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1 Samenvatting 

Rondwormen behorende tot de familie Anisakidae kunnen een risico voor de volksgezondheid stellen. 

Een humane infectie zal optreden wanneer de mens rauwe of onvoldoende verhitte, besmette vis, die 

als tussengastheer voor deze parasieten dient, consumeert. Anisakidosis, de humane besmetting met 

deze parasieten, resulteert in maag- en darmklachten, maar er kan ook een allergische reactie optreden, 

zowel tegen de parasiet als tegen bepaalde antigenen. Deze reactie kan in het slechtste geval dodelijk 

zijn. Deze parasieten zorgen eveneens voor economische verliezen binnen de vissector. Tot op heden 

was er voor het voorkomen van deze parasieten in de Belgische voedselketen slechts één enkele studie 

uitgevoerd. Tijdens dit thesiswerk werden 400 vissen, behorende tot verschillende vissoorten, 

onderzocht op het voorkomen van Anisakidae, zowel per vissoort als per visdeel. Deze werden zowel 

gecontroleerd door middel van de gebruikelijke industriële methode via de lichtbak als door het gebruik 

van de artificiële digestie-methode. De species van de gecollecteerde parasieten werden morfologisch 

en moleculair, door middel van PCR-RFLP, bepaald. De totale prevalentie besloeg 33,3%. De meeste 

parasieten werden aangetoond in de viscera van de vissen. Daarnaast werden de parasieten ook vooral 

aangetroffen in de buikflappen en middenstukken van de filet. De voornaamste species dat aangetoond 

werd is Anisakis simplex sensu stricto (59%), dat het grootste gevaar voor de mens vormt. Daarnaast 

werden vooral Pseudoterranova decipiens en Hysterotylacium aduncum teruggevonden. Tot slot werd 

de lichtbakmethode vergeleken met de artificiële digestie, waaruit blijkt dat slechts 41% van de infecties 

kan aangetoond worden met de klassieke industriële methode. Hieruit blijkt dat deze rondwormen zowel 

een gevaar voor de volksgezondheid kunnen vormen als een economische terugslag kunnen betekenen 

voor de visindustrie in België.  

 

 

 

 



7 

 

2  Literatuurstudie 

2.1 Inleiding 

Consumptie van visvlees kan een bepaald risico inhouden voor de mens, door de mogelijke 

aanwezigheid van nematode parasieten: de Anisakidae. Als tussengastheer gebruiken deze parasieten 

verschillende vissoorten, die door de mens geconsumeerd worden. Een humane infectie kan optreden 

wanneer de mens besmette vis consumeert die rauw of niet voldoende verhit is. Hierbij kan ook een 

allergische reactie ontstaan, gericht tegen antigenen die geproduceerd worden door de parasiet, maar 

eveneens kunnen achterblijven indien de parasiet verwijderd of afgestorven is (Nieuwenhuizen en 

Lopata, 2013). Naast de negatieve effecten die deze parasieten kunnen hebben op de mens, is er ook 

het economische aspect. Door wettelijke verplichtingen en om de consument tevreden te houden moet 

de industrie extra maatregelen nemen om er voor te zorgen dat vis veilig is voor menselijke consumptie 

(Llarena-Reino et al., 2015). In België is er echter nog steeds geen goed beeld op de omvang van het 

voorkomen van deze rondwormen, ondanks de globale groei in de bewustwording over deze parasieten. 

In dit thesiswerk zal daarom getracht worden om een correct beeld te schetsen van de aanwezigheid 

van deze parasieten in consumptievis.  

2.2 Algemene levenscyclus 

Anisakidae, een heteroxene familie van de nematoden, bezit een complexe levenscyclus (Kuhn et al., 

2016). In dit onderdeel zal de algemene parasitaire cyclus besproken worden (Figuur 1), verder in het 

werk zullen de specifiekere kenmerken per species aangehaald worden.  

Deze marine nematoden gebruiken als natuurlijke eindgastheren een groot scala aan zeezoogdieren 

en soms ook watervogels. De cyclus start wanneer een adulte parasiet eieren uitscheidt in het 

spijsverteringsstelsel van de eindgastheer. Samen met de feces van de eindgastheer komen de 

parasitaire eieren, waarbinnen er zich reeds L2-larven bevinden, terecht in de maritieme omgeving. 

