of Salmonella 
Goldcoast this year, 
with a sample date in 
January. This is lower 
than the average of 4 
reported cases per year 
that we have seen from 
2014-2017. 
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Goldcoast. Since September 2018, 10 cases of S. Goldcoast have been 
atients are 6 men and 4 women with a median age of 62 years, ranging 
has been identified yet. S. Goldcoast is commonly associated with pigs. 

P, 

-gMLST using the Enterobase S. enterica scheme. Nucleotide difference 
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From: 	 402 
To: 
Subject: 	 FW: S. Goldcoast uitbraak(je) bevestigd met WGS 
Date: 	 maandag 24 juni 2019 11:06:52 

From: 
	

On Behalf Of LCI Voorwacht 
Sent: maanda 22 oktober 2018 10:07 
To: 

Subject: Fw: S. Goldcoast uitbraak(je) bevestigd met WGS 

Ter informatie onderstaande voortgang over de verheffing van Salmonella Goldcoast. 

Met vriendelijke groet, 

Adviseur infectieziektebestrijding 

Landelijke Codrdinatie Infectieziektebestrijding (LCI) 
RIVM - Centrum Infectieziektebestrijding (Clb) 
Postbus 1 (interne postbak 
3720 BA Bilthoven 
	Forwarded byngëliWgn/RIVM/NL on 22-10-2018 10:04 

From: LCI 
To: LCI Voorwacht@RIVM, 
Date: 22-10-2018 09:01 
Subject: Fw: S. Goldcoast uitbraak(je) bevestigd met WGS 
Sent by: 12~1 

From: 	/RIVM/NL 
To: L 	 .grialeringsoverleg@RIVM, "Expertisecentrum Voedselvergiftiging" <ExpertisecentrumW@vwa.nl>, 
Cc: 	 @nvwa. n I 
Date: e e • ; 7:33 
Subject: S. Goldcoast uitbraak(e) bevestigd met WGS 

Beste allen, 
De verheffing S Goldcoast is bevestigt met WGS. 
Een case-control ondezoek was reeds gestart met focus op varkensproducten. 
Van de NVWA hebben we 2 stammen Goldcoast ontvangen die een aantal weken geleden waren 
aangetroffen. 
De WGS data van deze stammen verwachten we maandag. 
vrgr 

3287 Salmonella Goldcoast verheffing in 
Nederland 
In de landelijke Salmonella laboratorium surveillance 
is een toename van het aantal humane isolaten van 
Salmonella enterica serotype Goldcoast te zien. 
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Sinds september 2018 zijn in totaal 10 gevallen van 
S. Goldcoast gerapporteerd, ten opzichte van 
gemiddeld 0.5 (spreiding: 0-2) in dezelfde periode in 
2014-2017. Het gaat om 6 mannen en 4 vrouwen in 
de leeftijd van 2- 87 jaar, met een mediane leeftijd 
van 62 jaar. Patiënten wonen verspreid over het 
land. GGD'en zijn gevraagd om een vragenlijst af te 
nemen bij de patiënten voor bronopsporing. Er is 
nog geen bron in beeld. Alle 10 stammen worden 
onderzocht met behulp van whole genome 
sequencing. Eerdere buitenlandse uitbraken van 
S. Goldcoast werden gelinkt aan 
varkensvleesproducten en schelpdieren. Bron: 
RIVM 
(Salmonella Goldcoast) 
Terug naar boven  

en re or n ec ious isease on ro 
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) 

P.O. Box 1, 3720 BA Bilthoven, the Netherlands 
Email: 	rivm.n1 
Tel + 	 / +31 619;227Z 

ECDC National focal point Food and Waterborne Disease 
ECDC National Focal Point Emerging Vectorborne Disease 
WHO Collaborating Centre for Risk Assessment of Pathogens in Water and Food 



ECDC has a new address: 
Gustav III:s boulevard 40, 169 73 Solna, Sweden 
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From: 	 402 Pa  
To: 
Subject: 	 FW: ECDC RT Report 22 October 2018 
Date: 	 maandag 24 juni 2019 11:07:43 
Attachments: 	imacte468c3b.PNG 

imaae6a0846.PNG  
imactea5e719.PNG  
i mage8b97c7.PNG  
i maaecf52c0. PNG 
RoundTableReoort 20181022.odf 

From: Duty EI 24/7 [mailto:support@ecdc.europa.eu]  
Sent: maandag 22 oktober 2018 12:07 
To: ikaM; 'SANTE-DL-C3; SANTE CONSULT-C3; SANTE EWRS; SANTE HEOF COMMUNICATION <SANTE- 
HEOF-COMMUNICATION; SANTE HEOF MEASURES <SANTE-HEOF-MEASURES; SANTE HEOF FACILITATOR 
<SANTE-HEOF-FACILITATOR; SANTE HEOF HEAD <SANTE-HEOF-HEAD; 	

- 	
DL_ECDC Experts; 

Director <Director; DL_HoUs; Chief Scientist Support; International Relations <1ifeïriatïonal.Relations; pru 
INFOSCAN <pru.infoscan; 
Subject: ECDC RT Report 22 October 2018 

Dear colleague, 

We are pleased to share with you the ECDC Round Table Report. This report summarizes the daily 
roundtable discussion and provides update on threats detected and monitored by Epidemic Intelligence. 
This report contains information that might be sensitive or under verification. lts distribution is 
restricted to intended users only. 

For further distribution, translation or copy of contents please contact supportRecdc.europa.eu. 

Best regards, 
102 	' fiU ' 

On behalf of 
ECDC 24/7 duty team 

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) 
Gustav III:s boulevard 40, 169 73 Solna, Sweden 

	

C 	
24/7 duty contact details: 
Phone +46trO2MI 

	

taliFg" 	sunnort@ecric.eurona.eu   
www.ecdc.eurona.eu   

f * in 

Confidentiality Notice 
If you are not the intended recipient of this message, you are hereby kindly requested, to, consecutively, 
refrain from disclosing its content to any third party, delete it, and inform its sender of the erroneous 
transmittal. 



Round Table Report 
22 October 2018 

For ECDC and European Commission only 
This report summarizes the ECDC daily roundtable discussion and provides update on threats detected and monitored by Epidemic Intelligence. 

Active threats 

1/3 
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) 
Postai address: ECDC 169 73 Solna, Sweden 	 Epidemic Intelligence duty email: support@ecdc.europa.eu  
Visiting address: Gustav III:s Boulevard 40, Solna, Sweden 
ecdc.europa.eu  
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Other news 
Salmonella Goldcoast - The Netherlands — 2018 
Source: EPIS-FWD 

The Netherlands reports an increase in the number of human isolates of Salmonella enterica serotype Goldcoast. 
Since September 2018, 10 cases of S. Goldcoast have been reported, compared with an average of 0.5 (range: 0-
2) in the same period in 2014-2017. The 10 patients are six men and four women with a median age of 62 years, 
ranging from 2 to 87 years. Patients live across the country. A case-control study was started, but no source has 
been identified yet. S. Goldcoast is commonly associated with pigs. Previous outbreaks of S. Goldcoast out of the 
Netherlands were linked to pork products and shellfish. 

The Goldcoast isolates are sequence type (ST)358. Strains are identical (zero alleles difference) by cgMLST using 
the Enterobase S. enterica scheme. Nucleotide difference analyses revealed max one nucleotide difference 
between strains. So far WGS data of five strains are available. Others are on the way. A representative fasta has 
been attached to the urgent inquiry in EPIS FWD. Fastqs file of this isolate can be downloaded via https://we.tl/t-
izUiijhfnz.  

Estonia reports no S. Goldcoast isolates identified in 2018. 

Preliminary assessment: This appears as a national outbreak ongoing in the Netherlands. The vehicle/source of 
infection has not been identified yet. 

Action: ECDC is monitoring this event through EPIS-FWD. 

Risk assessments under production 

This report contains information that might be sensitive or under verification. Its distribution is restricted to intended users only. 
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European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) 
Postai address: ECDC 169 73 Solna, Sweden 	 Epidemic Intelligence duty email: support@ecdc.europa.eu  
Visiting address: Gustav III:s Boulevard 40, Solna, Sweden 
ecdc.europa.eu  



Participants 
Senior Management: 
EI and Response Head of Section: 
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Duty Officers: 
24/7: 
Threat Detection: 
Rapid Assessment and Outbreaks: 
Communication:  

Representative of: 
Epidemic Intelligence: 
Response: 
Vaccine Preventable Diseases: 
Emerging and Vector-borne Diseases: 
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1.4 

From: 	 Expertisecentrum Voedselvergiftiging <ExpertisecentrumVV@vwa.nl> on behalf of 
Expertisecentrum Voedselvergiftiging 

Sent: 	 dinsdag 23 oktober 2018 10:11 
To: 
Cc: 

Subject: 	 RE: Goldcoast 

Beste 

Dank voor de teru ko el in 

De informatie die wij nu hebben, is dat deze isolaten afkomstig zijn van swab monsters van varkens 
karkassen van één slachterij. Deze monsters zijn medio juli (wk 29) en begin augustus (wk 32) genomen. 
Wij gaan tracering in gang zetten en het volgende verder uitzoeken: 

• Achterhalen welke karkassen het betreft, en met die informatie bij de slachterij navragen aan welke 
verwerkingsbedrijven deze karkassen zijn geleverd en in welke periode. 

• Vervolgens bij de verwerkingsbedrijven nagaan welke producten hiervan zijn gemaakt, en de 
distributie in kaart brengen. 

Om een link te kunnen leggen met de cases, zou de volgende informatie zeer nuttig zijn: 

Ik informeer jullie zodra er een update is van de tracering. Bel gerust als dat nodig is. 

Groet, 
wok. 
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Senior Inspecteur, CoZirdinator Expertisecentrum Voedselvergiftiging NVWA 
Alimentair Consulent Zeeland - Brabant - Limburg 

NVWA Incident- & Crisiscentrum (NVIC) 
Directie Handhaven, divisie Regie & Expertise 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 
Catharijnesingel 5913511 GG Utrecht 1 3e  verdieping 
Postbus 4300613540 AA Utrecht 1 www.nvwa.nl   

Van: 10. 	 @rivm.nll 
Verzonden: dinsdag 23 oktober 2018 8:25 
Aan: Ex ertisecentrum Voedselvee ifti in ; LCI 
CC: 

tea -z4 
Onderwerp: Goldcoast 

Goedemorgen, 

WGS analyse tot nu van 8 humane stammen laat zien dat deze identiek zijn; uitbraak bevestigd dus. 
Bovendien zijn twee stammen met de NVWA die recentelijk geisoleerd zijn uit varkens identiek zijn aan de 
humane isolaten. 

1 

Ha
g

rtelijke groet 
le j] 

Centre for Infectious Disease Control (CIb) 
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) 

P.O. Box 1, 3720 BA Bilthoven, the Netherlands 
Email 	rivm.n1 
Tel +31 3627 	/ +31 6 '2'  

ECDC National focal point Food and Waterborne Disease 
ECDC National Focal Point Emerging Vectorborne Disease 
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WHO Collaborating Centre for Risk Assessment of Pathogens in Water and Food 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband 
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www.rivm.nl  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM 
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of 
messages. 
www.rivm.nUen  Committed to health and sustainability 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages. 
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Number of cases of S. Goldcoast by month of reporting 
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Postcodegebied, woonplaats en periode eerste ziektedag: 

EZD PC4 	Woonplaats Vragenlijst ingevuld 

Wk34 Ja 

Wk34 Ja 

Wk34 Ja 

Wk35 Ja 

Wk37 Ja 

EZD en afnamedatum onbekend, reported in wk39 
	

Nee 

Wk28 á wk29 Ja 

Wk34 Ja 

Vik,10 Ja 

\i\ik,40 



Aantal Winkel(s) en merk 
10.2.g 
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Vragenlijsten ingevuld: n=9 (van de 10 uitgestuurde vragenlijsten). Producten gegeten in de 7 dagen voor eerste ziektedag; aantal uitgesplitst naar antwoord ja' of 
'mogelijk'. Bij winkels tussen haakjes toegevoegd of dat van de cases met 'ja' of 'mogelijk' was. 

Vleeswaren 
Gedroogde worst 2 ja 

Salami 0 
Fricandeau 0 
Gekookte ham 3 ja 

1 mogelijk 

Gerookte ham 2 ja 
1 mogelijk 

Rauwe ham 1 ja 
Parma ham 1 ja 
Serrano ham 1 ja 

Coburger ham 1 ja 
Beenham 0 
York ham 1 ja 
Ardenner ham 0 
Overige ham, namelijk 

Hamblokjes 1 ja 
Achterham 1 ja 
Scharzwalder schinken 1 ja 

Schouderham 1 ja 
Gebraden gehakt 0 
Gekookte worst 1 ja 

Katenspek 1 mogelijk 

Anders, namelijk 
Theeworst/smeerworst 1 ja 

Snijworst 1 mogelijk 

Boterhamworst 

Lever 

1 ja 
1 mogelijk 
1 mogelijk 



Aantal 
2 mogelijk 

2 ja 
2 mogelijk 

1 ja 

1 ja 
2 ja 
1 mogelijk 

2 ia 

2 ja 
2 mogelijk 

2 ja 
1 mogelijk 

4 ja 
2 mogelijk 

3 ja 
2 mogelijk 

0 
1 mogelijk 
1 ja 

2 ja 

1 mogelijk 
0 

2 ja 
4 mogelijk 

2 mogelijk 

0 

Winkel(s) en merk Varkensvlees (verhit) 
Varkensbraadworstjes/-saucijs/-
chipolata  
Half-om-half gehakt 

Varkensgehakt 
Varkensreepjes 
Varkenshaas 

Hamlappen 

Varkenskarbonade 

Slavink 

Speklapjes 

Varkenslapjes (schnitzel, filet, etc.) 

Spareribs 
Saucijzenbroodje 
Worstenbroodje 
Shoarma/gyros/kebab 

Rookworst 
Worst/snackbroodje (knakworst, hot 
dog, salami, bierworst, BiFi etc.)  
Frikandel/Mexicano 

Kroket/Bitterballen 

Anders (bijv. tapas varkensvlees, 
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knabbelspek, wild zwijn etc.) 
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From: Zkee  
To: 	 Mank 
Subject: 	FW: GEZ meldingen 
Date: 	 maandag 24 juni 2019 11:08:55 

From: L 	ILA 
Sent: woensdag 24 oktober 2018 14:52 
To: Signaleringsoverleg 
Cc: GEZ-List; 02  

Subject: GEZ meldingen 

Beste signaleerders, 

Berichten uit GEZ-surveillances: 
Update S. Goldcoast uitbraak: WGS analyse tot nu van 8 humane stammen laat zien dat deze 
identiek zijn; uitbraak bevestigd dus. Bovendien zijn twee stammen met de NVWA die recentelijk 
geisoleerd zijn uit varkens identiek zijn aan de humane isolaten. Case-control studie (beperkt 
uiteraard door lage aantallen) laat ham wel als risicofactor zien. De isolaten van de NVWA zijn 
afkomstig van swab monsters van varkens karkassen van één slachterij. Tracering is in gang gezet 
om verder uit te zoeken waar de karkassen heen zijn gegaan en welke producten ervan gemaakt zijn. 

EPIS 
Tussen 18 en 24 oktober: 3 Urgent Inquiries. 
* Cluster of Salmonella Goldcoast The Netherlands.  The Netherlands report an increase in the 
number of human isolates of Salmonella enterica serotype Goldcoast. Since September 2018, 10 
cases of S. Goldcoast have been reported, compared with an average of 0.5 (range: 0-2) in the same 
period in 2014-2017. The 10 patients are 6 men and 4 women with a median age of 62 years, ranging 
from 2 to 87 years. Patients live across the country. A case-control study was started, but no source 
has been identified yet. S. Goldcoast is commonly associated with pigs. Previous outbreaks of S. 
Goldcoast out of the Netherlands were linked to pork products and shellfish.The Goldcoast isolates 
are sequence type (ST)358. Strains are identical (zero alleles difference) by cgMLST using the 
Enterobase S. enterica scheme. Nucleotide difference analyses revealed max 1 nucleotide difference 
between strains. So far WGS data of 5 strains are available. Others are on the way. Germany report 
1 case of S. Goldcoast since 1 Sept 2018. Denmark, Estonia, Serbia, Slovenia, Sweden 
and Scotland report no S. Goldcoast isolates matching the characteristics of the Dutch outbreak 
strain or no S. Goldcoast cases in 2018 at all. Public Health England report no increases in S. 
Goldcoast in 2018. 
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10. 

Virologische Weekstaten 
Geen bijzonderheden. 

Berichten uit Osiris 
Geen bijzonderheden. 

De projectgroep GEZ kijkt wekelijks in Osiris naar de volgende verwekkers: 
• Bacillaire dysenterie / shigellose 
• Botulisme 
• Buiktyfus 
• Brucellose 
• Cholera 
• E.coli 
• Hantavirus 
• Hepatitis A 
• Leptospirose 
• Listeria 
• Miltvuur / anthrax 
• Paratyphus A, B en C 
• Trichinose 
• Tularemie 
• Voedselinfecties 

met vriendelijke groet namens de GEZ-groep, 
_ 

, epidemioloog 
Epidemiologie en surveillance van infectieziekten 
RIVM, Centrum Infectieziektebestrijding 

Postbus 1 
3720 BA Bilthoven 
T +31 (0)30 274 
F +31 (0)30 274 4409 
Vát~31@rivm.n1 
http://ww1;v.rivm.nl  
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From: 	 Expertisecentrum Voedselvergiftiging <ExpertisecentrumVV@vwa.nl> on behalf of 
Expertisecentrum Voedselvergiftiging 

Sent: 	 woensdag 24 oktober 2018 11:52 
To: 	 ; Expertisecentrum Voedselvergiftiging 	<ExpertisecentrumVV 
Cc: 

Subject: 	 RE: Uitbraak(je) Salmonella goldcoast: UPDATE TRACERING 24-okt + VRAGEN 
EPIDEMIOLGISCHE INFORMATIE 

Dank je, 10.2.e • 

WGS plaatje laat dus zien dat er een twiTel is over de varkens karkassen als bron van infectie van dit 
cluster. 11.  

Wordt vervolgd.... 

Groet, 
2e 

Van 	e- 	 x 	2 '@rivm.nl] 
G.'  

Verzonden: woensdag 24 oktober 2018 11:47 
Aan: Expertisecentrum Voedselver ifti in 
CC: 

Onderwerp: Re: Uitbraak(je) Salmonella goldcoast: UPDATE TRACERING 24-okt + VRAGEN 
EPIDEMIOLGISCHE INFORMATIE 

Hoi PA 

• van de 15 humane isolaten waar we nu wgs van hebben zijn de meest recente en cluster. De eerste 
drie van dit jaar (maand 4, 5 en 6) horen er niet bij. Uitbraak loopt dus vanaf eind juni. 

