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Reactie op aanbeveling in rapport 'Opkomende
voedselveiligheidsrisico's'

Geachte heer Dijsselbloem,
Op 1 februari 2021 heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid het RIVM gevraagd
om een formele reactie te sturen op welke wijze opvolging wordt gegeven aan de
aanbeveling uit het rapport 'Opkomende voedselveiligheidsrisico's'. Met deze brief
breng ik u hier van op de hoogte.
De aanbeveling aan het RIVM betrof het zorgen voor een substantiële verbetering
van de surveillance en bronopsporing van ziektegevallen en van de attributie van
ziektegevallen aan voedselbronnen. En daarbij zoveel mogelijk de mogelijkheden
van nieuwe diagnostische technologieën te benutten en samenwerking te zoeken
met internationale instituten om best practices te ontwikkelen. Het RIVM
onderschrijft het belang van deze aanbeveling.
Om opvolging hieraan te geven heeft het RIVM een plan van aanpak opgesteld.
Het inrichten en uitbreiden van een laboratorium-surveillance die volledig
gebaseerd is op Whole Genome Sequencing (WGS) is hier een belangrijk
onderdeel van. Dit plan is vervolgens op verschillende momenten met het
ministerie van VWS besproken. VWS heeft het RIVM laten weten dat de totaal
benodigde middelen voor dit plan momenteel niet beschikbaar zijn. Voor 2021 is
er een beperkt budget beschikbaar gesteld. Het RIVM heeft haar plannen daarom
noodzakelijkerwijs moeten beperken en focust in 2021 op het opstarten van een
beperkte WGS-kiemsurveillance voor Campylobacter.
Het RIVM blijft met VWS in overleg over wat er ons inziens nodig is om de
surveillance, bronopspo�butie van ziektegevallen structureel te
verbeteren.
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