Deze L2-larven in de eieren zullen verder groeien tot het L3-stadium van de larvaire cyclus. De 

vrijgekomen L3-larven worden op hun beurt dan opgenomen door tussengastheren. Als 

tussengastheren dringen zich onder andere Euphasiiden, ook wel krill genoemd, en Crustacea zich op. 

Als volgende tussengastheer worden allerhande vis- en sommige inktvissoorten gebruikt. In deze 

tussengastheren kunnen zich grote aantallen L3-larven opstapelen binnen de coeloomholte en de 

spieren. Vissen die dienst doen als tussengastheer kunnen op hun beurt als prooi dienen van andere 

vissen. Zo kunnen de parasieten gebruik maken van meerdere tussengastheren. De larven blijven 

evenwel in het L3-stadium gedurende het verblijf binnen de tussengastheer (Nieuwenhuizen en Lopata, 

2013; Molina-Fernández et al., 2018). 

Vervolgens worden de tussengastheren door predatie door de eindgastheren opgenomen. De L3-larven 

zullen binnenin het spijsverteringsstelsel van de eindgastheer kunnen uitgroeien tot de vierde larvaire 

fase en uiteindelijk tot een volwassen parasiet, die zich op hun beurt opnieuw kan voortplanten. Door 

deze stap is de parasitaire cyclus voltooid en kan het proces zich herhalen (August et al., 2017). 

De mens kan echter fungeren als ‘dead-end host’ of accidentele gastheer. Dat betekent dat de mens 

toevallig geïnfecteerd kan worden met L3-larven, maar dat de cyclus binnenin de mens niet tot het 

adulte stadium afgerond zal worden. Bovendien kan de mens niet fungeren als tussengastheer (Priscilla 

et al., 2014; Yera et al., 2018). Humane infectie treedt op wanneer levende L3-larven worden opgegeten 

die zich in visvlees bevinden, dat niet voldoende verhit of rauw geconsumeerd werd (Nieuwenhuizen en 

Lopata, 2013). Deze zoönotische aandoening, bekend onder de naam anisakidosis, zal in hoofdstuk 2.5 

verder besproken worden. 
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2.3 Species binnen Anisakidae 

Tot de familie van Anisakidae behoren meerdere genera. Hieronder zullen de belangrijkste genera met 

de toebehorende species die van zoönotisch belang zijn besproken worden. 

2.3.1 Genus Anisakis  
Het genus Anisakis beslaat tot op heden negen verschillende species: A. simplex sensu stricto, A. 

pegreffii, A. berlandi, A. typica, A. ziphidarum, A. nascetti, A.physeteris, A. paggiae, A.brevispiculata 

(Isabel et al., 2017).  

Deze negen species worden onderverdeeld in twee verschillende clades. De onderverdeling in clades 

is gebaseerd op natuurlijke eindgastheer en de daarbij horende verspreiding van de species evenals op 

genetisch verwantschap binnenin de clade (Isabel et al., 2017).  

Clade I wordt opgemaakt uit de volgende species: 

A. simplex (s.s.) 

A. pegreffii               A. simplex-complex (Pierce et al., 2018a) 

A berlandi  

A. typica 

A. ziphidarum 

A. nascetti 

De voornaamste eindgastheren voor species die behoren tot clade I zijn dolfijnachtigen (Isabel et al., 

2017). Recent werd er een hybridevorm tussen A. simplex s.s. en A. pegreffi ontdekt, die enkel door 

genetische identificatie aangetoond kan worden (Mattiucci et al., 2018). De species die tot het 

A. simplex-complex behoren worden aangeduid als ‘cryptische species’, dit wil zeggen dat deze species 

niet te onderscheiden zijn op basis van hun morfologie en enkel door middel van genetische moleculaire 

analyse van elkaar onderscheiden kunnen worden (Kuhn et al., 2016).  

Clade II beslaat de overige species: 

A. physeteris 

A. paggia                     A. physeteris-complex (Isabel et al., 2017) 

A. brevispiculata 

Figuur 1: Parasitaire levenscyclus van Anisakidae (Naar: EFSA, 2010) 

 

 



9 

 

Clade II-species onderscheiden zich van clade I-species door voornamelijk Physeter macrocephalus, 

de potvis, te gebruiken als eindgastheer (Isabel et al., 2017). Net zoals voor het A. simplex-complex, 

kunnen de species binnenin het A. physeteris-complex enkel door een moleculaire analyse van elkaar 

onderscheiden worden (Kuhn et al., 2016). 