• link varkensstammen me humane cluster met meerdere methoden bevestigd; zie hieronder plaatje. 
• we gaan aan de slag met de verdere analyse en koppelingdie je voorstelt 
• 

• 

g Oï 

• 
• 

1 
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MST: S_Goldcoast [unstored] 

MST View Panels 

1091800924 Sen_BSR_EPI 37193 	CTCG 

1091801033_Senf3SR_EPI_37193- 

1091800882_ 
1091800973 Sen_ 
1091801370_Sen_BS 
1031801390_Sen BSR 
1091801425 Sen_BSR_E 
1091801462:Sen BSR EPI_ 
1091801512 Sen_BSR_EPI_37 
1091801554:Sen BSR EPI 37 
1091801560 Sen_BSR_EPr-37 
1091801563 Sen_BSR_EPI 37096-Ga 

S02050_Sen_BSR_EPI 37193-A02_dé,AGCTACTC 
S02084 Sen BS R EPD7193-1101 ACTCGCT 

Cluster 2 SAL  

SALQ 

EPI 
Pl 3 

37 
 

GCT 
CTCGCT 

000-I- 

CGT. .AL 
G AT _L 

TTA 
CGA L 

AG 
TAGCT_L 
AGAGT_L  

e GTA 
AAGCC 

Ab :Kiir 
TAG 

caffoid 

Task Templates: S. enterica cgMLST v2.0, S. enterica MLST v1.0 

Comparison Table Retrieval: S_Ooldcoast [unstored] 

Projects: S_Goldcoast (Salmonella enterica) 

Comparison Table created: Oct 24, 2018 11:19 AM (v5.10_9018-04)) 

S. enterica cgMLST Complex Type 1Cluster-Alert distante: 7 

Ridom SeqSphere+ MST for 50 Samples based on 2922 columns, no missing valnes 

Distance based on columns from S. enterica cgMLST (2922) 

For citing correctly in publications the tools used for this analysis see menu Help 1 Citations. 

• NL 

ONVVVA 

0 no group assigned 
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0.2.e 

0.2.e 111~111.1111111111111,_ 
Centre for Infectious Disease Control (CIb) 
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) 

P.O. Box 1, 3720 BA Bilthoven, the Netherlands 
Email: 	 rivm.nl 
Tel.: +31 30 27 	/ +31 6~ 

ECDC National focal point Food and Waterborne Disease 
ECDC National Focal Point Emerging Vectorborne Disease 
WHO Collaborating Centre for Risk Assessment of Pathogens in Water and Food 

From: Ex ertisecentrum Voedselvergiftiging 
To: 
Cc: Ex i ertisecentrum Voedselver • ifti in 

Date: 24-10-2018 11:37 
Subject: Uitbraak(je) Salmonella goldcoast: UPDATE TRACERING 24-okt + VRAGEN 
EPIDEMIOLGISCHE INFORMATIE 

Dag 

Dank voor het overzicht! Enkele opmerkingen/vragen: 

3 
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Een update van de tracering: 
• We hebben twee herkomstbedrijven (boerderijen) in beeld die de varkens geleverd hebben aan de 
slachterij. De karkassen waar Salmonella Goldcoast in is aangetoond, zijn afkomstig van verschillende 
primaire bedrijven. 
• Ook de afnemers van delen van de positieve karkassen hebben we in beeld. NAW gegevens van deze 
afnemers worden opgevraagd. 
• Tegelijk gaan we tracering inzetten vanaf aankooplocaties van rauwe ham (vermeld door cases) richting 
slachterij. Kijken of er ergens een match te vinden is. 

Mvg, 

Van: 	 @rivm.nl]  
Verzonden: dinsdag 23 oktober 2018 19:17 
Aan: Ex ertisecentrum Voedselver ifti in 
CC: 

Onderwerp: RE: Goldcoast 

Hi E, zie in aangehecht document de epidemiologische informatie (met dan aan 1", e  • ,). 

We hebben ook nog "historische" Goldcoast isolaten van eerder dit jaar in de analyse staan; wellicht zijn die 
ook al eiinkt; hopen we morgen te weten. 
Vrgr 

Centre for Infectious Disease Control (CIb) 
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) 

P.O. Box 1, 3720 BA Bilthoven, the Netherlands 
Email: 	 rivm.nl 
Tel.: +31 30 27 	/ +31 6 

ECDC National focal point Food and Waterborne Disease 
ECDC National Focal Point Emerging Vectorborne Disease 
WHO Collaborating Centre for Risk Assessment of Pathogens in Water and Food 

ntiek aan doc. 16 



donderdag 25 oktober 2018 16:53 

RE: Goldcoast 

From: 

Sent: 
To: 
Cc: 
Subject: 

@phe.gov.uk> on behalf of 19.2• 

Doc. 20 

Hi 

Apologies, what I should have written in the EPIS was that we have only had one Goldcoast ST358 in 2018 
— the first two isolates you refer to are from the same case. The third isolate is Goldcoast as well, however it 
is ST5234. 

Sorry for the confusion! 

Bw, 

[rnatill~rivm.nl] 
Sent: 25 October 2018 15:14 
To: 
Subject: Goldcoast 

Hi 
You mentioned in EPIS England/Wales have one Goldcoast in 2018. 
In enteroase i see three Goldgoast isolats frm PHE in 2018. 
SRR7417202 
SRR7495545 
SRR7910407 
Which one are you referring to, and what are the other two isolates? 
Thanks! 

o bw 

Centre for Infectious Disease Control (CIb) 
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) 

P.O. Box 1, 3720 BA Bilthoven, the Netherlands 
Email: 	 rivm.nl 
Tel.: +31 30 	1+31 &!(, 

ECDC National focal point Food and Waterborne Disease 
ECDC National Focal Point Emerging Vectorborne Disease 
WHO Collaborating Centre for Risk Assessment of Pathogens in Water and Food 
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband 
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www.rivm.nl  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM 
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of 
messages. 
www.rivm.nl/en  Committed to health and sustainability 

************************************************************************** 
The information contained in the EMail and any attachments is confidential and intended solely and for the 
attention and use of the named addressee(s). It may not be disclosed to any other person without the express 
authority of Public Health England, or the intended recipient, or both. If you are not the intended recipient, 
you must not disclone, copy, distribute or retain this message or any part of it. This footnote also confirms 
that this EMail has been swept for computer viruses by Symantec.Cloud, but please re-sweep any 
attachments before opening or saving. http://www.gov.uk/PHE   
************************************************************************** 
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From: 	 11~1~4-A 
To: 	 Far. 
Subject: 	• FW: AO - casus 19700 - Salmonella Goldcoast 
Date: 	 maandag 24 juni 2019 11:10:05 

From: OP.? 
isai,k-- 	 1 

Sent: vrijdag 26 oktober 2018 12:05 
To ' 0. , -4 	,, -, 	 ©rivrn.n1 
Cc: 
Subject: Subject: AO - casus 19700 - Salmonella Goldcoast 

Hol ID 

Goede week gehad? 

Ik mail jullie ivm casus 19700 - de Salmonella Goldcoast blijkt een cluster vanaf eind juni te zijn, 
tezamen met twee varkensmonsters. De NVWA is al met tracering ed begonnen, waarbij gebruikt 
gemaakt wordt van de resultaten van de vragenlijsten van EPI. 
Tot nu toe zijn we alleen op de hoogte gehouden, maar zijn we zeker op het punt van een AO beland. 
Dat heb ik besproken me1:1R2e_1 en hij is het met ons eens. Naast de standaard agenda zijn 
aanvullende vragen: 
- moeten labs hun Salmonella's C richting RIVM gaan sturen? de Salmonella surveillance dekt 
immers maar de helft van NL 
- bevatten de vragenlijsten die door EPI (ic 	 ) zijn uitgezet alle info die nodig is/kan 
zijn? 
- hoe zijn die twee tot het cluster behorende varkensstammen boven komen drijven? 

Ik mail jullie omdat jullie beiden voedselinfecties als aandachtsgebied hebben en er volgende week 
zijn. Vanochtend in het CO is gevraagd welke voorwacht mee gaat doen "19,, " zet die vraag via de 
groepsapp uit, maandag verwachten we antwoord. 

113,;:2 e s 	mailde al dat haar voorkeur uitging naar dinsdag. 

Tot zover, 

Groet 

Arts tilin ecifezie tebestrijding - epidemioloog 
Landelijke CoOrdinatie Infectieziektebestrijding (LCI) 

RIVM - Centrum Infectieziektebestrijding (Clb) 
Postbus 1 (postbakg 
3720 BA Bilthoven - 
Tel: 030 - 274 
Mob: 06 0.07,2_ 

PS&T,',? 



From: To: ~/RIVM/NL 

Cc: 
Date: 
Subject. RE: Uitbraak(je) Salmonella goldcoast: UPDATE TRACERING 24-okt + VRAGEN EPIDEMIOLGISCHE INFORMATIE 

Doc. 22 

10. 

From: 
Sent: 
To: 
Cc: 
Subject: 

Attachments: 

102: 
vrijdag 26 oktober 2018 16:25 
ExpertisecentrumVV@vwa.n1; 	@nywa.n1 

Fw: Uitbraak(je) Salmonella goldcoast: UPDATE TRACERING 24-okt + VRAGEN 
EPIDEMIOLGISCHE INFORMATIE 
20181024_Varkensvleesproducten per case.docx; ATTP81F2.docx 

Dagrl, 0 

We hebben de vragenlijsten van de twee Goldcoast gevallen van deze week binnen, zie aangehecht ge0pdatet 
bestand. Beide gevallen (case 11 en 12) hebben geen theeworst oid gegeten. Case 12 had overigens helemaal geen 
varkensvlees gegeten in de week voor eerste ziektedag. Ter reminder: van case 9 t/m 12 weten we nog niet obv wgs 
of ze in het cluster vallen. 

Wbt gevallen in Duitsland: 2e geval S. Goldcoast (sinds september) gemeld. Beiden woonachtig in Saksen, geen 
reisgeschiedenis gemeld. EZD eerste casus: 21-aug; diagnose datum tweede casus: 12-okt. Beide gevallen (nog) 
niet gesequenced. 

Goed weekend. 

groet 
10,2 e 

Department Epidemiology and Surveillance of Enteric and Zoonotic Infections 
Centre for Infectious Disease Control (Clb) 
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) 

P.O. Box 1, 3720 BA Bilthoven, the Netherlands 
Email:40igknk-77'  @rivm.n1 
Tel.: +3f30 27410 

(See attached file: 20181024 Varkensvleesproducten per case.docx) 

Forwarded by iggfggti:]/RIVM/NL on 26-10-2018 16:04 

Hoir. , zie aangehecht koppeling producten, woonplaats en aankoop. 
11.1 

gr1U.Z.e 

0.2.e 
e . la..111.11.111.11111~1 en re for Infectious isease on ro 

National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) 

rum Voedselvergiftiging , 

1 



Identiek aan doc. 19. 

Doc. 22 

P.O. Box 1, 3720 BA Bilthoven, the Netherlands 
Email:102r«M@rivm. nl  
Tel.: +5rltr2<7410:21 / +31 6102t'l 

ECDC National focal point Food and Waterborne Disease 
ECDC National Focal Point Emerging Vectorbome Disease 
WHO Collaborating Centre for Risk Assessment of Pathogens in Water and Food 
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Geconsumeerd (ja/mogelijk) I Gekocht bij 	 I Merk 
10.2.g 	 10.2.g 

Product 
Achterham 
Hamblokjes 
Theeworst/smeerworst 
Boterhamworst 
Slavink 
Speklapjes 
Gehaktschnitzel 
Varkenssaucijs 

Ja  
Ja 
Ja  
Ja  
Ja  
Mogelijk 
Mogelijk 
Mogelijk 

1Q Droge metworst 
Schouderham 
Schwarzwalder schinken 
Speklapjes 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

Product 
Gekookte ham 
Half-om-half gehakt 
Hamlappen 
Varkenskarbonade 
Speklapjes 
Varkenslapjes 
Varkensgehakt 
Saucijzenbroodje 
Worstenbroodje 

Geconsumeerd (ja/mogelijk) Gekocht bij 
	 10. Ja  
Ja 
Ja 
Ja  
Ja 
Ja 
Mogelijk 
Mogelijk 
Ja 

Merk 
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Casenummer 1 
PC4: 10.2.e 
EZD: 26-8-2018 

Product 
	

Geconsumeerd (ja/mogelijk) j Gekocht bij 
	

Merk 
Gekookte ham 	 Ja 
York ham 	 Ja 
Gekookte worst 
	

Ja 
Varkenshaas 	 Ja 
Schnitzel 
	

Ja 

Casenummer 2 
PC4: draZ01:54.1 
EZD: 25-8-2018 

Casenummer 3 
PC4: 4020:.„ 
EZD: 23-8-2018  
Opmerking: casus krijgt 4x per week maaltijdservice aan huis. Eten komt van10.2.g 

Merk 

Merk Merk 

Product 
Boterhamworst 
Lever 
Snijworst  

Geconsumeerd (ja/mogelijk) 
Mogelijk 
Mogelijk 
Mogelijk 

Gekocht bij 
10.2. 

Casenummer 4 
PC4: 4.0 e1 
EZD: 3-9-2018 

Product 
	

Geconsumeerd (ja/mogelijk) 1 Gekocht bij 

Casenummer 5 
PC4:  
EZD: 12-9-2018 
Opmerking: casus past regelmatig op bij kleindochter. Kleindochter niet gemeld maar had wel kortdurende klachten: EZD:6-9-2018. 
Van kleindochter ook ingevulde vragenlijst (producten in grijs) 
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Gekocht bij 
0.2.g 

Merk Product 

Droge worst 
Gerookte ham 
Varkensreepjes 
Speklapjes 
Varkensbraadworstjes/-
saucijs/-chipolata  
Half-om-half gehakt 
Varkenskarbonade 
Shoarma/gyros/kebab  

Geconsumeerd 
(ja/mogelijk)  
Ja 
Ja  
Ja  
Ja 
Mogelijk 

Mogelijk 
Mogelijk 
Mogelijk 

Casenummer 9 
PC4: 
EZD: 5-10-2018 

Product 
Gekookte ham 

Gerookte ham 
Katenspek  
Half-om-half gehakt 
Varkenshaas 
Varkenskarbonade 
Slavink 
Speklapjes 
Varkenslapjes 
Gyros  
Rookworst 
Broodje met METT gehakt 

Geconsumeerd (ja/mogelijk) 
Mogelijk 

Mogelijk 
Mogelijk 
Mogelijk 
Mogelijk 
Mogelijk 
Mogelijk 
Mogelijk 
Mogelijk 
Ja 
Mogelijk  
Ja 

Gekocht bij 
10.2.g 

Ja  
Ja  
Ja 
Ja 
Ja 	.  
Ja  
Mogelijk 

Rauwe ham 
Parmaham 
Gekookte worst 
Half-om-half gehakt 
Varkensreepjes 
Varkenslapjes 
Varkenskarbonade 

Casenummer 7 
PC4:  10,~11,ffigo 
EZD: half juli 2018 
Opmerking: casus is kok. Koopt producten voor restaurant  bij:10-2;mmialmom_ 	 
Product 	 Geconsumeerd (ja/mogelijk) Gekocht bi Merk 
Gekookte ham 
Gerookte ham 
Rauwe ham 
Parmaham 
Serrano ham 
Coburger ham 
Half-om-half gehakt 
Varkensgehakt 
Varkenshaas 
Hamlappen  
Varkenskarbonade 
Slavink 
Speklapjes 
Varkensschnitzel 

Casenummer 8 
PC4: 102é 
EZD: 21-8-2018 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja  
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
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Casenummer 10 
PC4: doziaAl- 
EZD: 4-10-2018 
Opmerking: casus eet geen vlees. 
Product Geconsumeerd (ja/mogelijk) Gekocht bij 

Casenummer 11 
PC4: 4,02~ágl 
EZD: onbekend, datum afname faeces: 8-10-2018 
Opmerking: Afname vragenlijst ging moeizaam (1024.rp 
(wellicht niet allemaal binnen incubatietijd).  

), onderstaande producten zijn producten die casus regelmatig eet 

Product Geconsumeerd (ja/mogelijk) Gekocht bij Merk 

Gedroogde worst 
Salami 
Gerookte ham 
York ham 
Gebraden gehakt 
Gekookte worst 
Leverworst 
Katenspek/ontbijtspek 
Half-om-half gehakt 
Varkensgehakt 
Varkensreepjes 
(spekreepjes)  
Hamlappen 
Slavink 
Speklapjes 
Saucijzenbroodje 
Rookworst 

Mogelijk 
Ja  
Ja  
Ja 
Ja 
Ja 
Mogelijk 
Mogelijk 
Ja  
Ja 
Ja 

Mogelijk 
Ja  
Ja 
Ja 
Ja 

Casenummer 12 
PC4: 102»Z 	1 
EZD: 13-10-2018 
Opmerking: Casus eet vrijwel geen vlees, geen van de varkensvleesproducten aangevinkt. Aanvullende info in vragenlijst: "Sinds 5 
oktober is mw. op lactose dieet en eet eigenlijk geen vlees meer. Mw. is bekend met prikkelbaar darm syndroom. Op zaterdag 13 
oktober heeft mw. twee loempia's gegeten en is die dag ziek geworden. Diarree, buikkrampen, overgeven. Mw. heeft de loempia's 
in Lelystad gegeten bij een winkelcentrum. Mw. weet niet meer welk winkelcentrum. Mw. vertelde dat het groente loempia's waren." 
"Mw. zegt in de week voor dat ze ziek werd rundertartaar en rookvlees gehad te hebben. Mw. doet altijd boodschappen bij de ma 
tO 	 "  
Product Geconsumeerd (ja/mogelijk) Gekocht bij 
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From: 
To: 	 Canwia.n1; 

(anywa.nt; 	(rwwa.n1; 
Subject: 	 Afstemmingsoverleg S. Goldcoast 
Date: 	 woensdag 31 oktober 2018 8:35:00 

Beste allen, 

Bij deze de epicurve en een kaartje met locaties van de S. Goldcoast gevallen (wellicht handig om 
dat alvast te hebben voor het overleg zometeen). 

De epicurve is op basis van rapportagedatum (tijd tussen eerste ziektedag en rapportagedatum is 
gemiddeld 3 weken). 
Case definition confirmed case: S. Goldcoast matching the outbreak cluster. 
Case definition probable case: S. Goldcoast reported from week 26 onwards and not (yet) confirmed 
by WGS. 

• Totaal 20 gevallen S. Goldcoast dit jaar (le geval in wk15 gemeld), waarvan 12 gevallen (vanaf 
wk27) met een genetisch identieke stam (obv WGS). 

• Voor 4 gevallen (in wk41 en wk42) zijn nog geen WGS resultaten beschikbaar. Van twee daarvan 
verwachten we eind deze week de resultaten. 

• Alle gevallen (n=12) vanaf week 36 zijn uitgenodigd voor brononderzoek (incl. de 4 in wk41 en 
wk42). Ingevulde vragenlijsten ontvangen van 11 gevallen. Geen eenduidig beeld van 
voedselbron. 

• Voor de 4 gevallen in wk27 t/m wk30 die binnen het cluster vallen is geen brononderzoek 
gedaan. 

