EFSA link a 119 salmonellabesmettinge aa Ferrer -fabrie Aarle
12 APRIL 2022

In de Europese Unie en het Verenigd Koninkr k z n tot en met 8 april al 119 salmonellabesmettingen gelinkt aan de uitbraak b de
Ferrero-fabriek in Aarlen. Dat melden de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) en het Europees Centrum voor
Ziektepreventie en -bestr ding (ECDC) dinsdag. Vorige week was nog sprake van 105 bevestigde salmonellabesmettingen.
Lees meer over: voedselveiligheid

De uitbraak gelinkt aan chocoladeproducten van Ferrero die geproduceerd z n in de fabriek in Aarlen, verspreidt zich snel door Europa, aldus de
gezondheidsautoriteiten. Het eerste geval werd op 7 januari gedetecteerd in het Verenigd Koninkr k, sinds 17 februari werden in verschillende
landen besmettingen gedetecteerd. In het totaal z n 150 salmonellabesmettingen vermoedel k gelinkt aan de uitbraak, waarvan er 119 al bevestigd
konden worden. Exact 31 andere besmettingen, waaronder 26 in ons land, hebben vermoedel k ook een link met de fabriek en worden nog verder
onderzocht.
De meeste besmettingen werden genoteerd in het Verenigd Koninkr k (65), Frankr k (25) en Ierland (15). Daarnaast maken de
gezondheidsagentschappen ook nog melding van bevestigde besmettingen in Duitsland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen en Zweden. In ons
land, Spanje en Duitsland worden bovendien ook nog een aantal vermoedel ke gevallen onderzocht. De gezondheidsagentschappen roepen op tot
verder onderzoek in de fabriek in Aarlen.
Dat onderzoek kr gt trouwens ook een gerechtel k staartje. De T d meldt dat het parket van Luxemburg een onderzoek heeft geopend naar de
Italiaanse groep Ferrero. "Het proces-verbaal wordt momenteel opgesteld. Meer informatie volgt eind deze week", aldus Guilmot. Ze laat in een
mededeling ook weten dat in het belang van het onderzoek voorlopig geen verdere informatie wordt verstrekt.
De oorzaak van de salmonella-uitbraak in de fabriek van Ferrero in Aarlen is een lter van twee grondstofreservoirs. De besmetting werd op 15
december ontdekt ter plaatse. Op 8 april besloot het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) de toelating van de
Ferrero-fabriek in te trekken. Bovendien werd aan winkels gevraagd om alle Kinder-producten die geproduceerd werden in de fabriek, uit de rekken
te halen.
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