Het macroscopisch uitzicht van de L3-larven voor al deze species is hetzelfde. De larven hebben een 

witte tot witgele kleur en hebben een gemiddelde lengte van twee centimeter (Panel on Biological 

Hazards, 2010). Onder de lichtmicroscoop kan het genus Anisakis onderscheiden worden van 

Pseudoterranova en Hysterotylacium. Het genus Anisakis is herkenbaar aan de duidelijke scheiding van 

het craniaal gelegen ventrikel en de daaropvolgende ingewanden, waarbij de ingewanden geen 

vertakking vertonen en niet naast het ventrikel zullen eindigen (Figuur 2) (Mehlhorn, 2016).  

Figuur 2 links: Schematische voorstelling van de kopregio van een L3-larve van het genus Anisakis. Ta: Tand, Oe: 

oesophagus, Ve: ventrikel, In: ingewanden. (Naar Mehlhorn, 2016) 

Figuur 2 rechts: Lichtmicroscopische opname van de zelfde regio bij een L3-larve van het genus Anisakis. Oe: 

oesophagus, Ve: ventrikel, In: ingewanden (Foto: D.S.T) 

2.3.1.1 Anisakis simplex sensu stricto 

Anisakis simplex s.s., beter gekend onder zijn volksnaam ‘haringworm’, is de meest onderzochte 

species van de Anisakidae, daar deze de belangrijkste veroorzaker is van anisakiasis.  

Zoals eerder vermeld hebben de verschillende species verschillende eindgastheren. A. simplex s.s. 

behoort tot clade I, wat betekent dat voornamelijk een verscheidenheid aan dolfijnsoorten tot de 

eindgastheren horen. Zo zijn bijvoorbeeld de griend (Globicephala melas), de bruinvis (Phocoena 

phocoena) en de gewone dolfijn (Delphinus delphis) aangeduid als eindgastheren van A. simplex s. s. 

Ook watervogels kunnen de rol als eindgastheer vervullen (Kuhn et al., 2016). 

2.3.1.2 Anisakis pegreffii 

De tweede zoönotische species van het genus Anisakis is A. pegreffii. Morfologisch is A. pegreffii sterk 

gelijkend op A. simplex s. s., doch is er een genetisch verschil en dienen andere zeezoogdieren als 

eindgastheer. Dit brengt dan ook een verschillende geografische spreiding met zich mee.  

Net zoals de zusterspecies A. simplex s. s. gebruikt A. pegreffii dolfijnachtigen als eindgastheer. Zo 

worden bijvoorbeeld de dwergwalvis (Caperea marginata), de potvis (Physeter macrocephalus ) en de 

tuimelaar (Tursiops truncates) als eindgastheer gebruikt (Kuhn et al., 2016).  
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2.3.1.3 A. simplex s.s X A. pegreffii hybride genotype 

Recente studies hebben aangetoond dat er een hybride-species ontstaan is tussen A. simplex s. s. en 

A. pegreffii. Dit species werd aangetoond door middel van moleculaire technieken zoals PCR-RFLP, 

dat in deelhoofdstuk 2.6.5. aan bod zal komen. Op morfologisch gebied is het eveneens onmogelijk om 

dit hybride-species van de twee voorgenoemde te onderscheiden (Eissa et al., 2018). 

2.3.2 Genus Pseudoterranova: species Pseudoterranova decipiens sensu stricto 
Net zoals het genus Anisakis, beslaat het genus Pseudoterranova enkele species, waarvan er tot nu 

toe slechts één species bekend is als een zoönotisch risico, P. decipiens sensu stricto. De overige leden 

van dit genus zijn P. krabbei, P. bulbosa, P. azarasi, P. decipiens E en P. cattani (Kuhn et al., 2013). 

Deze worden samen gegroepeerd in het Pseudoterranova-complex, wat inhoudt dat deze species enkel 

door middel van genetisch onderzoek gedifferentieerd kunnen worden (Kuhn et al., 2013).  

Zoals de Engelse term voor deze parasiet, ‘seal worm’, al doet vermoeden, fungeren verschillende 

soorten zeehonden als natuurlijke eindgastheer voor dit genus. Een andere benaming is 

‘kabeljauwworm, wat er op wijst dat vroeger vooral kabeljauw geassocieerd werd met dit genus 

(Mehrdana et al., 2014).  