• De eerste drie gevallen dit jaar (gemeld in wkn 15, 18, 25) behoren niet tot het uitbraakcluster. 
• Het geval uit wk26 blijft een probable case (geen WGS mogelijk). 

(See attached file: 20181026SGoldcoast (n=17)jpg) 

Vrgr, 

Department Epidemiology and Surveillance of Enteric and Zoonotic Infections 
Centre for Infectious Disease Control (Clb) 
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) 

P.O. Box 1, 3720 BA Bilthoven, the Netherlands 
Emailf 
Tel + 1 
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From: 	10 2 e v 
To: 	 10i.2-k-̀ 'ffl_ @rivm.n1; glgt~(arivm.n1 
Subject: 	Fw: S Goldcoast 
Date: 	 donderdag 1 november 2018 11:55:00 

dames, 
Ter informatie, 

10.2.e 

10.2.e 

Arts M&G, infectieziektebestrijding 
Coiirdinator Consulent-artsen LCI 
RIVM / LCI 
T: 00313027410:Q1 
M. 003161 

	Forwarded by 	 /RIVM/NL on 01-11-2018 11:54 

From: 	 /RIVM/NL 
To: 	 /RIVM/NL@RIVM, 

Date: 	01-11-2018 10:25 

Subject: 	S Goldcoast 

Hoi," 

Ik wist even niet of ik jou hierover moest mailen of iemand anders bij LCI (of algemeen Ici mailadres 
gebruiken?). 

Deze week weer twee nieuwe patiënten met S. Goldcoast infectie. Eén geval vlakbij Groningen en 
één in Den Haag, beide afnamedata rond half oktober. 
Isolaten worden gesequenced en we vragen uiteraard de GGD weer een vragenlijst af te nemen. 

groet, 

Department Epidemiology and Surveillance of Enteric and Zoonotic Infections 

Centre for Infectious Disease Control (Clb) 

National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) 

P.O. Box 1, 3720 BA Bilthoven, the Netherlands 
Email: 	@rivm.nl 
Tel.: + 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.• Het 
RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www.rivm.n1  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the Bender and delete the message. RIVM accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
www.rivm.nUen  Committed to health and sustainability 
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From: 	 10.2.e 
To: 	 10.2.e 
Subject: 	FW: Vertrouwelijk: Wekelijks overzicht infectieziektesignalen 1 november 2018 
Date: 	 maandag 24 juni 2019 11:16:16 

From: signaleringsoverleg@rivm.nl [mailto:signaleringsoverleg@rivm.nl]  
Sent: donderdag 1 november 2018 17:00 
To:  10.2.e 	 @rivm.nl 
Subject: Vertrouwelijk: Wekelijks overzicht infectieziektesignalen 1 november 2018 

Kunt u dit bericht niet goed lezen? Bekijk dan de online versie 

IoJ 

Signaleringsoverleg 
Vertrouwelijk 
Wekelijks overzicht van infectieziektesignalen: 1 november 2018 (week 44) 

Inhoudsopgave 

Binnenlandse signalen 

Salmonella Goldcoast verheffing in Nederland 

Buitenlandse signalen 
buiten reikwijdte verzoek 

Binnenlandse signalen 

3287 Salmonella Goldcoast verheffing in Nederland (vervolg) 

Twee weken geleden meldden wij een verheffing van Salmonella Goldcoast in 
Nederland (Signaal 3287). Inmiddels zijn whole genome sequencing (WGS) 
resultaten van alle isolaten tot en met week 39 bekend. Hieruit blijkt een cluster van 
twaalf patiënten vanaf week 27 (Fig 1). Drie isolaten van patiënten gemeld in april-

juni behoren niet tot het uitbraakcluster. De uitbraak lijkt nog door te gaan. De 
afgelopen 3 weken zijn 6 nieuwe patiënten met Salmonella Goldcoast gemeld. 
Omdat van hen de WGS-resultaten nog niet bekend zijn is nog niet zeker of zij tot het 
cluster behoren. Twee isolaten afkomstig van varkenskarkassen die bemonsterd zijn 
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tijdens routineonderzoek van de NVWA in een slachthuis (in week 29 en week 32) 
bleken te matchen met de uitbraakstam. Dit wijst er op dat de bron zeer waarschijnlijk 
gezocht moet worden bij varkens (-slachterij). De uitbraak lijkt vooralsnog beperkt tot 
Nederland. Alle patiënten vanaf week 36 zijn uitgenodigd voor 
bronopsporingsonderzoek, waarbij specifiek wordt gevraagd naar de consumptie van 
varkensvleesproducten. Uit de geretourneerde vragenlijsten (n=11) komt tot nu toe 
geen specifiek product naar voren. De NVWA is gestart met het in kaart brengen van 
de processtromen van deze varkenskarkassen vanaf het oorsprongsbedrijf tot aan de 
verwerkende industrie. Het is vooralsnog niet duidelijk in welke schakel van de 
voedselketen de bron van deze uitbraak zich bevindt. Getracht zal worden om een 
focus aan te brengen in de forward tracering (richting levensmiddelen) om daarmee 
mogelijke aanknopingspunten in bronnen te vinden voor eventuele 
beheersmaatregelen. Bronnen: RIVM, NVWA. 

Fig 1. Aantal meldingen van Salmonella Goldcoast per week in 2018, uitgesplitst 
naar confirmed (uitbraakcluster), probable (WGS resultaten niet bekend) en non-
outbreak. Bron: RIVM. 
(Salmonella Goldcoast) 
Terug naar boven  

Buitenlandse signalen 
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Auteur:  10.2.e 

Het Wekelijks overzicht van Infectieziektesignalen is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, 

maar kan desondanks fouten bevatten. Reacties en aanvullingen op dit overzicht zijn welkom. Het overzicht 

is vertrouwelijk en is alleen bestemd voor professionals die werkzaam zijn op het brede terrein van de 

infectieziektebestrijding. 

Overname van teksten is uitsluitend mogelijk met bronvermelding en na contact met 

signaleringsoverleg@rivm.nl. 
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Dit bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. 

Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. 

De redactie is op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur via 

signaleringsoverleg@rivm.nt. Het archief vindt u op www.rivm.nl/signalen.  

Wilt u uw e-mailadres wijzigen? Dat kan hier. 

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Meld u dan hier af. 
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From: 	 os. 
Sent: 	 vrijdag 2 november 2018 13:28 
To: 
	 1' 2. 

Subject: 	 5 Goldcoast 

Halozal 

Heb net nog even met 1Q gesproken. Het Goldcoast isolaat van nvwa van deze week komt dus van een 
varkenskarkas uit hetzérfcle slachthuis als de voorgaande twee nvwa-samples. Afnamedatum in wk39 (die vorige 
twee waren in wk29 en wk32). Nvwa zoekt nu uiteraard uit van welk primair bedrijf dat varken kwam en wat de 
voederleverancier van dat primaire bedrijf was (voor mogelijke link met eerste twee varkensisolaten). 

Als het monster van Masterlab binnen het uitbraakcluster valt, geef ik de gegevens door aanIP-401, die kan de details 
van herkomst/materiaal bij lab opvragen. 

De drie isolaten (2 humaan, 1 niet-humaan) van deze week staan klaar om te verzenden naar baseclear. 
Kan jij zien of die vorige twee (...1740 en ...1747) deze week verstuurd zijn? 

Vragenlijsten twee cases zijn verstuurd naar GGD. Ik kreeg bij beide GGD-en (oa dankzij so-signaal) de indruk dat ze 
behoorlijk gemotiveerd/enthousiast zijn om grondig en snel uit te vragen bij patiënt. Voordeel bij beide patiënten was 
dat aanvraag via huisarts is gegaan (dus waarschijnlijk geen cases met ernstig onderliggend lijden), dus ik hoop echt 
dat we uit deze cases wat meer waardevolle info krijgen wbt producten! (fingers crossed :-) 

Linelist is trouwens weer up-to-date. 

gr1Q.2.0. 



Expertisecentrum Voedselvergiftiging; 
Uitbraak S. Goldcoast: herkomstgegevens isolaat private lab 
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kl(rEZI 

From: 

Sent: 
To: 
Cc: 
Subject: 

Follow Up Flag: 
Flag Status: 

Expertisecentrum Voedselvergiftiging <ExpertisecentrumVV@vwa.nl> on behalf of 
Expertisecentrum Voedselvergiftiging 
woensdag 7 november 2018 14:23 

FollowUp 
Flagged 

Dag 

Hierbij een samenvatting van wat we zojuist telefonisch hebben besproken. 
• Opvragen herkomst gegevens isolaat private lab: 

Gisteren (d.d. 6-11) is een Vordering verstuurd naar het private lab (MasterLab) van wie jullie de stam hebben 
ontvangen voor typering. MasterLab heeft de stam van een ander contract lab ontvangen en beschikken dus niet 
over de herkomstgegevens van het monster waaruit de stam is geïsoleerd. Er staat nu een Vordering uit bij de 
opdrachtgever (lab) van MasterLab om de primaire opdrachtgever te achterhalen. Uiterlijk morgen verwachten wij 
een reactie terug. Dan kan een volgende stap worden gezet richting het opvragen van de herkomstgegevens van het 
monster. 

• Tracering 
We hebben verkennend traceringonderzoek ingezet naar de afnemers van (delen van) de positieve 
varkenskarkassen. Om te kijken of er mogelijke overeenkomsten zijn in verkooplocaties, zullen wij de 
distributielijsten van deze afnemers vergelijken met de door de cases genoemde aankooplocaties, voornamelijk 
slagerijen. 
We nemen hierin ook de laatste gegevens van case nr 13 mee. 

Mvg, 

Van @rivm.nl] 
Verzonden: maandag 5 november 2018 14:39 
Aan: Expertisecentrum Voedselvergiftiging; 
Onderwerp: S. Goldcoast product(en) per case: casenummer 14 

Dag 

Bij deze de gepdate file met producten per case, zoals gezegd case 14 heeft alleen een saucijzenbroodje gegeten. 
Ter info ook nog even een nieuwe versie van de epicurve. 

Groet, 
a91, 

Department Epidemiology and Surveillance of Enteric and Zoonotic Infections 
Centre for Infectious Disease Control (Clb) 
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) 

P.O. Box 1, 3720 BA Bilthoven, the Netherlands 

1 
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Email: 	 pa rivm.n1 
Tel.: +3130 27 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband 
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www.rivm.n1  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM 
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of 
messages. 
www.rivm.nUen  Committed to health and sustainability 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. if you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 

.requested to inform the sender and delete the message. The State accepts-no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages. 

2 



Casenummer 3 
PC4: 102.e 
EZD: 23-82018 
Opmerking: casus krijgt 4x er week maaltijdservice aan huis. 

Geconsumeerd (ja/mogelijk) 1 Gekocht bij Merk Product 
Mogelijk 
Mogelijk 
Mogelijk 

Boterhamworst 
Lever 
Snijworst 

Geconsumeerd (ja/mogelijk) 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Mogelijk 
Mogelijk 
Mogelijk 

Merk Product 
Achterham 
Hamblokjes 
Theeworst/smeerworst 
Boterhamworst 
Slavink 
Speklapjes 
Gehaktschnitzel 
Varkenssaucijs 

1 Gekocht bij 

Geconsumeerd (ja/mogelijk) Gekocht bij Product 
Gekookte ham 
Half-om-half gehakt 
Hamlappen 
Varkenskarbonade 
Speklapjes 
Varkenslapjes 
Varkensgehakt 
Saucijzenbroodje 
Worstenbroodje 

Ja  
Ja  
Ja  
Ja  
Ja 
Ja  
Mogelijk 
Mogelijk 
Ja 

Merk 

Doc. 27a 

Casenummer 1 
PC4: 49.,2-,è'W. 
EZD: 2618:261-8 

Product 
	

Geconsumeerd (ja/mogelijk) 
	

Gekocht bij 
Gekookte ham 	 Ja 
York ham 	 Ja 
Gekookte worst 
	

Ja 
Varkenshaas 	 Ja 
Schnitzel 
	

Ja 

Merk 

Casenummer 2 
PC4: 
EZD: ~MI  

Casenummer 4 
PC4: 
EZD: 

Product 
Droge metworst 
Schouderham 
Schwarzwalder schinken 
Speklapjes 

Geconsumeerd (ja/mogelijk) 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

Gekocht bij 
fig:2  

4 

Casenummer 5 
PC4: 'We 
EZD: 
Opmerking: casus past regelmatig op bij kleindochter. Kleindochter niet gemeld maar had wel kortdurende klachten: 
EZD:6-9-2018. Van kleindochter ook ingevulde vragenlijst (producten in grijs)  

Merk 



Casenummer 7 
PC4: 
EZD: a tui  
Opmerking:  

Geconsumeerd (ja/mogelijk) Merk Product Gekocht bij 
Gekookte ham 
Gerookte ham 
Rauwe ham 
Parmaham 
Serrano ham 
Coburger ham 
Half-om-half gehakt 
Varkensgehakt 
Varkenshaas 
Hamlappen 
Varkenskarbonade 
Slavink 
Speklapjes 
Varkensschnitzel 

Casenummer 8 
PC4: 111::) 2 k,,,,_ 
EZD: 

Droge worst 
Gerookte ham 
Varkensreepjes 
Speklapjes 
Varkensbraadworstjes/-
saucijs/-chipolata  
Half-om-half gehakt 
Varkenskarbonade 
Shoarma/gyros/kebab 

Casenummer 9 
PC4: !i:•).g;e--g 
EZD: 5=TO 2018 

Product 

Ja 
Ja  
Ja 
Ja 
Mogelijk 

Mogelijk 
Mogelijk 
Mogelijk 

Geconsumeerd (ja/mogelijk) Gekocht bij 

1 1 Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

Gekookte ham 

Gerookte ham 
Katenspek 
Half-om-half gehakt 
Varkenshaas 
Varkenskarbonade 
Slavink 
Speklapjes 
Varkenslapjes 
Gyros 
Rookworst 
Broodje met METT gehakt 

Mogelijk 

Mogelijk 
Mogelijk 
Mogelijk 
Mogelijk 
Mogelijk 
Mogelijk 
Mogelijk 
Mogelijk 
Ja 
Mogelijk 
Ja 

Product Merk Geconsumeerd 
(ja/mogelijk) Gekocht bij 

Ja  
Ja  
Ja  
Ja 
Ja  
Jé  
Moge1ijk 

Rauwe ham 
Parmaham 
Gekookte worst 
Half-om-half gehakt 
Varkensreepjes 
Varkenslapjes 
Varkenskarbonade 

Doc. 27a 
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Casenummer 10 
PC4 10:2.02-1 
EZD: 4110-20:18 
Opmerking: casus eet geen vlees. 
Product  Geconsumeerd (ja/mogelijk)  Gekocht bij 

Casenummer 11 
PC4 19,:.24-- 
EZD: oniekenél, daium afname faeces: 8-10-2018 
Opmerking: Afname vragenlijst ging moeizaam (11:1I?: 
(wellicht niet allemaal binnen incubatietijd). 

), onderstaande producten zijn producten die casus regelmatig eet 

Merk Product 	 Geconsumeerd (ja/mogelijk) Gekocht bij 
Gedroogde worst 	Mogelijk 
Salami 	 Ja 
Gerookte ham 	 Ja 
York ham 	 Ja 
Gebraden gehakt. 	Ja 
Gekookte worst 	Ja 
Leverworst 	 Mogelijk 
Katenspek/ontbijtspek 	Mogelijk 
Half-om-half gehakt 	Ja 
Varkensgehakt 	Ja 
Varkensreepjes 	Ja 
(spekreepjes) 
Hamlappen 	 Mogelijk 
Slavink 
	

Ja 
Speklapjes 
Saucijzenbroodje 
Rookworst 
	

Ja 

Ja 
Ja 

Casenummer 12 
PC4: 
EZD: 13-1'0-2018
Opmerking:  
Product  Geconsumeerd (ja/mogelijk)  Gekocht bij 

C
c
asenummet: 13 

P
.  1 

EZDertle»rSié .;'eribegin oktober 
Opmerking: Zie * onderaan de tabel voor de definitie van 'ja' en 'mogelijk'. 
Product Geconsumeerd ga/mogelijk)* 	t Gekocht bij 

Ja 

Mogelijk 
Ja  
Mogelijk 
Ja  
Ja  
Ja 

Half-om-half gehakt 

Varkenskarbonade 
Speklapjes 
Turkse  pizza (met groenten) 
Rookworst 
Cervelaat 
Fricandeau 

Ja  
Ja  
Ja  
Ja  
Ja  
Ja  

* Ja= eet casus vaak, waarschijnlijk ook recent voor EZD. Mogelijk=eet index weleens, weet niet of ook geconsumeerd recent voor 
EZD. 

Lever 
Gekookte ham 
Rauwe ham 
York ham 
Leverworst 
Smeerworst 
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Casenummer 16 
PC4: 40--;2»,;,  
EZD: Wifib 

Geconsumeerd (ja/mogelijk) 	1 Gekocht bij Product 
Half-om-half gehakt 
Speklapjes 
Schnitzel 
Leverworst 

Verse worst 
Boterhamworst 

Ja 
Ja 

Ja 
Ja 

Ja 
Ja 

8 

Casenummer 17 
PC4: (193#1. 
EZD: 20-41-2018 
Opmerking van GGD: casus had moeite om zich alles precies te herinneren. 

Geconsumeerd (ja/mogelijk) 	1 Gekocht bij 	 Product 
Varkenskarbonade 
Rookworst 
Gedroogde worst 
Gekookte worst 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

Casenummer 18 & 19 
PC4: 
EZD: ~-11 (casel9) 

Product 
Varkensbraadworstjes 

Varkensreepjes 

Speklapjes 

Spareribs 

Rookworst 

Salami 

Rauwe ham 

Ja (casel8 en casel9) 

Ja (casel8 en casel9) 

Ja (casel8 en casel9) 

Ja (casel8 en casel9) 

Ja (casel9) 

Ja (casel9) 

Ja (casel8 en casel9) 

Geconsumeerd (ja/mogelijk) 	1 Gekocht bij 

Casenummer 14 
PC4: 
EZD: 15-1t)'-2018.  
Opmerking: Casus had geen maagdarmklachten (wel urinewegklachten, EZD is aanvang van urinewegklachten), Salmonella 
geïsoleerd uit urine. Casus eet absoluut nooit varkensvlees (aangevinkt in vragenlijst) maar heeft mogelijk wel een saucijzenbroodje 
gegeten.... 

Saucijzenbroodje 
Geconsumeerd (ja/mogelijk) Gekocht bij 
Mogelijk 

Product 
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Confirmed/probable 
Probable 
Confirmed 
Confirmed 
Confirmed 
Confirmed 
Confirmed 
Confirmed 
Confirmed 
Confirmed 
Confirmed 
Confirmed 
Confirmed 
Confirmed 
Confirmed 
Confirmed 
Confirmed 
Confirmed 
Probable 
Probable 



From: 

Sent: 
To: 
Cc: 

Subject: 

@nywa.nl> on behalf of 

vrijdag 9 november 2018 17:07 

NVWA pb ICB 
RE: Tekst Goldcoast & informeren comm 

Van: 
Verzonden: vri'da 
Aan: 
CC: 

[mailto: 
9 november 2018 16:39 

@rivm.nll 
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Beste P'?' 
Dank voor de bijdrage. Ik stuur het met deze aanpassingen door naar onze afdeling politiek-bestuurlijke 
zaken die het in een nota aan de ministeries zal aanbieden. 
Met vriendeli'ke roet, 

Onderwei : Tekst Goldcoast & informeren comm 
Beste 
Dank voor het telefonisch overleg vanmiddag over deze uitbraak. 
We ~en ik) hebben meegelezen met de tekst die jullie vanuit de NVWA naar de ministeries 
willens sturen, zie bijlage. 
We hebben inmiddels onze contactpersoon van VWS geïnformeerd en de afdeling communicatie van het 
RIVM. 
Prettig weekend! 
Met vriendelijke groet, 

Adviseur infectieziektebestrijding 

Landelijke Coordinatie Infectieziektebestrijding (LCI) 
RIVM - Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) 
Postbus 1 (interne postbakrá) 
3720 BA Bilthoven 
Tel: 030 27 47 000 (secretariaat) / 030 27 Mg' (rechtstreeks) 
Mob: 06 

www.rivm.nl/infectieziekten  
From: 1111-e—  ----- - 
Sent: vrijdag 2 november 2018 13:59 
To:  10.2.e 

Subject: Conceptverslag S. Goldcoast 31/10 

Beste allemaal, 

1 

nviva.n1; 
nywa.nr; 	 @nvwa.nl; 
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Dank voor jullie deelname en input aan het afstemmingsoverleg SalmonellaGoldcoast (31/10). 
Hierbij stuur ik jullie het conceptverslag. Mocht je opmerkingen of aanvullingen hebben op het 
verslag, dan verneem ik dat graag. 

Het volgende afstemmingsoverleg is gepland op dinsdag 20 november van 10:00-11:00 uur in 
U1.09 (LCl/RIVM). 

We hebben afgesproken dat we elkaar in de tussentijd per e-mail informeren over nieuwe uitkomsten 
of inzichten. Om die reden heb ik alle betrokkenen in deze mail mee enomen zodat de juiste 
personen geïnformeerd worden. Het volgend overleg zal 	 de agenda verzorgen 
en notuleren. 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 

Adviseur infectieziektebestrijding 
Coiirdinator vaccinatieprogramma hepatitis B-risicogroepen 

Landelijke Coordinatie Infectieziektebestrijding (LCI) 
RIVM - Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) 
Postbus 1 (interne postbak 
3720 BA Bilthoven 
Tel: 030 iiiiiiisecretariaat) / 030 27 	(rechtstreeks) 
Mob: 06 

10.2.e 	1111111111~11 
‘vww.rivm.nl/infeetieziekten  

(See attached file: 20181031 Verslag AO S. Goldcoast Concept.doc) 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband 
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www.rivm.nl  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM 
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of 
messages. 
www.rivm.nl/en  Committed to health and sustainability 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 

2 
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are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor ti is bestemd. Indien ti niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages. 

3 
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11111111111111111~1111r 
Subject: 	 FW: Tracering varkenskarkassen irt Salmonellose uitbraak opgeschaald naar incident 
Date: 	 vrijdag 9 november 2018 13:47:53 
Attachments: 	mail Goldcoast ministeries.docx 
Importance: 	High 

Hieronder  mailt  attached mijn comments 

Vriendelijke groet / kind regards, 

10.2.e 

From: 1o< 	 @rmnia.nl] 
Sent: vrijdag9 november 2018 13:16 
To: 10.2.e 
Subject: FW: Tracering varkenskarkassen irt Salmonellose uitbraak opgeschaald naar incident 

Hallo  10.2.e 

Alvast bedankt voor het beoordelen van onderstaande tekst op eventuele fouten in relatie tot 
RIVM data. 
Als je voor 14.00 kan reageren, graag. 
Bij voorbaat dank. 

Met vriendelijke groet, 

Van: 
Verzonden: vridag 9 november 2018 12:48 
Aan 	 @minvws.nl; 

CC: NVWA pb ICB 
Onderwerp: Tracering varkenskarkassen irt Salmonellose uitbraak opgeschaald naar incident 

From: 
To: 
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Met vriendelijke groet, 
10.2.A111111~_ 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inforrn the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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From: 
To: 

Subject: 	 update Goldcoast 
Date: 	 vrijdag 9 november 2018 11:58:46 

Besten allen, 

Even een korte update wbt Goldcoast. 

Tot nu toe 16 WGS bevestigde gevallen. Isolaten van 2 cases staan nog in. 

We hadden 1 isolaat van een commercieel lab dat een match was met de uitbraak en de eerder 
gevonden varkenskarkas isolaten, waarvan de herkomst onbekend was. 
Na vordering door NVWA is inmiddels bekend dat dit om slavink gaat. Dit is in principe positief 
omdat nu er nu meer handvatten zijn voor tracering. 

NVWA heeft verkennend traceringonderzoek ingezet naar de afnemers van (delen van) de 
positieve varkenskarkassen. 
Om te kijken of er mogelijke overeenkomsten zijn in verkooplocaties, zullen de distributielijsten 
van deze afnemers worden vergeleken met de door de cases genoemde aankooplocaties, 
voornamelijk slagerijen. 
Wachten even afwat NVWA precies met slavink gaat doen. 

Vriendelijke groet / kind regards, 



Hoi 0.94 
Dank je wel. We moeten deze week even kijken of het afstemmingsoverleg dat voor volgende 
week is gepland naar voren moet worden gehaald, m.n. ivm de verdere communicatie nationaal 
en internationaal. 
Met vriendelijke groet, 

From: me 
Sent: maandan 12 november 2018 15:12 
To: 
Cc:  	 , 
Subject: FW: Uitbraak S. Goldcoast: update tracering NVWA 

Expertisecentrum 
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From: 
To: 
Cc: 
Subject: 
Date: 

apE~MA 
RE: Uitbraak S. Goldcoast: update tracering NVWA 
maandag 12 november 2018 16:50:37 

Ik heb deze mail in Crios gezet. 

From: Expertisecentrum Voedselvergiftiging [mailto:ExpertisecentrumW©vwa.nl] 
Sent: maandag 12 november 2018 13:11 
To:  10.2.e 

Cc: 10.2.e 

Voedselvergiftiging; 10.2.e  
Subject: Uitbraak S. Goldcoast: update tracering NVWA 

Beste collega's, 

Hierbij kort de stand van zaken m.b.t. het traceringonderzoek van de NVWA (back- en forward 
tracing), waarover 	het LCI afgelopen vrijdag telefonisch heeft geïnformeerd. 
Het onderzoek naar deze uitbraak is bij de NVWA, sinds afgelopen vrijdag, opgeschaald naar 
incident. De betrokken departementen (VWS en LNV) zijn ook geïnformeerd. 

• Eerder is naar voren gekomen dat een aantal niet-humane stammen 100% match 
vertonen (WGS typering) met de humane isolaten. Het gaat hier om Salmonella 
Goldcoast gevonden op een tweetal varkenskarkassen in een slachthuis en één isolaat 
op/in een slavink bereid van vlees geleverd vanuit datzelfde slachthuis. Inmiddels is ook 
een 3e  S. Goldcoast isolaat van hetzelfde slachthuis (bemonsterd in week 39) in 
onderzoek voor WGS typering; het is nog niet bekend of en welke overeenkomst deze 
stam vertoont met de andere varkens isolaten en met het uitbraakcluster. 

• Het slachthuis heeft, direct nadat zij door de NVWA zijn geïnformeerd over de positieve 
karkassen en de match met zieken, een onderzoek ingesteld naar de mogelijke oorzaak 
en heeft ook al schijnbaar effectieve hygiënemaatregelen genomen (overigens daar 
vooralsnog geen overtredingen gezien; Salmonella mag op karkassen aanwezig zijn 
conform de geldende wet- en regelgeving). Met deze informatie lijken karkassen van dit 
slachthuis van begin juni tot eind oktober de bron te zijn van de bekende 
ziektegevallen. 

• Van de positieve karkassen afgeleide producten lijken een plausibele oorzaak van de 
uitbraak. De NVWA heeft daarom besloten om varkenskarkassen van dit slachthuis te 
traceren, en daar waar risicovolle consumentenproducten van zijn gemaakt (vooral: niet 
afdoende verhit tijdens verwerking of bereiding), die consumentenproducten uit de 
handel te laten halen, waar nodig ook leidend tot publiekswaarschuwingen. 
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- Op 9 november zijn bij het betreffende slachthuis de traceringsgegevens 
opgevraagd van alle karkassen die geslacht zijn in de periode tussen 4 juni en 24 
oktober 2018. 
- De NVWA gaat daarmee in contact met de betrokken afnemers van deze 

karkassen en zal de tracering verder volgen, inclusief de (mogelijke) 
publiekswaarschuwingen die te verwachten zijn bij afgeleide producten die niet 
of niet afdoende worden verhit voor consumptie. 
Daarnaast is ook tracering ingezet vanaf de door cases genoemde slagerijen 

waar varkensvlees (producten) is gekocht. Een eerste verkennend 
traceringonderzoek (vanuit case nr. 13) geeft al aanknopingspunten richting het 
slachthuis. 

• Parallel aan dit traceringonderzoek (varkens als potentiële bron), worden ook andere 
mogelijke bronnen (bijv. leghennen) onder de loep genomen. Hiervoor wordt een 3 tal 
S. Goldcoast isolaten, afkomstig van leghennen van een primair bedrijf, getypeerd 
m.b.v. WGS. Deze isolaten, bemonsterd in juli, sept en okt-2018, zijn door de NVWA 
opgevraagd bij het betrokken onderzoekslab en verstuurd naar het RIVM (IDS). 
Verwachting dat deze isolaten aan het begin van deze week worden afgeleverd, waarna 
WGS typering volgt. 

Zodra er nieuwe relevante ontwikkelingen zijn, worden jullie geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

11111111~ 
Senior Inspecteur, CoOrdinator Expertisecentrum Voedselvergiftiging NVWA 

Alimentair Consulent Zeeland - Brabant - Limburg 

NVWA Incident- & Crisiscentrum (NVIC) 
Directie Handhaven, divisie Regie & Expertise 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 

Catharijnesingel 59 1 3511 GG Utrecht 1 3e  verdieping 

Postbus 43006 1 3540 AA Utrecht 1 www.nvwa.nl   

T 088 223 1°." 
@ expertisecentrumVW@nywa.n1  
10.2.e 
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From: 
To: 
Cc: 
Subject: 
Date:  

102e  

RE: update Golcoast 
woensdag 14 november 2018 14:01:06 

Vriendelijke groet / Kind regards 
- - 

0031 (0)30-274 	/ 0031 (6)P. 

@rivm.nl> Van: 
Datum: 14 november 2018 om 13:43:29 CET 
Aan: 	 @rivm.nl>, 

rivm.nl>, 
CC: 	 @rivm.nl> 
Onderwerp: RE: update Golcoast 

@rivm.nl> 

H oi 
Dank je wel. In het verleden hebben we in een dergelijke slachterij ook besmetting van andere 
machinerie zoals zaagmachines gezien waarmee het karkas doormidden wordt gezaagd, maar er 
is meer apparatuur aanwezig die niet altijd even makkelijk te reinigen is. 

Ik ben benieuwd naar de resultaten van de vleeskuikens en wat we daar evt. mee kunnen. 
Wanneer worden die verwacht? 
Met vriendelijke groet, 

From: 
Sent: woensda 14 november 2018 12:45 
To: 
Cc: 
Subject: update Golcoast 

Beste collega's, korte update hierbij. 

Vorige week geen nieuwe case, deze week weer wel (1). 
Tot nu 16 WGS-bevestigde gevallen, 3 waarschijnlijke (2 komen deze week terug van WGS, 1 
wordt opgestuurd). 

En 3e  karkas isolaat komt als het goed is morgen terug; maar heeft denk ik niet heel veel 
meerwaarde. 
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Het onbekende isolaat was dus slavink waarvan de ingredienten terug traceerde naar slachthuis 
waar ook de karkasisolaten van komen. 
NVWA opgeschaald naar incidenten gaat alle hoog-risico producten (eigen definitie) 
geprodcueerd van karkassen van uit dat slachthuis (juni tot nu) terug halen. 
Stand van zaken daarvan weet ik op dit moment niet. 
We hebben van de nvwa ook 2 vleeskuiken Goldcoast isolaten ontvangen; die gaan vandaag naar 
Baseclear voor WGS. 

NVWA heeft in samenspraak met slachthuis gekeken naar mogelijke problemen in slachthuis. 
Kritiek punt leek temperatuur ontharingsbad (47 graden). Na verhoging naar 65+ graden ziet 
slachthuis geen Salmonella spp besmetting meer op karkassen. 
NVWA gaat er voorlopig vanuit dat dat voldoende interventie is (naast terghalen producten 
uiteraard). We gaan da zien inde surveillance.... 
Vriendelijke groet / kind regards, 

Nationaal Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven, Nederland 

Head of Department Epidemiology and Surveillance Enteric Infections & Zoonoses 
National lnstitute for Public Health and the Environment (RIVM) 
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven, Nederland 

Tel.: 0031 (0)30-274.0 / 0031 (6)194t.el; Email: 	 Orivm.nl• Twitter: @RIVM, 
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From: 
To: 
Subject: 
Date: 
Attachments: 

FW: S Goldcoast (epi update) 
maandag 24 juni 2019 11:24:47 
20181115 SGoldcoast epicurve (n=23).jpq 
20181115 SGoldcoast map (n=20).jpo 

From: 10.2 9,, 
Sent: donderdag 15 november 2018 10:28 
To 102 e~ 
Cc 10 
Subject: S Goldcoast (epi update) 

Dag:1,141 , 

We hebben deze week 1 nieuwe patiënt met S. Goldcoast (zie in bijlage nieuwe versie epicurve en kaartje 
locatie cases). 
WGS resultaten van 3e  varkenskarkas en twee humane gevallen van twee weken geleden zijn nog niet 
binnen (nu dus 16 wgs confirmed en 4 probable cases). 

groet, 

Department Epidemiology and Surveillance of Enteric and Zoonotic Infections 
Centre for Infectious Disease Control (Clb) 
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) 

P.O. Box 1, 3720 BA Bilthoven, the Netherlands 
Email:10.2,-0341kg@rivm.n1  
Tel.: +31 30  
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From: 
To: 
Cc: 
Subject: 
Date:  

RE: S Goldcoast (epi update) 
vrijdag 16 november 2018 9:53:13 

Dag ilP3A, 

De WGS resultaten zijn binnen: zowel het varkenskarkas (bemonsterd in wk39) als de twee humane isolaten 
(uit wk43) vallen binnen het uitbraakcluster. 
Stvz: 18 wgs-confirmed en 2 probable cases. 

Vriendelijke groet, 

ngi 

Department Epidemiology and Surveillance of Enteric and Zoonotic Infections 
Centre for Infectious Disease Control (Cib) 
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) 

P.O. Box 1, 3720 BA Bilthoven, the Netherlands 
Email: 	 @rivm.nl 
Tel.: +31 30 27 

From: 0.1111~1 
Sent: donderdag 15 november 2018 10:36 
To: 
Cc: 
Subject: RE: S Goldcoast (epi update) 

Dag ge, 
Dank je wel. Wanneer verwacht je die resultaten? 
Met vriendelijke groet, 
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From: 
To: 
Subject: 	FW: Uitbraak S. goldcoast: UPDATE TRACERING d.d. 19-11-2018 
Date: 	 maandag 24 juni 2019 11:29:53 
Attachments: 	image001.emz  

image002.pnq 
oledata.mso 
Tekst voor RASFF news outbreak Salmonella Goldcoast DEFINITIEF.pdf 

From: 	 
Sent: maanda 19 november 2018 14:49 
To:102  
Cc:  
Subject: FW: Uitbraak S. goldcoast: UPDATE TRACERING d.d. 19-11-2018 

Vriendelijke groet / kind regards, 

Sent: maanda 19 november 2018 1̀3:10 
From:E~~111 

	
@nywa.nl] 

To: 22' 
Cc' :1°. 	 Expertisecentrum • 
Voedselvergiftiging 
Subject: Uitbraak S. goldcoast: UPDATE TRACERING d.d. 19-11-2018 

Beste collega's, 

Hierbij een update van de tracering over de uitbraak S. goldcoast: 
• Zoals jullie weten, is op basis van de WGS resultaten, de bron vastgesteld: karkassen 

van varkens van eenzelfde slachthuis (slachthuis A). 

• Het slachthuis is door de NVWA geïnformeerd over de overeenkomst tussen de humane 
isolaten en de stammen afkomstig van de varkenskarkassen, en dat hiermee van de 
positieve karkassen afgeleide producten een plausibele oorzaak zijn van de uitbraak. 
Naar aanleiding van de gesprekken hierover met het bedrijf, heeft het slachthuis 
corrigerende maatregelen in gang gezet waarmee naar verwachting de bron is 
aangepakt. 

• De NVWA heeft tracering onderzoek ingezet waarbij distributie gegevens worden 
opgevraagd van alle karkassen die geslacht zijn in de periode tussen begin juni en eind 
oktober 2018. Resterende risicoproducten worden geïnventariseerd en zullen actief van 
de markt gehaald worden als deze nog in omloop blijken te zijn. Op dit moment is de 
tracering nog gaande en is er nog geen aanleiding voor een publiekswaarschuwing. 

• Uit een eerste verkennend traceringonderzoek (vanuit case nr. 13) en tracering vanuit 
de slavink (isolaat van het private lab) zijn aanknopingspunten gevonden met het 
betrokken slachthuis (zie onderstaande figuur). Ook vanuit de overige cases wordt 
tracering stroomopwaarts ingezet. 
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• Het blijkt dat het slachthuis ook geleverd heeft aan het buitenland (DE, IT, GR, PL). De 
NVWA heeft afgelopen vrijdagmiddag via RASFF news de Commissie (DG SANCO) 
geïnformeerd over deze uitbraak en het onderzoek dat nu loopt (zie bijlage). Het is nu 
aan de autoriteiten in de betrokken lidstaten om te inventariseren aan welke bedrijven 
het vlees is gedistribueerd en welke risicovolle afgeleide producten hiervan daar (nog) 
op de markt zijn. 

Wij zullen deze informatie ook met LCI delen. 