De lengte van Pseudoterranova spp. is gemiddeld twee tot drie centimeter, tot maximaal vier tot vijf 

centimeter, waardoor dit species langer is dan Anisakis spp. (Lunneryd et al., 2015; Buchmann en 

Mehrdana, 2016). De kleur varieert van witgeel tot roodbruin (Hurst, 1984). Macroscopische 

onderscheiding van Pseudoterranova spp. ten opzichte van andere leden van de Anisakidae is dikwijls 

mogelijk, alsook door middel van lichtmicroscopisch onderzoek, daar bij dit genus de ingewanden een 

vertakking hebben die eindigt naast het ventrikel (figuur 3) (Mehlhorn, 2016).   

Figuur 3 links: Schematische voorstelling van de kopregio van een L3-larve van het genus Pseudoterranova. Oe: 

oesophagus, Ve: ventrikel, In: ingewanden, Vi: vertakking ingewanden (Naar Mehlhorn, 2016). 

Figuur 3 rechts: Lichtmicroscopische opname van de kopregio van een L3-larve van het genus Pseudoterranova. 

Oe: oesophagus, Ve: ventrikel, In: ingewanden, Vi: vertakking ingewanden. (Foto: E.M.) 

Omwille van het zoönotische potentieel van Pseudoterranova decipiens s.s. is deze parasiet de 

belangrijkste species binnen het genus Pseudoterranova. Volgend op de leden van het genus Anisakis 

is P. decipiens s.s. de meest voorkomende verwekker van anisakidosis (Brunet et al., 2017).  

Zeehonden en zeeleeuwen, waaronder de grijze zeehond (Halichoerus grypus), de zadelrob (Phoca 

groenlandica) en de gewone zeehond (Phoca vitulina) worden door P. decipiens s.s. aangewend als 

eindgastheer (Rosa et al., 2006). 
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2.3.3 Genus Contracaecum: species Contracaecum osculatum sensu stricto  
Binnen het genus Contracaecum is er tot nu toe slechts één species aangetoond dat als L3-larve de 

mens zal parasiteren, namelijk C. osculatum s.s. Door de positie die deze als L3-larve binnen 

geïnfecteerde vis vaak zal innemen, namelijk de lever, is deze parasiet ook bekend onder de naam 

‘leverworm’ (Mehrdana et al., 2014). Dit sluit echter niet uit dat ook andere weefsels binnen de 

visgastheer aangetast kunnen worden. Net zoals bij de andere species maakt C. osculatum s.s. deel uit 

van een species-complex. Tot dit C. osculatum s.l.-complex behoren tevens C. osculatum sp. A en C. 

osculatum sp. B. Deze drie species vormen samen de Arctisch-Boreale groep van het species-complex. 

Daarnaast is er ook een Antarctische groep, bestaand uit C. osculatum sp. D en C. osculatum sp. E 

Ook dit zijn cryptische species. Als zoönotisch gevaar is C. osculatum s.s. echter van ondergeschikt 

belang in vergelijking met Anisakis spp en P. decipiens s.s. (Mattiucci et al., 2017). 

Als eindgastheer van C. osculatum s.s. wordt de grijze zeehond (Halichoerus grypus) aangeduid 

(Lunneryd et al., 2015). Andere Contracaecum species, bijvoorbeeld C. mulitpapillatum en C. rudolphii, 

gebruiken voornamelijk watervogels als gastheer om het adulte stadium te bereiken (August et al., 

2017). 

De L3-larven van C. osculatum s.s. hebben een grijzere tot semitransparante kleur en een gemiddelde 

lengte van twee tot drie centimeter (Buchmann en Mehrdana, 2016) Om Contracaecum spp. te 

onderscheiden van andere Anisakidae kan men ook een beroep doen op morfologische specificaties. 

Hierbij zal ook een vertakking van de ingewanden zichtbaar zijn, naast een caudale protrusie van het 

ventrikel (Figuur 4) (Mehlhorn, 2016). 

Figuur 4: Schematische voorstelling van de kopregio van een L3-larve van het genus Contracaecum. Oe: 

oesophagus, Ve: ventrikel, In: ingewanden, Vi: vertakking ingewanden, CP: caudale protrusie van het ventrikel 

(Naar Mehlhorn, 2016). 