Mvg, 
I0j 

Van: Miliall~1~©rivm.nl] 
Verzonden: vrijdag16 november 2018 9:55 
Aan• 
Onderwerp: wgs resultaten 

Dagel 

De WGS resultaten van het 3e varkenskarkasisolaat en de 2 humane isolaten (case 13 en 14) zijn binnen. 
Alle drie de isolaten vallen binnen het uitbraakcluster. 
Update van wgs-boom volgt later. 

groet, 

Department Epidemiology and Surveillance of Enteric and Zoonotic Infections 
Centre for Infectious Disease Control (Clb) 
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) 
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P.O. Box 1, 3720 BA Bilthoven, the Netherlands 
Email: 10.2.e 	@rivm.nl 
Tel.: +31 30 27410.2. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het 
RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www.rivm.n1  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
www.rivm.nlien  Committed to health and sustainability 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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News RASFF 

Outbreak of Salmonella Goldcoast linked to consumption of pork meat 

1. Situation 

Beginning of October, the Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA) was 
notified by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) about an increase 
in Salmonella Goldcoast human cases in the national Salmonella surveillance. An outbreak cluster 
was identified based on Whole Genome Sequencing (WGS). Up to date (16th  November), 18 
confirmed cases, sharing a common profile based on WGS analysis, are registered since June 
2018. Cases have no travel history and are located throughout the country. 
The outbreak seems to be ongoing, since one case of S. Goldcoast infection has been reported this 
week (strain needs to be confirmed by WGS analysis). Comparison of the human isolates with non-
human strains, revealed a similarity with isolates from pig carcasses of one slaughterhouse in the 
Netherlands and one strain of meat product. The outbreak strain is identical to the pig isolates and 
the food (meat product) strain. 

Pork meat products derived from the carcasses seem to be most likely the vehicle of infection. 

The outbreak seems to be restricted to the Netherlands at the moment even thought this 
particular slaughterhouse delivers meat to other Member States as well. An EPIS inquiry launched 
by RIVM resulted in 2 cases of S. Goldcoast in Germany. However, it is not known if WGS analysis 
has been performed on these German strains. 

An outbreak investigation, with coordinated collaboration between NVWA and RIVM, was initiated 
to find the source of the outbreak. RIVM collected information on food exposures using a 
structured questionnaire. Preliminary results showed a big diversity on pork meat products and 
meat preparations, consumed by the cases. There was no singular food vehicle found. 
Important: in collaboration with the NVWA, the questionnaire also included contact details on the 
locations were pork meat was purchased. 

Epidemiological findings revealed that the outbreak has been going on since June 2018. 

Meanwhile the NVWA has started to execute forward and backward tracing at the slaughterhouse 
(slaughterhouse A) to identify the origin of the pig carcasses. Back-tracing showed no common 
resemblance; the carcasses were supplied by different primary farms. There was also no similarity 
found in anima! feed used as welf. 
Concomitantly, the NVWA also performed tracing from the food strain which was isolated from the 
meat product (at semi-finished product stage) in a meat processing company (meat processor 
A). Backward tracing of this semi-finished meat product lead to a cutting plant (cutting plant A) 
that received (parts of) pig carcasses from slaughterhouse A. 

Tracing was also performed via the purchase location, a butchery (butcher A), at which one 
confirmed case bought pork meat (products). Back-tracing revealed that the butchery was, among 
others, supplied by cutting plant A. 
This combined back-tracing information of the meat product and purchase location of one case, 
confirmed the link to slaughterhouse A via cutting plant A (figure 1) 

1 
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Figure 1:Combined back-tracing from food isolate and confirmed case 
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During the investigation the NVWA informed slaughterhouse A about the outbreak and the 
connection between cases and pig carcasses. Subsequently, slaughterhouse A initiated corrective 
actions in the processing of carcasses in order to identify the contamination. 
Pork meat products and meat preparations derived from the pig carcasses seem to be most likely 
the vehicle of infection. This means that slaughterhouse A has distributed an unsafe food product 
(article 14 of the General Food Law (Regulation (EC) No 178/2002), and is therefore obliged to 
inform its customers. 

In order to gain insight in the food vehicles which may be at risk for a possible infection, the NVWA 
has requested distribution from slaughterhouse A to customers further down the chain. Based on 
risk analysis of pork meat products/preparations of customers, an inventory will be made which 
products need to be withdrawn from the market. 

2 
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2. Policy of the NVWA and measures taken 

• The NVWA has requested distribution form slaughterhouse A in order to perform tracing of 
possible risky pork meat products/preparations. 

• Identified risky pork meat products/preparations will be withdrawn from the market and, if 
relevant, public warnings will be published. 

• The NVWA has not yet communicated about this outbreak, other than with slaughterhouse A 
and collaboration partners (Public Health) involved in the outbreak investigation. We do 
however have a concept press release ready in case public recall is in order and/or we receive 
questions from the press. 

• Member States will be informed via RASFF about distribution to their respective countries. 

3. Countries to be flagged for this News RASFF 
DE, IT, GR, PL 

3 
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From: 
To: 
Cc: 
Subject: . 	 RE: Uitbraak S. Goldcoast: update tracering NVWA d.d. 19-11-2018 
Date: 	 maandag 19 november 2018 14:16:22 

Dank, Nal 
Ik zag de typo's zojuist ook. De tekst heb ik vrijdagmiddag in een kort tijdsbestek geschreven 
zodat dit vóór het einde van de dag kon worden verstuurd. Typo's over het hoofd gezien O. 
Even afwachten wat er terug komt vanuit de lidstaten. 
Mogelijk dat er vanuit humane zijde (via ECDC) iets gaat lopen vanwege de RASFF news 
melding. 

Ik ben ook geïnformeerd door r!92kil dat van één case de WGS opnieuw wordt uitgevoerd. Dit 
doet echter niks af aan de link tussen de zieken en de varkens van het slachthuis. Ook wij 
verwachten dat dit isolaat behoort tot het cluster. 
De gecombineerde tracering vanuit case 13 en vanuit de slavink geeft een gemeenschappelijke 
leverancier (uitsnijderij) die rechtstreeks afneemt van het slachthuis. En dat kan geen toeval 
zijn. 

De inhoudelijke bronopsporing met EPI gaat ook gewoon verder; zodra er nieuwe relevante 
informatie naar boven komt uit de vragenlijsten van de nieuwe case(s), zullen wij die ook 
gebruiken voor tracering stroomopwaarts richting het slachthuis. 

Groet, 
10. 

Van: ' 	 @rivm.nl] 
Verzonden: maanda 19 november 2018 14:04 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Uitbraak S. Goldcoast: update tracering NVWA d.d. 19-11-2018 

Dag 
Dank voor de update en de voorgestelde tekst voor RASFF, mooie tekst. Ik begreep van 
dat er niet 18 maar 17 confirmed cases zijn doordat er iets mis was gegaan bij het sequensen. In 
de derde allinea eerste regel moet je een t weghalen in thought. 
Met vriendelijke groet, tot morgen, 

From:'')' 	 @nvwa.nl] 
Sent: maanda 19 november 2018 13:31 
To: 102 e 	 
11 Cc:  10.2.e 	 Expertiseentrum 

11111111111111111111) 
Subject: Uitbraak S. Goldcoast: update tracering NVWA d.d. 19-11-2018 
Voedselvergiftiging; 10.2.e 

Beste collega's, 

Ter informatie. Een update m.b.t. het traceringonderzoek van de NVWA. 

• Zoals jullie weten, is op basis van WGS, de bron van deze uitbraak vastgesteld: 
karkassen van varkens van eenzelfde slachthuis (slachthuis A). Er is 1000/0 
overeenkomst tussen de humane isolaten en de stammen afkomstig van varkens 
karkassen. Van de positieve karkassen afgeleide producten zijn dus een plausibele 
oorzaak van de uitbraak. 
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• Het slachthuis heeft corrigerende maatregelen in gang gezet waarmee naar verwachting 
de bron is aangepakt. 

• De NVWA heeft tracering onderzoek ingezet waarbij distributie gegevens worden 
opgevraagd van alle karkassen die geslacht zijn in de periode tussen begin juni en eind 
oktober 2018. Deze periode komt overeen met de (geschatte) EZD van de 1e  case van 
het uitbraakcluster (begin juni) en de week dat het bedrijf corrigerende maatregelen 
heeft getroffen in het productieproces om de besmetting weg te nemen (eind oktober). 
Resterende risicoproducten worden geïnventariseerd en zullen actief van de markt 
gehaald worden als deze nog in omloop blijken te zijn. Op dit moment is de tracering 
nog gaande en is er nog geen aanleiding voor een publiekswaarschuwing. 

• Vanwege distributie van varkens karkassen (vanaf het slachthuis) naar andere 
lidstaten, heeft de NVWA heeft afgelopen vrijdagmiddag via RASFF news de Commissie 
(DG SANCO) geïnformeerd over deze uitbraak en het onderzoek dat nu loopt (zie 
bijlage). Het is nu aan de autoriteiten in de betrokken lidstaten om te inventariseren 
aan welke bedrijven het vlees is gedistribueerd en welke risicovolle afgeleide producten 
hiervan daar (nog) op de markt zijn. 

Tot zover de tracering. 

Met vriendelijke groet, 
10'2e 	1 
05_ 	• 
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From: 	10.2.e 
To: 	 10.2.e 

Cc: 
Subject: 	actiepunt NVWA AO 20 noverber 2018 
Date: 	 dinsdag 20 november 2018 13:39:22 

Beste allen, 

Zoals vanochtend afgesproken bij deze de datum van monstername van de slavink. 
Het monster is op 6 september 2018. 

Met vriendelijke groet, 

102 

Senior Inspecteur crisismanagement 
Team Preparatie & Innovatie (P&I) 

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit 
Directie Handhaven 
Divisie Regie & Expertise 
Afdeling Incident & Crisisbeheersing (ICB) 
Catharijnesingel 59 1 3511GG 1 Utrecht 
Postbus 43006 1 3540AA Utrecht 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is, 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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From: 
To: 
Subject: 
Date:  

S. Goldcoast - geen nieuwe gevallen deze week 
donderdag 22 november 2018 7:10:09 

Dag -, 

We hebben deze week geen nieuwe Goldcoast gevallen. 
Op dit moment ook nog geen wgs-resultaten terug (van de vleeskuikens). 

groet, 

Department Epidemiology and Surveillance of Enteric and Zoonotic Infections 
Centre for Infectious Disease Control (Clb) 
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) 

P.O. Box 1, 3720 BA Bilthoven, the Netherlands 
Email 01gt-xm @rivm.n1 
Tel.: +31 50-2Y4,1M- 
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From: 
To: 	 922, 
Subject: 	 FW: (vooralsnog passieve) woordvoeringslijn Salmonella-besmetting 
Date: 	 maandag 24 juni 2019 11:32:20 

From: 
Sent: vri da 23 november 2018 15:24 
To: 
Subject: Fw: (vooralsnog passieve) woordvoeringslijn Salmonella-besmetting 

Hallo 10;2.0 

Ik heb van .;!02.91 de voorgestelde woordvoeringslijn van de NVWA gekregen. 
Mocht je dringende opmerkingen hebben, dan hoor ik dat graag. Dan kan ik dat met 10.2?e 1  
terugkoppelen. 

Groet 1920`' 

10.2.e 
Senior Communicatieadviseur 

RIVM 
Postbus 1 
3720 BA BILTHOVEN 
T (030) 2741U? 
M (06)  
http://www.rivrn.n1   

	 orwardécrbyl,. 	- /RIVM/NL on 23-11-2018 15:21 	 

From t1,9 	A/RIVM/NL 
To 	 j!Ft IVM/NL@RIVM, 
Date.-201111201.8'1 3:23 
Subject: Fw: (vooralsnog passieve) woordvoeringslijn Salmonella-besmetting 

FYI 

RIVM 
Corporate Communicatie 
Postbus 1 
3720 BA Bilthoven 
T +31 30 274 3005 
F +31 30 274 4471 
M +31 adiall 
http://www.rivm.n1   

Forwarded bylliffilM/RIVM/NL on 11/20/2018 01:23 PM 

From: ' 	 @nywa.nl> 
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To 401:4,,, 	 (aZrivm nl> 
Cc-. )(!)',,;.:.J 	 @mma.nl> 
Date. 	5 5 1  
Subject (vooralsnog passieve) woordvoeringslijn Salmonella-besmetting 

Beste p:4P] , 
Vanmorgen- 	was er een telefonisch overleg tussen RIVM en NVWA over een incident waar wij als NVWA inmiddels 
een paar weken doende zijn. Ik heb een (vooralsnog passieve) woordvoeringslijn hierover gemaakt die ik jou bij 
deze stuur, zoals afgesproken in dat telefonische overleg. We gaan hiermee op dit moment (nog) niet naar buiten. 
Dan ben je in ieder geval globaal op de hoogte. 
Als het niet duidelijk is of als je meer informatie wil hebben, weet je me te vinden. 
Hartelijke groeten, 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
afdeling Communicatie 
Catharijnesingel 59 1 Utrecht 
Postbus 43006 1 3540 AA 1 Utrecht 

T 088-2233700 
M 0 6 494~1. 
ln0:41141ra  n v wa . n1  
WiMni=fivvva.n1  

(vooralsnog passieve) woordvoeringslijn Salmonella-besmetting 
16 november 2018 

Varkensvlees(producten) mogelijk besmet met Salmonella Goldcoast 

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een slachterij in het midden van het land 
opgedragen om zijn afnemers in binnen- en buitenland te informeren over een mogelijke besmetting 
met Salmonella Goldcoast van het varkensvlees dat in de periode 4 juni tot en met 24 oktober 2018 is 
afgezet. In Nederland is een uitbraak van Salmonella Goldcoast gaande. Zowel via logistieke lijnen als 
via DNA-typering zijn patiënten te linken met deze specifieke slachterij. De NVWA concludeert daaruit 
dat dit slachthuis de bron van besmetting is. 

Als blijkt dat aan Nederlandse consumenten producten zijn geleverd die mogelijk een gevaar zijn voor de 
volksgezondheid, zullen betrokken bedrijven wellicht ook publiekswaarschuwingen afgeven. Het is aan de 
betrokken bedrijven de producten waarin varkensvlees is verwerkt zo nodig uit de handel te halen. 
De NVWA ziet hier op toe en zal die waarschuwingen dan ook op haar website plaatsen. Vanwege de omvang van 
de partijen varkensvlees is nu niet bekend in welke producten dit vlees is verwerkt en of deze producten nog 
verkrijgbaar zijn. De NVWA heeft via het Europese Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) de betrokken 
lidstaten ingelicht over deze traceeractie. 

Zieken 
Op dit moment (stand 15 november) zijn er 20 Salmonella Goldcoast-patiënten. Normaal levert de 
Salmonella Goldcoast zo'n 0-4 zieken per jaar op in Nederland. Omdat een infectie van Salmonella bij de meeste 
consumenten relatief milde ziekteverschijnselen veroorzaakt en consumenten daarmee niet snel in beeld komen bij 
GGD en/of RIVM, is de verwachting dat het werkelijke aantal patiënten naar schatting een factor 20 hoger ligt. Er 
zijn tot nu toe geen meldingen bekend van andere EU-lidstaten van ziektegevallen met een infectie van 
Salmonella Goldcoast identiek aan de Nederlandse uitbraakstam. 

Publiekswaarschuwingen 
De komende tijd zijn wellicht waarschuwingen aan het publiek en terugroepacties van producten te verwachten. 
Om het risico op infectie zo klein mogelijk te houden is het verstandig om varkensvlees(producten) voor 
consumptie door en door te verhitten. Dat geldt vooral voor risicogroepen, ouderen, zwangere vrouwen, pas 
geboren baby's en volwassenen met een verzwakt afweersysteem. De bacterie wordt gedood als je het product 
gedurende minimaal 2 minuten verhit tot 70 graden (kerntemperatuur). 

Meer informatie 
Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de 
NVWA (088) 22 33 700. 

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88. 
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden. en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, Van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 

.This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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10.2: 

From: 	 Expertisecentrum Voedselvergiftiging <ExpertisecentrumVV@vwa.nl> on behalf of 
Expertisecentrum Voedselvergiftiging 

Sent: 	 maandag 26 november 2018 10:33 
To: 	 10.2.e 

Cc: 	 Expertisecentrum Voedselvergiftiging; 
t 

Subject: 	 RE: Goldcoast wgs update 

Beste 102è  1, 

Dank voor de update. 
De "WGS boom" ontbrak in de mail. Kun jij die nasturen? 

Wat betreft de h van zaken in de tracering: 
De grote klus van het inzichtelijk krijgen van distributie van de karkassen (vanaf het slachthuis) naar 
afnemers in de keten is gestart. Afnemers zullen een risicoschatting moeten maken om in beeld te krijgen 
welke eindproducten een gevaar voor de volksgezondheid opleveren. Dit proces is nog gaande. 

Mvg, 
J 

Van: 	 @rivm.nl]  
Verzonden: maandag 26 november 2018 10:09 
Aan: Ex ertisecentrum Voedselver ifti in ; 
CC: 
Onderwerp: Goldcoast wgs update 

Beste allen, 
Hierbij een WGS update. 
(oranje WGS bevestigde cases, licht oranje historische cases, paars varkenskarkas, rood slavink, geel 
pluimvee isolaten). 
Pluimvee isolaten dus niet uitbraak gerelateerd. 
18 wgs bevestigde cases. 

Gr ,1-°' 

Vriendelijke groet / kind regards, 

1 
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Nationaal Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven, Nederland 

Head of Department Epidemiology and Surveillance Enteric Infections & Zoonoses 
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) 
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven, Nederland 

Tel.: 0031 0 30-274".2.e.  / 0031 (6)"." 	Email 	@rivm.nl; Twitter: @RIVM, 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband 
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www.rivm.nl  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM 
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of 
messages. 
www.rivm.nl/en  Committed to health and sustainability 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages. 

2 



Doc. 43a 

.. d —Sf 	MAA— —.06444M.á 3.--,0%.".611 3'd MST,d4levr.Paideb6msmo 

Zoom 

«. as Mi 

the 'ani" 

-0- 
5 10 15 20 25 90 

0 
10 15 20 25 30 35 

90 290 270 360' 

riakaaten•:1YorEllxial(EM9 



Doc. 44 

From: 	 49;2;ë:;- 
To: 	 igtiaM 
Subject: 	FW: Signalen voor morgen. Let op zaalwijziging !!! Donderdag is het signaleringsoverleg in U0.17: INPUT 

NVWA 
Date: 	 dinsdag 25 juni 2019 11:05:03 

From: Expertisecentrum Voedselvergiftiging [mailto:ExpertisecentrumW@vwa.nl]  
Sent: donderdag 29 november 2018 5:58 
To: Signaleringsoverleg 
Cc: 10.2.e 

• Expertisecentrum Voedselvergiftiging 

Subject: RE: Signalen voor morgen. Let op zaalwijziging !!! Donderdag is het signaleringsoverleg in 
U0.17: INPUT NVWA 

Beste collega's, 

Ten aanzien van de actielijst is het volgende te melden: 

Uitbraak Salmonella Godcoast: update tracering NVWA  
• De tracering is nog steeds gaande; hierbij zijn/worden alle afnemers van het slachthuis 

die in de periode tussen begin juni en eind oktober varkensvlees hebben afgenomen, in 
beeld gebracht. Ook de verdere (internationale) distributie wordt in kaart gebracht. 
Vervolgafnemers in de keten (in NL) zijn/worden benaderd en gevraagd inzicht te geven 
in de risicovolle producten waar mogelijk vlees van de positieve karkassen in is 
verwerkt. 

• We hebben nog geen levensmiddelen in beeld waarvan je mag verwachten dat 
consumenten ziek van kunnen worden. Het gaat hierbij dus om producten die nagenoeg 
geen of afdoende hittebehandeling ondergaan tijdens verwerking of bereiding om 
Salmonella te elimineren. Recall van producten is dus (nog) niet aan de orde. 

Tot zover de stand van zaken mbt de tracering bij bedrijven. 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 

10.2.e 

Senior Inspecteur, CoOrdinator Expertisecentrum Voedselvergiftiging NVWA 
Alimentair Consulent Zeeland - Brabant - Limburg 

NVWA Incident- & Crisiscentrum (NVIC) 
Directie Handhaven, divisie Regie & Expertise 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 

Catharijnesingel 59 1 3511 GG Utrecht 1 3e  verdieping 
Postbus 43006 1 3540 AA Utrecht 1 www.nvwa.nl   

T 088 223111 
@pxpertisecentrumVVrivwa.n1 
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From: 
To: 
Subject: 
Date: 

10.2.V~ 
52.2.41~1 
FW: Commentaar bij casus 19700 met onderwerp "Salmonella-infecties (salmonellose) - A02" 
dinsdag 25 juni 2019 11:06:15 

	Original Message 	 
From: 
Sent: maandag 3 december 2018 16:06 
To: 
Subject: RE: Commentaar bij casus 19700 met onderwerp "Salmonella-infecties (salmonellose) - A02" 

Hoi 
Dat herinner ik met niet meer. Ik heb er onlangs wel van gehoord, volgens mij tijdens het signaleringsoverleg. 
Het product wordt verwarmd tot 55-60 graden en daarna is het advies om af te bakken voor een smakelijker en 
optisch aantrekkelijker resultaat. 
Langdurige verhitting op 60 graden zullen de meeste salmonella's niet overleven. Aangezien het meestal een 
oppervlakte contaminatie betreft zal het afbakken dat probleem op moeten lossen. 
Mogelijk moet daar nog wel meer onderzoek naar worden gedaan. 
Met vriendelijke groet, 

	Original Message 	 
From: 
Sent: maandag 3 december 2018 15:50 
To: 
Cc: 
Subject: FW: Commentaar bij casus 19700 met onderwerp "Salmonella-infecties (salmonellose) - A02" 

Bestel'. 

Onderstaande ter info. 
Dit is niet aan de orde gekomen tijdens het AO van 20-11, wel in het eerste overleg? 

Groet 

	Original Message 	 
From: CRIos notificatie [mai ito:noreply@rivm.nt] 
Sent: maandag 3 december 2018 15:38 
To: 
Subject: Commentaar bij casus 19700 met onderwerp "Salmonella-infecties (salmonellose) - A02" 

Beste CRIos gebruiker, 

Er is commentaar toegevoegd aan een casus waarvan u de casushouder bent. 

Het commentaar (aangemaakt op maandag 3 december 2018 om 15:37 door 	 ) luidt: 
NV WA 1— 	) geeft op SO-Z aan dat 'sous-vide' apparaten bestaan waarmee vlees met verlaagde 
temperatuur worden klaargemaakt. Deze zouden de bacterieën niet doden.. Is dit tijdens een AO nog naar voren 
gekomen? Is misschien iets voor EPI om in de vragenlijst bij salmonella infecties op te nemen voor toekomstig 
uitbraakonderzoek? Is een tip... 

Het commentaar heeft betrekking op casus 19700 met onderwerp "Salmonella-infecties (salmonellose) - A02" 

Dit bericht werd automatisch verzonden, het is niet mogelijk deze e-mail te beantwoorden. 
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From: 	Igae 
To: 	 WYtkr,dggl 
Subject: 	FW: Nieuwsbericht Salmonella Goldcoast NVWA en concept kamerbrief 
Date: 	 dinsdag 25 juni 2019 11:13:36 
Attachments: 	ATTKZEV8.docx 

Nieuwsbericht Salmonella 4 december 2018.docx 

From: og  
Sent: dinsda 4 december 2018 17:13 
To: 
Cc: 
Subject: Nieuwsbericht Salmonella Goldcoast NVWA en concept kamerbrief 

Hallo allemaal, 

Vanavond gaat er waarschijnlijk een brief naar de kamer over Salmonella Goldcoast. Dat loopt via 
VGP. Pas vandaag werd bij ons duidelijk dat de NVWA een nieuwsbericht over dit onderwerp wil 
publiceren vanwege een recall in België. 

De afzender van het nieuwsbericht is de NVWA, de aantallen en informatie over Salmonella komen 
overeen met onze informatie. Verder hebben we er bij hen op aangedrongen om geen inforamtie over 
Salmonellose op de NVWA-website te plaatsen maar hiervoor te verwijzen naar de vragen en 
antwoorden op onze website. Ik heb ook de concept kamerbrief van de NVWA gekregen. Dit is geen 
definitieve versie, dus willen jullie deze niet verder doorsturen? 

Dit bericht is vooral ter informatie. Mogelijk dat we vragen krijgen over salmonella. De meeste vragen 
over de waarschuwing en opsporing zullen door de NVWA beantwoord worden. Als jullie vragen 
hebben, dan kunnen jullie morgen telefonisch contact opnemen. 10 	en ik zijn beide bij een 
bijeenkomst over Legionella op het ministerie van l&W. 

Groet 

Senior Communicatieadviseur 

RIVM 
Postbus 1 
3720 BA BILTHOVEN 
T (030) 274 
M (06) 
http://www.rivm.nl  

10.2.e 
	 horwarded by10.2.e 	/RIVM/NL on 04-12-2018 16:56 

From '10.2.e 
To 10.2.e 	 @rtvm.nl>, 
Date 04-12-2018 16:16 
Subject: FW: Salmonella Goldcoast 

@nywa.nl> 



Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
directie Strategie 
afdeling Communicatie 
Catharijnesingel 59 1 Utrecht 
Postbus 43006 1 3540 AA 1 Utrecht 

T 088-220:2  
M064 

http://www.nywa.n1   
(ffinvwa.n1   
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De brief en het bericht. Planning is dag VWS de brief vandaag nog 
verstuurt begrijp ik. 
Groet, 

111111111m 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan. informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht-te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you • 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. [attachment "Brief salmonella goldcoast.pdf" deleted by 

/RIVMINLI (See attached file: Nieuwsbericht Salmonella 4 december 2018.docx) 
(See attached file: Brief salmonella goldcoast. docx) 



From: 
To: 
Subject: 
Date: 

FW: Agenda S. Goldcoast 4/12/18 (3e bijeenkomst) 
dinsdag 25 juni 2019 11:10:16 

From: 
Sent: dinsda 4 december 2018 11:31 
To: 
Cc: 

Subject: RE: Agenda S. Goldcoast 4/12/18 (3e bijeenkomst) 

Beste allen, 

Het nieuwsbericht zoals door'11,91zojuist verstuurd is de laatste versie. 
Het verzoek van de NVWA is om'correcties voor 12 uur te versturen (via M),2:e.7 en/of mij). 

Groet en bedankt, 

ommunIca tea viseur, eindredacteur Infectieziekten Bulletin 

RIVM Stafeenheid Communicatie 
Afdeling Programma's en Projecten 
Postbus 1 
3720 BA Bilthoven 
T 030-2741;0.2.  
M o6-19.21 ,' 1 

www.rivm.n1 
twitter.com/rivm  

De zorg voor morgen begint vandaag 

.47 	 ---04-12-2018 10:58:02---Beste collega, Bijgaand de concept 
nieuwsberichten en Q&A van de NVWA. 

/RIVM/NL 
M/NL 0 	 2 /RIVM/NL, 

/R 
18.1 
PINL, 

Subject.  RE: Agenda S. Goldcoast 4/12/18 (3e bijeenkomst) 

Doc. 47 

Beste collega, 
Bijgaand de concept nieuwsberichten en Q&A van de NVWA. 
Zoals zojuist besproken. 
Met vriendelijke groet, 
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Landelijke Coiirdinatie Infectieziektebestrijding (LCI) 
RIVM - Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) 
Postbus 1 (interne postbak 
3720 BA Bilthoven 
Tel. +31 (0) 30 274'192  

[attachment "concept Q&A NVWA Goldcoast 3-12.docx" deleted by,o2ej 

/RIVM/NL] [attachment "Concept nieuwsbericht Goldcoast NVWA 3-12.docx" 

deleted  by~l/RIVM/NL] 
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From: 	 10.2.e jidfflaibi 
To: 	 £12a111.111 
Subject: 	FW: concept-nieuwsbericht Salmonella Goldcoast - varkensvlees 
Date: 	 dinsdag 25 juni 2019 11:09:33 

From: 10.2.e 
Sent: dinsdag 4 december 2018 9:41 
To:  10.2.e _ 
CC : 10.2.e 

Subject: Fw: concept-nieuwsbericht Salmonella Goldcoast - varkensvlees 

10.2.e  
Senior Communicatieadviseur 

RIVM 
Postbus 1 
3720 BA BILTHOVEN 
T(030)2741a2.e 
M (06)102.e 
http://www.rivm,nl  

10.2.e 
	 -orwarcled 	 /RIVM/NL on 04 12 2018 09:40 

Fron 10.2.e 	 @nywa.nl> 
To:L(12.e 	nvm.n gp,? 	B nvm.nl>,19.2.e.a all@rivm.n1"10.2.e 	@rivm.nl>, 
Dat-6704:12=20 	.37 
Subject: Fwd: concept-nieuwsbericht Salmonella Goldcoast - varkensvlees 

Deze mail was dus ook niet aangekomen bij jullie. Nieuwsbericht is 
inmiddels op aantal punten gewijzigd. Ik stuur jullie ook nog de laatste 
versie toe met de Kamerbrief die inmiddels gemaakt is. Naar verwachting 
gaat alles vandaag uit, zodra die brief getekend is. 

en, 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Begin doorgestuurd bericht: 

dejonge@nvwa.nl>>  
er 2018 
@rivm.nl<10.2.e 	 '@rivm  ¶(Ele 
nl<mailt  10.2.e 	 1021111111,11.111111 	102e 	 . _ _ _ , _ _ _ _ _ _ @voedingsc 	 >> 
pt-nieuwsbericht Sa 	 oast - varkensvlees 

Beste 

Waarschijnlijk zal onderstaand nieuwsbericht vanmiddag nog bij ons de deur 
uitgaan (tijdstip hangt af van verzending Kamerbrief over dit onderwerp). 
We hebben ook Vragen en Antwoorden hierover gemaakt. Zodra ik de 
definitieve versie daarvan heb, stuur ik die ook naar jullie toe. 

Groeten, 
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Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
afdeling Communicatie 
Catharijnesingel 59 1 Utrecht 
Postbus 43006 1 3540 AA 1 Utrecht 

T 088  

nvwa.nl> 

Concept-nieuwsbericht (versie 14.00 uur) 
3 december 2018 
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor g is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht 
te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van 
welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het 
elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. The State 
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks 
inherent in the electronic transmission of messages. 
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From: 	 10.2.e 
To: 	 10.2.e 
Subject: 	 FW: Vraag n.a.v. RASFF news: detail informatie S. goldcoast stam 
Date: 	 dinsdag 25 juni 2019 11:10:49 

	Original Message 
1111111111171  From: 

Sent: dinsdag 4 december 2018 13:51 
To: 
Cc: 
Subject: RE: Vraag n.a.v. RASFF news: detail informatie S. goldcoast stam 

, 

We liepen net bij je langs en je bent in gesprek, waarschijnlijk met 
Van  HE  hebben we begrepen dat de herziene Q &A en het nieuwsbericht naar de NV WA is gestuurd. 
Indien er morgen het e.a.a. moet gebeuren is 	aanwezig. Als het echt dringend is wil ik je vragen dit 
via de'voorwacht in gang te zetten. 
III, misschien kun je een collega inschakelen als je druk bent. 

Wij zijn er vanmiddag niet. 

Groet8• .,. 

	Original Message 	 
From:  L102~111 
Sent: dinsdag 4 december 2018 13:29 
To:10.2.e 
Cc:  10.2.e 
Subject: RE: Vraag n.a.v. RASFF news: detail informatie S. goldcoast stam 

Met vriendelijke groet, 

	Original Message 	 
From: 
Sent: dinsdag 4 december 2018 8:17 
To: 
Cc: 
Subject: RE: Vraag n.a.v. RASFF news: detail informatie S. goldcoast stam 

Hoi" 
Ok, nee er is geen EWRS signaal gegaan zover ik weet; ik kopieer LCI in want doen EWRS. 

Vriendelijke groet / kind regards, 
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	Original Message 	 
From: 	 @nv‘va.nl]  
Sent: maandag 3 december 2018 21:45 
To: 
Cc: 
Subject: RE: Vraag n.a.v. RASFF news: detail informatie S. goldcoast stam 

Dank, TO:ga 

We sturen je een kopie van de definitieve tekst die wordt verstuurd. 

Is overwogen om, in navolging van de RASFF news, in EWRS een signaal op te nemen? De ziektegevallen zijn 
immers gelinkt aan de varkens karkassen. In RASFF news hebben wij gemeld dat het zeer aannemelijk is dat 
van de karkassen afgeleide vleesbereidingen (meat preparations) de bron van infectie zijn. 

Mvg, 
10: 

Oorspronkelijk bericht 
van, 10.2.e " 	vm.nij 
Verzonden: maandag 3 december 2018 20:38 
Aan:10." 
CC: 10.2.e 
Onderwerp: Re: Vraag n.a.v. RASFF news: detail informatie S. goldcoast stam 

HiU, 
Ik weet niet precies op welke info men wil maar hierbij wat meer details: 
Species: Salmonella enterica 
Serovar: Goldcoast 
7 locus MLST typering: 358 
Resistance genes: none 
Ik zal een representatief isolaat uploaden naar Enterobase en een accessionummer verzorgen 

Vriendelijke groet / Kind regards 
22111111. 
0031 (0)30 27/. / 0031 (0)6102.911 

a nywa.nl> 
Sent: Monday, 3 December 2018 15:23:44 
To: 
Cc: 
Subject: Vraag n.a.v. RASFF news: detail informatie S. goldcoast stam 

Dag agi, 

Zoals zojuist besproken, onderstaand de passage uit de vraag gesteld vanuit RASFF. Let op, deze informatie 
bevat geen namen van bedrijven o.i.d., vandaar dat ik het met jullie kan delen. 

Mijn beeld is dat men voor RASFF, naast informatie over het product waaruit de voedsel stam is geïsoleerd, 
detail informatie wil over de typering van de stam. In de RASFF news hebben wij de slavink omschreven als 
"semi finished meat product" (zie aangehechte mail met document RASFF news). 
Doorgaans wordt informatie over typering van stammen primair niet gedeeld via RASFF, maar op andere 
platforms en databases. In hoeverre kunnen jullie, voor deze vraag, iets kort beschrijven over de kenmerken van 
de stam? Wellicht dat we kunnen verwijzen naar een officieel platform (EWRS?) en/of database waarin de 
informatie is terug te vinden? 

Van jullie heb ik begrepen dat informatie over deze S. goldcoast stam gedeeld is in EPIS (begin oktober), en 
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alleen Duitsland heeft aangegeven recent twee S. goldcoast isolaten te hebben geïsoleerd uit patiënten. Voor 
zover bekend is geen WGS typering uitgevoerd op deze stammen. 

Onze insteek is om aan te geven dat gedetailleerde informatie over de S. goldcoast uitbraak stam wordt verstrekt 
door onze partner in de publieke gezondheid (RIVM) met eventuele verwijzing naar het platform waar details 
over de stam wordt gedeeld door landen. 

Graag hoor ik van je. 

Mvg, 

Dear colleagues, 

We have heard and got confirmed that the strain that caused the foodborne outbreak referred to above was 
found also in the meat and confirmed identical. Could you also provide further information and detail about this 
in order for us to update the subject of the notification with your agreement? The details of the identified strain 
are important for other countries to verify whether they are affected by the outbreak. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State 
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of 
messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. 
Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www.rivm.nl<http://wwvv.rivm.n1/> De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM 
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of 
messages. 
www.rivm.nl/en<http://www.rivm.nl/en> Committed to health and sustainability 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 
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From: 
To: 
Subject: 
Date: 
Attachments: 

Importance:  

FW: Persbericht en Q&A Salmonella G. 
dinsdag 25 juni 2019 11:11:20 
O&A Salmonella.docx 
Nieuwsbericht Salmonella 4 december 2018.doo< 
High 

From: 
Sent: dinsda 4 december 2018 15:14 
To: 
Subject: Fwd: Persbericht en Q&A Salmonella G. 
Importance: High 

ik zit in overleg maar hier is alvast een nieuwe versie van de Nvwa. 

Groet 102e  

Delivered to you by RIVM Mobile environment. 

From: NVWA Persvoorlichting <persvoorlichting@nvwa.nl> 
Sent: 4 dec. 2018 15:02 
To: '1222  .1111111111111~@rivm.nl>,  "media@voedingscentrum.nl" 
<media@voedingscentrum.nl>, 1111111~@rivm.n1" 

@minvws.nl>, 	 @minez.nl> 
Cc: 	 @nvwa.nl>, "NVWA Persvoorlichting" 
<persvoorlichting@nvwa.nl> 
Subject: Persbericht en Q&A Salmonella G. 

Collega's, 
Hierbij de - naar ik nu aanneem - definitieve versie van het nieuwsbericht en Q&A's 
over Salmonella Goldcoast. Publicatie op moment van verzenden van de Kamerbrief (die 
ook nog wordt aangepast nav actuele ontwikkelingen. 

Bij vragen svp even bellen. 
Groet, 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
directie Strategie 
afdeling Communicatie 
Catharijnesingel 59 1 Utrecht 
Postbus 43006 1 3540 AA 1 Utrecht 

T 088-223102r01 
M 06_10.2.e 
10:2.e 	 anywa.n1 
http://www.nywa.n1   

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
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verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 



From: 
Sent: dinsda 
To: 
Cc: 
Subject: RE: S. Goldcoast 

4 december 2018 16:19 

H a 

Heb met 	 ook nog even naar de Q&A en nieuwsbericht gekeken van de NVWA. 
Had toch nogal wat medisch inhoudelijke opmerkingen. 

We hebben de kamerbrief ook bijna te pakken, dus zo even meelezen. 
Ik ben ook verder niet inhoudelijk betrokken bij deze uitbraak, morgen is mijn vrije dag en Gini is 
ziek. 
Het zou best kunnen zijn dat dit flink in de media aandacht gaat komen wanneer de NVWA gaat 
publiceren. 

Zie jij kans indien nodig dit morgen verder op te pakken? 

Groet, • 

From: V 2: 
Sent: dinsdag 4 december 2018 15:27 
To: » 
Cc: OP 2  
Subject: RE: S. Goldcoast 

Dankill, ik ga ervanuit datt 
	

dit verder in de gaten houdt, dit betreft een 
responsactiviteit. 