2.2.4 Genus Hysterotylacium: species Hysterotylavium. aduncum 
Hoewel er tot op heden nog geen enkel species binnen het genus van Hysterotylacium (familie: 

Raphidascarididae) dat een zoönotisch gevaar voor de mens kan vormen aangetoond is, wordt deze 

toch vernoemd (Cipriani et al., 2018). L3-larven van de species H. aduncum komen namelijk vaak voor 

in kruisbesmettingen met Anisakis spp. in de ingewanden van visgastheren. Deze parasieten blijken 

niet te migreren naar andere structuren binnen de visgastheer (Cipriani et al., 2018). Morfologisch sterk 

gelijkend op Anisakis spp., zijn Hysterotylacium spp echter van ondergeschikt belang op gebied van de 

voedselveiligheid, maar ze kunnen eveneens tot een economisch verlies voor de visindustrie leiden (Mu 

et al., 2015; Levsen et al., 2018). 
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2.4 Epidemiologie 

Doordat de Anisakidae-species verschillende eindgastheren gebruiken in hun parasitaire cyclus, is er 

ook een variatie in hun distributie aan te tonen. Hieronder zal de epidemiologie van de voorgenoemde 

species aangehaald worden. 

2.4.1 Anisakis simplex sensu stricto 
Meerdere studies hebben reeds aangetoond dat A. simplex s. s. voornamelijk voorkomt in Atlantische 

wateren, waartoe de Canadese kust en ook de Noordzee behoren (Costa et al., 2016) en uitsluitend 

boven 20° noorderbreedte (Kuhn et al., 2016). Dit species is ook te vinden in de Grote Oceaan, ter 

hoogte van de oostkust van Japan en de westkust van de Verenigde Staten (Marx et al., 2011), en in 

het westelijke gedeelte van de Middellandse Zee (Kuhn et al., 2016) (Figuur 5). Hoewel dit species dus 

voorkomt in de Noordzee, zijn er maar weinig gegevens over het voorkomen ervan in Belgische wateren.  

Er is aangetoond dat de L3-larven van A. simplex s.s. een voorkeur geven aan het parasiteren van 

vissoorten die een demersale habitat (i.e. net boven de zeebodem) en een pelagische habitat (i.e. de 

zone met open water) hebben (Mattiucci et al., 2017).  

  

Figuur 5: De verspreiding van A. simplex s.s.. De voornaamste hotspots worden gevonden in de Atlantische Oceaan 
en rond de eilanden van Japan (Naar: Kuhn et al., 2016) 

2.4.2 Anisakis pegreffii 
De geografische distributie voor dit species is eveneens globaal. A. pegreffii wordt, in tegenstelling tot 

A simplex s.s. als voornaamste species gezien binnen het volledige Middellandse Zee gebied, 

waaronder de Tyrreense Zee en de Egeïsche Zee. Ook rond de Noordzee worden deze parasieten 

opgemerkt (Chaligiannis et al., 2012; Kuhn et al., 2016). Rond Japan worden deze parasieten 

voornamelijk langs de westkust van de Japanse hoofdeilanden (Gele Zee) gevonden (Zhang et al., 

2007) (Figuur 6). 

De voornaamste vissoorten die geparasiteerd worden door L3-larven van A. pegreffii, houden zich 

voornamelijk op in de pelagische zone. (Serracca et al., 2014). 
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Figuur 6: De verspreiding van A pegreffii. De voornaamste hotspots worden gevonden in het gehele Middellandse 
Zeegebied en rond de wateren van Japan. (Naar: Kuhn et al., 2016) 

2.4.3 Anisakis simplex X Anisakis pegreffii hybride 
De A. simplex s.s. X A. pegreffii hybride werd enkel waargenomen in de geografische regio’s die de 

grensgebieden vormen tussen de gebieden van A simplex s.s. en A pegreffii. Zo werd dit hybride-

species aangetoond rond het Iberisch schiereiland, waar de Atlantische Oceaan, het gebied van A. 

simplex s.s., en de Middellandse Zee, waar A. pegreffii de dominante species is, aan elkaar grenzen. 

Verder werd dit hybride genotype ook aangetroffen in andere gebieden van de Middellandse Zee, de 

oostkust van Japan, de Gele Zee en grensgebieden van de moederspecies in de Atlantische Oceaan 

(Pekmezci et al., 2014; Eissa et al., 2018).  