Groet, 

4 december 2018 14:50 
From: 
Sent: dinsda 
To: 
Cc: 
Subject: S. Goldcoast 

Doc. 51 

From: 
To: 	 22» 
Subject: 	 FW: S. Goldcoast 
Date: 	 dinsdag 25 juni 2019 11:12:58 

H o i»;?'"e: 
Ik zag je verder niet vandaag, maar even een kleine update over S. Goldcoast 
Vanochtend is er afstemmingsoverleg geweest. De laatste 2 weken geen nieuwe patiënten 
gehad, eerste ziektedag laatste patiënt ruim een maand geleden. Totaal aantal aan deze 
slachterij gerelateerde casussen blijft 19. De NVWA heeft een Q&A opgesteld alsmede een 
nieuwsbericht voor op hun site, dit naar aanleiding van een recall in België. Tevens wordt de 
kamer ingelicht middels een brief. Het Clb is laat in deze processen meegenomen, en een mail 
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aan tr.  is niet goed aangekomen waardoor we een informatieachterstand hebben. 
Onze "zorgen" over deze gang van zaken bij de NVWA neergelegd tijdens het overleg, helaas was 
de verantwoordelijk communicatiemedewerkster niet ter vergadering aanwezig. De Q&A zijn 
alsnog doorgenomen en teruggekoppeld aan de NVWA. 
Contact opgenomen met affitIOW . Deze was niet op de hoogte maar vermoedde 
dat haar college'RW:ljr van VGP (06-P j4*1) meer informatie over de kamerbrief zou 
moeten hebben. De voicemail van deze collega ingesproken. 
In België is er inmiddels een recall geweest. Voor Nederland vind de NVWA dat nog niet nodig. 
Gefermenteerde worst en rauwe ham zijn de meest risicovolle producten. In geferrenteerde 
worst is voor Nederland het productieproces goed bekend en vind er een log 5 reductie van deze 
organismen plaats hetgeen voor de praktijk naar oordeel van de NVWA een te verwaarlozen 
risico inhoudt. Voor rauwe ham zijn de processen minder goed vastgelegd, dus aan de tracering 
en risicoinschatting van deze producten wordt momenteel nog gewerkt door het team van de 
NVWA. Er zijn de afgelopen weken 15 mensen bezig geweest met deze tracering. 
Ik zie gezien de beperkte risico's voor het buitenland (op een EPIS-bericht kwamen 0 matches) 
nu geen indicatie voor een EWRS bericht. Sterke uitbreiding van deze epidemie ligt niet voor de 
hand 
Ik ben straks weg naar Geneve(t/m vrijdag) voor IHR in small capacity countries samen met 
collega's van Engeland en Frankrijk. Ben telefonisch en per mail bereikbaar. 
Met vriendelijke groet, 

Arts M&G, Infectieziektebestrijding 
Coördinator regionaal consulenten 
LCI, RIVM 
Mob: 0611,,qej:9,:s1 



Van:~11111111~Orivm.nl> 
Datum: 6 december 2018 om 14:05:13 CET 
Aan: 	 @rivm.nl>, 

@rivm.nl>, 	 nywa.n1 
nywa.nl>, Expertisecentrum Voedselvergiftiging <ExpertisecentrumVV@vwa.nl>, 

rivm.nl> 

riv m . n I>, tl2ikli 

Doc. 52 

From: 
	 10.2.e 	 @nywa.nl> on behalf of 

10.2.e 

Sent: 	 donderdag 6 december 2018 14:50 
To: 
	 10.2.e 

Cc: 
	 10.2.e 

Expertisecentrum Voedselvergiftiging;10.2.e  
Subject: 	 FW: belangrijke-veiligheidswaarschuwing-elzassercervelaat-en-pepercervelaat-150-

gram-aldi.pdf 

Hallo 

Op dit moment betreffen alle publiekswaarschuwingen op de NVWA website over Salmonella Goldcoast producten 
die mogelijk besmet zijn met Salmonella vanwege de problematiek bij een slachthuis. In geen van deze producten is 
daadwerkelijk Salmonella aangetoond (is ook maar zeer beperkt getest overigens). Dus, ja, uit voorzorg. 
Voor elk product dat in NL is geproduceerd vragen we een risicoanalyse, en daaruit blijkt ook inderdaad dat de 
meeste rauwe gefermenteerde worsten veilig zijn op het moment dat ze beschikbaar worden gemaakt voor de 
consument (uitgaande van een 5log besmetting van de grondstof). Er was tot nu toe 1 producent die desondanks 
mogelijk onveilige producten aan de consument had aangeboden, maar die bleek op moment van beoordeling 
alsnog veilig (de reductie blijft tenslotte in de winkel en thuis doorgaan). 
De publiekswaarschuwing van cervelaat bij de Aldi echter is echter een speciaal geval. Het gaat hierbij om een 
Belgische producent, en dus heeft de Belgische toezichthouder (FAVV) de risicoanalyse beoordeeld, en wel negatief 
omdat ze onvoldoende informatie aanleverden, niet omdat het bewezen onveilig is. Die cervelaat is geleverd aan de 
Aldi in NL, en dan nemen we het oordeel van de Belgische autoriteit over. 

Met vriendelijke groet, 

Van: 
Verzonden: donderdag 6 december 2018 14:20 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Fwd: belangrijke-veiligheidswaarschuwing-elzassercervelaat-en-pepercervelaat-150-gram-aldi.pdf 

bij deze. 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Begin doorgestuurd bericht: 

Onderwerp: Antw.:0 belangrijke-veiligheidswaarschuwing-eizassercervelaat-en-pepercervelaat-
150-gram-aldi.pdf13 

Beste: 

Zie onderstaande bericht. 
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Ik denk dat het gaat om een recall uit voorzorg en dat er geen Salmonella in cervelaat is 
aangetroffen? 

Gr 

From: 
Sent: donderdag 6 december 2018 11:31 
To: 
Subject: belangrijke-veiligheidswaarschuwing-elzassercervelaat-en-pepercervelaat-150-gram- 
aldi.pdf 

Ha V 

Op de website van de NVWA kwam ik bij het zoeken naar S. Goldcoast een veiligheidswaarschuwing 
tegen. Elzasser- en pepercervelaat van de Aldi zijn de mogelijke bron. 

Hier is meer aan de hand dan alleen een besmet ingrediënt. Cervelaat-achtige producten worden 
weliswaar gemaakt van rauw vlees en niet verhit, maar het product wordt wel geconserveerd dmv 
verzuring/fermentatie/droging. Dit levert een veilig product op, ook al is het vlees besmet met 
Salmonella. Maar verzuring/fermentatie/droging levert geen instantane afdoding van bacteriën. Het 
product moet enige tijd rijpen voordat het veilig is. 
Cervelaat wordt nu van de markt gehaald. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde 
bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te 
melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 
www.rivm.nl  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 
sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting 
from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
www.rivm.nl/en  Committed to health and sustainability 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 

2 
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The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message_ The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages. 

3 
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From: 
To: 
Subject: 	 FW: 2 nieuwe Goldcoast cases... 
Date: 	 dinsdag 25 juni 2019 11:17:13 

From: 
Sent: woensda 12 december 2018 15:33 
To: 
Subject: 2 nieuwe Goldcoast cases... 

Dag, 

Er zijn deze week weer 2 nieuwe S Goldcoast gemeld, een echtpaar van 80+ (meer info 
volgt morgen)... 

Groet, 
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From: 
To: 
Subject: 
Date: 

(102.0._ 
FW: Uitbraak S. Goldcoast: update tracering NVWA d.d. 04-12-2018: PERSBERICI-IT NVWA 
dinsdag 25 juni 2019 11:14:44 

From: 
Sent: donderda 13 december 2018 09:56 
To: 
Cc 
Su ject: RE: Uitbraak S. Goldcoast: update tracering NVWA d.d. 04-12-2018: PERSBERICHT NVWA 

Ik heb dit met 	 van de NVWA besproken (om 5 voor 12 en terwijl hij dit 
overnam van een collega). Hij gaf aan dat ze informatie van het voedingscentrum gebruiken en 
dat daar wel expliciet staat dat zwangere vrouwen een risicogroep zijn voor salmonella (ik neem 
tenminste aan dat je dat bedoelt) 002 	gaf aan dat zwangeren altijd risicogroep zijn omdat het 
niet wenselijk is dat ze koorts hebben. Daarom hebben we het op dat moment laten gaan maar 
hebben we wel erop ingezet dat ze de juiste cijfers hebben genoemd. Maar misschien goed om 
eens met het Voedingscentrum om tafel te gaan zitten over dit soort verschillen in 
communicatie. 

Groet iy 

102e 	 j  
Senior Oommunicatieadviseur 

RIVM 
Postbus 1 
3720 BA BILTHOVEN 
T (030) 274 
M (06) 
http://www.rivm.ni  

dill1111111~ 
From:- 
Sent: donderda 6 december 2018 14:21 
To: 
Cc: 
Subject: RE: Uitbraak S. Goldcoast: update tracering NVWA d.d. 04-12-2018: PERSBERICHT NVWA 

19een ik hebben dit even besproken, we gaan de NVWA dit niet laten aanpassen. 
Het gaat om een detail in woordgebruik er staat geen strikt foute informatie in. 

groet 

From: 
Sent: donderda 6 december 2018 11:57 
To: 
Cc: 
Subject: RE: Uitbraak S. Goldcoast: update tracering NVWA d.d. 04-12-2018: PERSBERICHT NVWA 



From: LO 16' 
Sent: woensdag 5 december 2018 06:08 
To: 

@nywa.nl] 

Doc. 54 

Ha 
Wij hebben het advies gegevens de RIVM Q en A te volgen.. dat hebben ze inconsequent gedaan 
zie ik.. 
Kan ze nogmaals op wijzen, maar geen strikt foute informatie. 
Groet, 
10.2m 

From: 
Sent: donderda 6 december 2018 11:45 
To: 
Cc: 
Subject: FW: Uitbraak S. Goldcoast: update tracering NVWA d.d. 04-12-2018: PERSBERICHT NVWA 

Hir 	, 

Ik zie in het nieuws bericht dat onder 'maatregelen' het stukje risicogroepen niet klopt met jullie 
aanpassingen. Maar dit bericht is al geplaatst, dus niets meer aan te doen? 
In de Q en A is zelfde verhaal, dit is wel aan te passen lijkt me? Of niet0:35 I? 

Groet, 

Cc: 	 Expertisecentrum 
Voedselvergiftiging; 
Subject: Uitbraak S. Goldcoast: update tracering NVWA d.d. 04-12-2018: PERSBERICHT NVWA 

Beste collega's, 

Ter info. Hierbij een update over de tracering. 

De NVWA heeft gisteravond een bericht gepubliceerd over de uitbraak 
https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media. Ook is er een publiekswaarschuwing geplaatst op de 
website inzake een recall van cervelaat 
https://www.nywa.nlidocumenten/waarschuwingen/2018/12/04/belangrijke-
veiligheidswaarschuwing-elzassercervelaat-en-pepercervelaat-150-gram-aldi.  

Tot zover. 

Met vriendelijke groet, 
10:2M15:1 
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From: 	 10.2.e liffliffl 
To: 	 10.2.e 
Subject: 	 FW: Onderzoek naar sous-vide apparaten 
Date: 	 dinsdag 25 juni 2019 11:16:48 

	Original Message 	 
From: 
Sent: vrijdag 14 december 2018 16:33 
To: 
Subject: RE: Onderzoek naar sous-vide apparaten 

Hoi 
Dank voor de terugkoppeling. Ik ben het wel eens met deze zienswijze. 
Goed weekend, 

	Original Message 	 
From: 
Sent: vrijdag 14 december 2018 9:58 
To: 
Subject: FW: Onderzoek naar sous-vide apparaten 

Beste® zie hieronder de reactie van 	op de 'sous vide' bereiding. 
Het ging voornamelijk om Salmonella, toc, dat zal ik even terug koppelen naar 
Nu niet zinvol om in vragenlijst op te nemen. Ik heb onderstaande verwerkt in crios onder commentaar en 
notities. 

Groet, 

	Original Message 	 
From: 
Sent: woensdag 12 december 2018 09:24 
To: 
Subject: RE: Onderzoek naar sous-vide apparaten 

Hoi 

Ik bedacht me later dat ik uit je mail niet kon opmaken of dit over zowel Salmonella en STEC ging of één van 
beiden. 
Voor Salmonella hebben we een aantal punten op basis waarvan we denken dat het op dit moment niet erg 
zinvol is om sous-vide bereiding in de nabije toekomst op te nemen in de vragenlijsten: 
- Zoals 1d•2 ook aangeeft, overleeft Salmonella sous-vide bereiding waarschijnlijk niet door de langdurige 
verhitting en het achteraf op hoge temperatuur verhitten van de buitenkant. Bovendien kon ik niet veel scientific 
evidence vinden over het risico van sous-vide bereiding (weinig/geen artikelen gevonden die duidelijk 
aantonen dat sous-vide bereiding voor onvoldoende log-reductie zorgt). 

- Maar, in de vragenlijst wordt wel altijd nagevraagd of er producten rauw/half gaar waren bij consumptie. Als 
patiënten hun vlees/vis erg rood gegeten hebben door sous-vide bereiding, hebben ze dus in principe de 
mogelijkheid om dat bij die vraag aan te geven. 

Voor E. coli geldt in grote lijnen hetzelfde. Op dit moment denken we dus dat opnemen weinig nut heeft. 



Doc. 55 

Desondanks zijn we blij met de suggestie en slaan we die op in het systeem want natuurlijk blijft bronopsporing 
maatwerk; als er in de toekomst aanleiding is om sous-vide op te nemen in de vragenlijst dan doen we dat 
uiteraard (bijv als sous-vide in populariteit stijgt of als we een uitbraak zien in een specifieke leeftijds-
/bevolkingsgroep). 

Vriendelijke groet, 

Department Epidemiology and Surveillance of Enteric and Zoonotic Infections 
Centre for Infectious Disease Control (CIb) 
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) 

P.O. Box 1, 3720 BA Bilthoven, the Netherlands 
Email: 	 rivm.nl 
Tel.: +31 30 27 

	Original Message 	 
From: 
Sent: donderdag 6 december 2018 10:59 
To: 
Subject: Onderzoek naar sous-vide apparaten 

Hi 

Zie onderstaande mailwisseling over de 'sous- vide' apparaten. 

Info van 
NVWA 	 ) geeft op SO-Z aan dat 'sous-vide' apparaten bestaan waarmee vlees met verlaagde 
temperatuur worden klaargemaakt. Deze zouden de bacterieën niet doden.. Is dit tijdens een AO nog naar voren 
gekomen? Is misschien iets voor EPI om in de vragenlijst bij salmonella infecties op te nemen voor toekomstig 
uitbraakonderzoek? Is een tip... 

En de opmerking vara.: 
Het product wordt verwarmd tot 55-60 graden en daarna is het advies om af te bakken voor een smakelijker en 
optisch aantrekkelijker resultaat. 
Langdurige verhitting op 60 graden zullen de meeste salmonella's niet overleven. Aangezien het meestal een 
oppervlakte contaminatie betreft zal het afbakken dat probleem op moeten lossen. 
Mogelijk moet daar nog wel meer onderzoek naar worden gedaan. 

Hoe gaat dat in z'n werk? Gaan jullie hier onderzoek naar doen of het evt. in vragenlijsten opgenomen moet 
worden? 

Groet, 

Adviseur infectieziektebestrijding 

Landelijke Cotirdinatie Infectieziektebestrijding (LCI) 
RIVM - Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) 
Postbus 1 (interne postbak 
3720 BA Bilthoven 
Tel. +31 (0) 30 274 



onfirmed Probabie  9  Non-outbreak  9  2012-2017 
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From: 
To: 	 02'1 
Subject: 	 FW: Geen nieuwe S Goldcoast meldingen deze week 
Date: 	 dinsdag 25 juni 2019 11:17:54 

From: 
Sent: woensdag 19 december 2018 20:22 
To: ; 
Subject: Geen nieuwe S Goldcoast meldingen deze week 

Dag MI, 

Er zijn deze week geen nieuwe S Goldcoast meldingen. 

groet, 

Department Epidemiology and Surveillance of Enteric and Zoonotic Infections 
Centre for Infectious Disease Control (Clb) 
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) 

P.O. Box 1, 3720 BA Bilthoven, the Netherlands 
Email:Wgiteg , @rivm.n1 
Tel +31 30 
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From: 
To: 	 10It 
Subject: 	FW: S Goldcoast 
Date: 	 dinsdag 25 juni 2019 11:18:33 
Attachments: 	20181220 SGoldcoast epicurve (n=27).gui  

From: 
Sent: vrijdag21 december 2018 10:10 
To: 
voedselvergiftiging' 
Subject: S Goldcoast 

'expertisecentrum 

Dag -, 

De twee cases gemeld in wk48 horen obv wgs-resultaten ook bij het uitbraakcluster. 

groet, 

Department Epidemiology and Surveillance of Enteric and Zoonotic Infections 
Centre for Infectious Disease Control (Clb) 
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) 

P.O. Box 1, 3720 BA Bilthoven, the Netherlands 
Email t02e'3-'@rivm.nl  
Tel.: +31 30 27410:2_, 
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From: 	10 2 e MEM 
To: 	10.2.el~ 
Subject: 	FW: S Goldcoast - uitslag wgs laatste 2 cases 
Date: 	dinsdag 25 juni 2019 11:20:41 

	Original Message 	 
From: 	 a nywa.nl] 
Sent: zondag 30 december 2018 7:21 
To: 
Cc: Expertisecentrum Voedselvergiftiging; 

Subject: Re: S Goldcoast - uitslag wgs laatste 2 cases 

Dank, 
Verdere tracering van deze laatste cases in de uitbraak is dan niet meer aan de orde. Tot nu toe waren de 
genoemde aankooplocaties niet terug te vinden in de traceringslijst met afnemers van het besmette 
varkensvlees. 

Groet, 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 28 dec. 2018 om 09:44 hee 
~11111@rivm.n1<m i Q 	 Orivm.nl>> het volgende geschreven: 

Da 

De laatste twee gevallen (case 18 en 19: echtpaar uit Steenbergen) behoren NIET tot de uitbraak. 

groet, 

Department Epidemiology and Surveillance of Enteric and Zoonotic Infections 
Centre for Infectious Disease Control (CIb) 
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) 

P.O. Box 1, 3720 BA Bilthoven, the Netherlands 
Email: 	@rivm.nkmailicE~@rivm.nl> 
Tel.: +31 30 27 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. 
Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www.rivm.n1lIttp://www.rivm.n1/> De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM 
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of 
messages. 
www.rivm.nlien<.http://www.rivm.nlien> Committed to health and sustainability 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
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wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State 
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of 
messages. 
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From: 
To: 	 4Q 
Subject: 	 FW: Agenda Salmonella Goldcoast 24 januari (5e bijeenkomst) 
Date: 	 dinsdag 25 juni 2019 11:21:24 

From: igig 
Sent: maandag 21 anuari 2019 13:40 
To: 
Subject: RE: Agenda Salmonella Goldcoast 24 januari (5e bijeenkomst) 

Hi 
Ik weet inderdaad dat we een AO hebben do om 13 uur4Mis er sowieso bij. Ik vraag eigenlijk 
of jij toch graag wil dat 	o 	erbij aanwezig zijn? 
Wil je op het gebied van communicatie nog het e.e.a. evalueren tijdens het overleg met29-.2 eM 
erbij, of kan dat ook alleen metgetlenP,gr,::? 