2.4.4 Pseudoterranova decipiens sensu stricto 
De species P. decipiens s.s. wordt uitsluitend waargenomen in de wateren van de Noord-Atlantische 

Oceaan, waaronder de Baltische Zee, de Noordzee, de kuststreek van IJsland en de Atlantische kust 

van Canada (Mehrdana et al., 2014, Lunneryd et al., 2015) (Figuur 7). Daar Pseudoterranova spp. 

gebonden zijn aan zeehonden als eindgastheer, worden deze parasieten meer rond kuststreken 

waargenomen, en minder in de open zee, in tegenstelling tot Anisakis spp. (Mcclelland, 2002; Panel on 

Biological Hazards, 2010). 

De vissoorten die door P. decipiens s.s. gebruikt worden als tussengastheer behoren tot de soorten die 

in de benthische zone (i.e. de zeebodem) verblijven. Ook vissoorten in de demersale zone worden 

voornamelijk geparasiteerd (Kuhn et al., 2013).  

  

Figuur 7: De gearceerde gebieden duiden de spreiding van P dicipiens s.s. aan. Buiten de Noord Atlantische 

wateren wordt P. decipiens s.s. niet waargenomen (Naar: Mcclelland, 2002). 
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2.4.5 Contracaecum osculatum sensu stricto 
De geografische spreiding van L3-larven van de species C. osculatum s.s. is tot op heden beperkt tot 

de Oostzee. De andere species van de Arctische-Boreale groep worden in Noorse Zee, Barentszzee 

en rond de Japanse eilanden aangetroffen (Nagasawa, 2012; Levsen et al., 2016; Mattiucci et al., 2017). 

Ook de L3-larven van C. osculatum s.s. worden voornamelijk aangetroffen in vissoorten die te vinden 

zijn in de demersale en pelagische zone (Klimpel en Palm, 2011). 

2.5 Distributie binnen vis 

Vistussengastheren worden geïnfecteerd wanneer zij andere tussengastheren (Crustacea, krill of 

vistussengastheren) opeten. Binnen de visgastheer zal de L3-larve de darmwand penetreren en 

vervolgens ter hoogte van de viscera zich spiraalvormig oprollen. De larve kan ook migreren naar het 

spierweefsel van de visgastheer. Dit wordt intra-vitam-migratie genoemd (Cipriani et al., 2016).  

Anisakis spp. zullen in het visvlees vooral onder een opgerolde spiraalvorm teruggevonden worden, 

terwijl Pseudoterranova spp. vaker als vrij en motiel worden aangetroffen (Piccolo et al., 1999). C. 

osculatum s.s. treft men aan in de lever van de geïnfecteerde vis (Lymbery et al., 2002).  

Naast de intra-vitam-migratie is er ook een post-mortem-migratie aangetoond vanuit de visingewanden 

naar de vismusculatuur voor Anisakis spp. Deze larvaire post-mortem-migratie is vooral afhankelijk van 

de bewaartemperatuur en bewaartijd waaraan de vis wordt blootgesteld. Zo zullen er meer L3-larven 

gedetecteerd kunnen worden in de spieren en minder in de viscera van de vissen wanneer deze 

bewaard worden bij 5 °C of meer, gedurende 24u of langer. Echter wanneer de vis bewaard wordt bij 

minder dan 2 °C zal de migratie uitblijven (Cipriani et al., 2016). Deze post-mortem-migratie wordt ook 

in de hand gewerkt door de bewaarmethode bij gemodificeerde atmosfeer. Hierbij wordt het verse 

visvlees bewaard bij een bepaalde CO2 concentratie, die de aanwezige L3-larven uiterst motiel maakt, 

waardoor post-mortem-migratie gestimuleerd wordt (Pascual et al., 2010). Er is echter nog geen 

duidelijke reden ontdekt waarom L3-larven in vers gevangen vis zullen migreren naar het spierweefsel. 

Er wordt wel gewezen naar een biochemische verandering in de viscera als een factor (Cipriani et al., 

2016). Het vetgehalte van de vis werd ook als factor aangeduid, maar hierover bestaan tegenstrijdige 

conclusies (Silva en Eiras, 2003).  