Groet en tot donderdag 

From: at 
Sent: maandag 21 januari 2019 13:32 
To: ne"E-Wd 
Subject: RE: AgendiSalmonella Goldcoast 24 januari (5e bijeenkomst) 

Dag 
Volgens mijn agenda hebben we donderdag om 13:00 uur een afspraak staan. Die gaat gewoon 
door, fijn als de NVWA er fysiek bij kan zijn. Ik zou van [et,.1  graag nog een update krijgen; het 
is mijn bedoeling de uitbraak af te sluiten. 
Met vriendelijke groet, 

From: 
Sent: maanda 21 anuari 2019 13:21 
To:1  
Subject: FW: Agenda Salmonella Goldcoast 24 januari (5e bijeenkomst) 

Bestel", 

geeft aan bij het overleg fysiek aanwezig te zijn, hij heeft in de ochtend 
ook een overleg op het RIVM. Zijn voorstel is dat we het bij zijn aanwezigheid/inbreng houden 
komende donderdag. i',1911: heeft het overleg wel in haar agenda staan maar is ook betrokken 
bij het lopende plenairrédébat dierenwelzijn. Als er nu al specifieke zaken voor i!._92eilof F19- g= 
zijn. Dan kunnen we dat alsnog regelen. 
Wat vind jij? 

Kan ik nog iets voorbereiden voor deze bijeenkomst?10 	5 zal donderdag ochtend 
waarschijnlijk de laatste update geven en tabel sturen van de cases. 
Ik zal in de ruimte de computer opstarten en daar de agenda, notulen en de tabel laten zien. 

G roet KW 
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From: 
Sent: maanda 7 'anuan 2019 14:59 
To: 

Subject: Agenda Salmonella Goldcoast 24 januari (5e bijeenkomst) 

Beste allemaal, 

Donderdag 24 januari hebben we een vijfde afstemmingsoverleg gepland over de uitbraak van S. 
Goldcoast. Het overleg is van 13:00-14:00 uur in U 1.09 (LCl/RIVM). 
In de bijlage de agenda en het conceptverslag van de vorige vergadering op 20/12/2018. 

Groeten, 

10.2.e 

Adviseur infectieziektebestrijding 

Landelijke Coiirdinatie Infectieziektebestrijding (LCI) 
RIVM - Centrum Infectieziektebestrijding (Clb) 
Postbus 1 (interne postbak1U) 
3720 BA Bilthoven 
Tel. +31 (0) 30 274!9'.1 
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10.2.e 

From: 
	 10.2.61~1 

Sent: 	 dinsdag 22 januari 2019 13:06 
To: 
	 10.2.6~ 

Subject: 	 s goldcoast 

Follow Up Flag: 	 Follow up 
Flag Status: 	 Flagged 

Ha, 
Ik koppel even terug per mail want weet dat je druk bent (dus wil je tijd niet verspillen). 

Heb net even met Lgs gesproken (misschien staan er onderstaand dingen die jij al van haar had gehoord vorige week). 

• Nvwa probeert ergens intern budget te vinden om die 6-8 historische stammen te sequencen 
44- 

1-1a-aftli?;e-  et donderdag met jou nog wel even over Misschien. 
• Nvwa rondt deze week tracering af (volgende week intern afrondend gesprek) 
• Nvwa kan niet in de historische data kijken hoeveel verificatiemonsters van het slachthuis salmonella spp positief zijn en 

of er dus wel/ een toename is •eweest na verlagen van temp in broeibak 

• 10.2.e 	schrijven traceringsdeel van goldcoast paper. Ik zal het epi-deel aanvullen/a a en (maar wordt 
weekendwerk). 

• Ildacht dat het goed was om voor de lange termijn wel duidelijk te hebben hoever de coordinerende rol van Ici gaat tov 
zrénywa (zeker in terms of communicatie/terugkoppeling etc),IIV‘ 

	•  

plug-hTie de communicatie tussen epi-nvwa-Ici-rivmcommunicatie-nvwacommunicatie zou moeten verlopen (met name bij 
persberichten). Donderdag is het laatste afstemmingsoverlegM hoopte dat er ruimte was om die punten even kort te 
evalueren. Ik ga me daar verder niet teveel mee bemoeien want is tenslotte jouw verantwoordelijkheid. 

1 

wi 
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Microbiologie 
Salmonella isolaten zijn vanuit de medische microbiologische laboratoria 
naar het RIVM verzonden, het ontvangst van monsters staat beschreven 
in de routing procedure van het laboratorium voor Infectieziekte-
onderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (IDS), ter 
bevestiging en serotypering. IDS is ISO 151809, norm voor medische 
laboratoria geaccrediteerd. 

De serotypering berust op het genotypisch(xMAP Salmonella Serotyping 
Assay) en/of door directe agglutinatie aantonen van 0-, H- en Vi-
antigenen. De 0-antigenen:  (thermostabiele polysacchariden) maken 
deel uit van de celwand lipopolysacchariden. H-antigenen: Komen als 
mono- ,di- of tri-fasische variaties voor. Met behulp van de Sven Gard 
methode (=fase inversie m.b.v. zwermplaten) kan men een 
monofasische stam immobiliseren of bij di- of trifasische stammen een 
andere fase tot expressie laten brengen. 
Vi antigenen:  (thermolabiele oppervlakte polysacchariden) die het 0-
antigeen afschermen. (voorkomend bij S. Typhi, S. Paratyphi C en S. 
Dublin). De xMAP Salmonella Serotyping Assay is een op microsphere-
beads gebaseerde moleculaire serotyperings-assay die genen kan 
detecteren die een rol spelen bij de expressie van serotype-specifieke 
antigenen. Om een Salmonella serotype te determineren moet het 
somatisch 0-antigeen en alle fasen van het flaggelair H-antigeen 
geïdentificeerd worden. De xMAP Salmonella Serotyping Assay bestaat 
uit 3 aparte testen. 2 om een selectie van 0- en H-antigenen aan te 
tonen en 1 test met additionele targets voor serotype specifieke 
markers. M.b.v. een multiplex PCR met gebiotinyleerde primers worden 
gelabelde amplicons verkregen en gehybridiseerd met de 
overeenkomstige oligonucleotide gecoate beads en gelabeld met 
streptavidin-R-phycoerythrin (SAPE) reporter. Dit wordt vervolgens 
geanalyseerd op een Luminex 200 apparaat. 

Literatuur / References 
1. IDS_BAC_P300_Routing BSR (Versie 2) 
2. ANTIGENIC FORMULARS OF THE SALMONELLA SEROVARS (Kauffmann & White 

schema) WHO Collaborating Centre for Reference and Reseach on Salmonella 
3. Edwards and Ewings. Identifications of Enterobacteriaceae, 4th Edition. Ewing, 

W.H., Elseviers Science Publishing Co. Inc. New York. (Boekwerk aanwezig op 
S0.16) 

4. Codelijst Salmonella serotypen met vermelding van het jaar van eerste isolatie in 
Nederland 

5. IDS_BAC_M520_Validatierapport_xMAP_Salmonella_Luminex 

Epidemiologie 
RIVM voert wekelijks een monitoring uit om verheffingen van Salmonella 
te detecteren. Hierbij wordt gekeken naar het aantal ontvangen humane 
isolaten van een bepaald serotype ten opzichte van het verwachte 
aantal op basis van het langjarige gemiddelde. Hiermee werd op 28 
september een significante verheffing gedetecteerd van S. Goldcoast. 
Op dat moment lag het aantal ontvangen S. Goldcoast isolaten gemeld 
in week 35 t/m 39 op 5 t.o.v. gemiddeld <1 isolaat in dezelfde periode 
in de afgelopen 7 jaren. 

Pagina 2 van 5 
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Sequencing en bioinformatica 
Salmonella Goldcoast isolaten zijn gesequencet door Baseclear B.V. te 
Leiden (DNA isolatie en sequencing op Ilumina Hiseq platform). Ruwe 
sequencing data (fastq files) zijn door RIVM verwerkt in de assembly 
pipeline (fig. 1). De kern van deze pipeline is assembly middels SPAdes 
(http://cab.spbu.ru/software/spades/). Details van deze pipeline zijn 
beschikbaar onder https://github.com/Papos92/assembly  pipeline 

Fig. 1 Overzicht assembly pipeline. Openbaar beschikbaar onder 
httos://dithub.com/Parkos92/assembly  pipeline  

Verwantschap tussen isolaten is bepaald door middel van core-genome 
MLST met Ridom Seqsphere+ software (Ridom GmbH, Duitsland, versie 
5.0). Zie voor informatie over core-genoom MLST 
httos://www.ridom.de/u/Core  Genome MLST.html  
Core-genome MLST is uitgevoerd met het Enterobase Salmonella 
enterica schema (cgMLST v2.0; 3002 targets; 
htto://enterobase.warwick.ac.uk/species/index/senterica)  
Paarsgewijze afstandsmatrix is gemaakt zonder (2922 gene targets) en 
met (3002 gene targets) missing values (fig. 2 en fig. 3 respectievelijk). 

Pagina 3 van 5 
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Cluster Bistance threshold: 7 

• karkas 

410  slavink 

• kiP 
• cases 

Fig 2. "minimum spanning tree" gebaseerd op core-genome MLST (no missing  
values, 2922 targets). Elk bolletje representeert ten minste 1 isolaat; grotere 
bollen zijn meerdere isolaten die identiek zijn (aantal aangegeven in de bol). De 
getallen bij de lijnen staan voor het aantal genen verschil. Isolaten binnen het 
grijs gearceerde gebied liggen binnen een afstand van maximaal 7 genen 
verschil (de cut-off waarde die Enterobase en Seqsphere standaard hanteren 
voor Salmonella enterica). 

Fig. 3. "minimum spanning tree"gebaseerd op core-genome MLST (met missing 
values, 3002 targets). Elk bolletje representeert ten minste 1 isolaat; grotere 
bollen zijn meerdere isolaten die identiek zijn. De getallen bij de lijnen staan 
voor het aantal genen verschil. Isolaten binnen het grijs gearceerde gebied 
liggen binnen een afstand van maximaal 7 genen verschil (de cut-off waarde die 
Enterobase en Seqsphere standaard hanteren voor Salmonella enterica). 
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Interpretatie 
Beide afstand matrices komen tot dezelfde conclusie. Namelijk dat 
isolaten afkomstig van 19 patiënten maximaal 2 genen (van de 2922 of 
3002 genen in totaal) van elkaar verschillen. Veertien humane isolaten, 
3 karkas-isolaten en 1 slavink-isolaat zijn op basis van de core-genome 
MLST niet van elkaar te onderscheiden (nul genen verschil). De drie 
humane isolaten die verder van het uitbraakcluster vandaan liggen zijn 
patiënten uit begin 2018 en zijn niet gerelateerd aan de uitbraak 
(minimaal 29 genen verschil). Ook de pluimvee-isolaten zijn niet 
gerelateerd aan de uitbraak (20 genen verschil). Figuur 4 geeft de 
context van de Nederlandse (uitbraak en niet-uitbraak) isolaten weer in 
relatie tot internationale isolaten waarvan de sequenties publiekelijk 
beschikbaar zijn via Enterobase (https://enterobase.warwick.ac.uk/).  

Fig. 4. "minimum spanning tree" gebaseerd op core-genome MLST (zonder 
missing values, 3002 targets). Elk bolletje representeert ten minste 1 isolaat; 
grotere bollen zijn meerdere isolaten die identiek zijn. De getallen bij de lijnen 
staan voor het aantal genen verschil. Isolaten binnen het grijs gearceerde 
gebied liggen binnen een afstand van maximaal 7 genen verschil (de cut-off 
waarde die Enterobase en Seqsphere standaard hanteren voor Salmonella 
enterica). 
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BaseClear projectnummer Zendingdatum Projectnummer 
105855 	 181003 	V/150008/18/CB 
105855 	 181003 	V/150008/18/CB 
105855 	 181003 	V/150008/18/CB 
105855 	 181003 	V/150008/18/CB 
105855 	 181003 	V/150008/18/CB 
106061 	 181010 	V/150008/18/CB 
106061 	 181010 	V/150008/18/CB 
106061 	 181010 	V/150008/18/C8 
106287 	 181017 	V/150008/18/CB 
106287 	 181017 	V/150008/18/CB 
106287 	 181017 	V/150008/18/CB 
106287 	 181017 	V/150008/18/CB 
106287 	 181017 	V/150008/18/CB 
106287 	 181017 	V/150008/18/CB 
106287. 	 181017 	V/150008/18/CB 
106287 	 181017 	V/150008/18/CB 
106287 	 181017 	V/150008/18/CB 
106535 	 181024 	V/150008/18/CB 
106535 	 181024 	V/150008/18/CB 
106535 	 181024 	V/150008/18/CB 
106743 	 181031 	V/150008/18/CB 
106743 	 181031 	V/150008/18/CB 
106934 	 181107 	V/150008/18/CB 
106934 	 181107 	V/150008/18/CB 
106934 	 181107 	V/150008/18/CB 
107165 	 181114 	V/150008/18/CB 
107165 	 181114 	V/150008/18/CB 
107393 	 181121 	V/150008/18/CB 
109150 	 181212 	V/150008/18/CB 
109150 	 181212 	V/150008/18/CB 
109415 	 181219 	V/150008/18/CB 
109415 	 181219 	V/150008/18/CB 
110245 	 190123 	V/150088/19/CB 
110245 	 190123 	V/150088/19/CB 
110245 	 190123 	V/150088/19/CB 
110245 	 190123 	V/150088/19/CB 
110245 	 190123 	V/150088/19/CB 
110245 	 190123 	V/150088/19/CB 
110245 	 190123 	V/150088/19/CB 
110245 	 190123 	V/150088/19/CB 
110245 	 190123 	V/150088/19/CB 
110245 	 190123 	V/150088/19/CB 
110245 	 190123 	V/150088/19/CB 
110245 	 190123 	V/150088/19/CB 
110245 	 190123 	V/150088/19/CB 
110245 	 190123 	V/150088/19/CB 
110245 	 190123 	V/150088/19/CB 
110245 	 190123 	V/150088/19/CB 
110245 	 190123 	V/150088/19/CB 
110245 	 190123 	V/150088/19/CB 
110245 	 190123 	V/150088/19/CB 
110245 	 190123 	V/150088/19/CB 
110245 	 190123 	V/150088/19/CB 
110245 	 190123 	V/150088/19/CB 
110245 	 190123 	V/150088/19/CB  

Species Resultaatdatum Opmerkingen 	 Jaar 
S. enterica 181019 	S. Goldcoast 	 2018 
S. enterica 181019 	S. Goldcoast 	 2018 
S. enterica 181019 	S. Goldcoast 	 2018 
S. enterica 181019 	S. Goldcoast 	 2018 
S. enterica 181019 	S. Goldcoast 	 2018 
S. enterica 181021 	S. Goldcoast 	 2018 
S. enterica 181021 	S. Goldcoast 	 2018 
S. enterica 181021 	S. Goldcoast 	 2018 
S. enterica 181023 	S. Goldcoast spoed 	 2018 
S. enterica 181023 	S. Goldcoast spoed 	 2018 
S. enterica 181023 	S. Goldcoast spoed 	 2018 
S. enterica 181023- 	S. Goldcoast spoed 	 2018 
S. enterica 181023 	S. Goldcoast spoed 	 2018 
S. enterica 181023 	S. Goldcoast spoed 	 2018 
S. enterica 181023 	S. Goldcoast spoed 	 2018 
S. enterica 181023 	S. Goldcoast spoed 	 2018 

enterica 181023 	S. Goldcoast spoed 	 2018 
S. enterica 181102 	S. Goldcoast uitbraak onderzoek 	2018 
S. enterica 181102 	S. Goldcoast uitbraak onderzoek 	2018 
S. enterica 181102 	S. Goldcoast uitbraak onderzoek 	2018 
S. enterica 181107 	S. Goldcoast uitbraak onderzoek 	2018 
S. enterica 181107 	S. Goldcoast uitbraak onderzoek 	2018 - 
S. enterica 181122 	S. Goldcoast uitbraak onderzoek 	2018 
S. enterica 181115 	S. Goldcoast uitbraak onderzoek 	2018 
S. enterica 181115 	S. Goldcoast uitbraak onderzoek 	2018 
S. enterica 181122 	S. Goldcoast uitbraak 	 2018 
S. enterica 181122 	S. Goldcoast uitbraak 	 2018 
S. enterica 181129 	S. Goldcoast uitbraak 	 2018 
S. enterica 181220 	S. Goldcoast uitbraak 	 2018 
S. enterica 181220 	S. Goldcoast uitbraak 	 2018 
S. enterica 181227 	S. Goldcoast uitbraak 	 2018 
S. enterica 181227 	S. Goldcoast uitbraak 	 2018 
S. enterica 190131 	S. Goldcoast uitbraak onderzoek 	2019 
S. enterica 190131 	S. Goldcoast uitbraak onderzoek 	2019 
S. enterica 190131 	S. Goldcoast uitbraak onderzoek 	2019 
S. enterica 190131 	S. Goldcoast uitbraak onderzoek 	2019 
S. enterica 190131 	S. Goldcoast uitbraak onderzoek 	2019 
S. enterica 190131 	S. Goldcoast uitbraak onderzoek 	2019 
S. enterica 190131 	S. Goldcoast uitbraak onderzoek 	2019 
S. enterica 190131 	S. Goldcoast uitbraak onderzoek 	2019 
S. enterica 190131 	S. Goldcoast uitbraak onderzoek 	2019 
S. enterica 190131 	S. Goldcoast uitbraak onderzoek 	2019 
S. enterica 190131 	S. Goldcoast uitbraak onderzoek 	2019 
S. enterica 190131 	S. Goldcoast uitbraak onderzoek 	2019 
S. enterica 190131 	S. Goldcoast uitbraak onderzoek 	2019 
S. enterica 190131 	S. Goldcoast uitbraak onderzoek 	2019 
S. enterica 190131 	S. Goldcoast uitbraak onderzoek 	2019 
S. enterica 190131 	S. Goldcoast uitbraak onderzoek 	2019 
S. enterica 190131 	S. Goldcoast uitbraak onderzoek 	2019 
S. enterica 190131 	S. Goldcoast uitbraak onderzoek 	2019 
S. enterica 190131 	S. Goldcoast uitbraak onderzoek 	2019 
S. enterica 190131 	S. Goldcoast uitbraak onderzoek 	2019 
S. enterica 190131 	S. Goldcoast uitbraak onderzoek 	2019 
S. enterica 190131 	S. Goldcoast uitbraak onderzoek 	2019 
S. enterica 190131 	S. Goldcoast uitbraak onderzoek 	2019 
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