2.6 Anisakidosis, de ziekte verwekt door Anisakidae 

De zoönose veroorzaakt door de parasieten behorende tot de Anisakidae is gekend onder de naam 

anisakidosis. Een verdere verdeling wordt gebaseerd op de verwekker. Zo zal anisakiasis door Anisakis 

spp. veroorzaakt worden, pseudoterranovosis wordt gelinkt aan P. decipiens  s.s. en zal contracaeciasis 

worden uitgelokt door C. osulatum s.s. (Mehrdana en Buchmann, 2017). De frequentie van anisakiasis 

is hoger dan die van zowel pseudoterranovosis als contracaeciasis, waarbij de laatste het minste 

voorkomt (Mehrdana en Buchmann, 2017). Hoewel elk genus meerdere species omvat zijn er slechts 

enkele species binnen elk genus die effectief als verwekker van anisakidosis aangetoond werden. Voor 

Anisakis zijn dit A. simplex (s.s.) en A. pegreffii (Buchmann en Mehrdana, 2016). Pseudoterranovosis 

werd aangetoond voor P. decipiens (Kuhn et al., 2013).Tot slot werd enkel C. osculatum aangeduid als 

de species dat verantwoordelijk is voor contracaeciasis (Buchmann en Mehrdana, 2016). Verder kan 

ook een allergische reactie tegenover de parasiet of tegen bepaalde allergenen op de voorgrond treden. 

Dit is echter enkel aangetoond bij A. simplex s.s. en recent bij A. pegreffii (Caponi en Bruschi, 2017; 

Mehrdana en Buchmann, 2017). Symptomen van parasitisme en overgevoeligheidsreacties kunnen 

gelijktijdig optreden, maar deze kunnen ook afzonderlijk van elkaar voorkomen (Nieuwenhuizen en 

Lopata, 2013).  

De ziekte anisakidosis komt vooral voor in gebieden waar rauwe vis een gebruikelijke voedselbron is. 

Wereldwijd wordt het voorkomen van de ziekte geschat op 20.000 gevallen per jaar. Het land met de 

hoogste incidentie van anisakidosis is Japan, waar er melding wordt gemaakt van 2000 tot 3000 

jaarlijkse gevallen. In de Verenigde Staten ligt dit aantal veel lager, op ongeveer 70 gevallen per jaar. 

In de Europese Unie ligt de incidentie op 500 gevallen per jaar. Dit kan echter een grove onderschatting 

zijn, daar er recent in Spanje, waar het consumeren van rauwe gemarineerde ansjovis vaak gebeurt, 
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het voorkomen van anisakidosis geschat werd op 8000 jaarlijkse gevallen. (Bao et al., 2018; Pierce et 

al., 2018a). 

2.6.1 Parasitaire infectie 
Een humane infectie kan optreden wanneer de mens rauwe of onvoldoende gekookte viswaren 

consumeert, waarin er zich nog levende L3-larven bevinden. De L3-larve zal binnen de geïnfecteerde 

persoon in dit larvaire stadium blijven, en dus niet verder evolueren tot een adulte parasiet (Yera et al., 

2018). De geïnfecteerde persoon kan een of meerdere gastro-intestinale klachten ondervinden als 

reactie op het binnendringen van de parasiet in het gastro-intestinale stelsel (Mattiucci et al., 2013; 

Nieuwenhuizen en Lopata, 2013), maar kan ook asymptomatisch blijven. De voornaamste klachten zijn 

nausea, emesis, diarree en abdominale pijnen (Nieuwenhuizen en Lopata, 2013).  

Daar deze symptomen van een niet-specifieke aard zijn zal de diagnose van anisakiasis vaak uitblijven. 

De geïnfecteerde persoon is er zich in de meeste gevallen niet van bewust dat hij überhaupt 

geïnfecteerd is. Een besmetting met P. decipiens is vaak van asymptomatische aard. Enkel doordat de 

parasiet verwijderd wordt met de stoelgang of wordt opgehoest/uitgebraakt zal de patiënt zich van de 

opgelopen infectie bewust zijn. Dit kan tot zeven dagen na de opname van besmet voedsel voorkomen 

(Brunet et al., 2017; Mehrdana en Buchmann, 2017).  

Wanneer de persoon een levende larve van het L3-stadium inneemt zal de parasiet zich ingraven in de 

mucosa van de maag, wat leidt tot gastrische anisakiasis (in het geval van een infectie met Anisakis 

spp.), of de mucosa van de darmen kan geparasiteerd worden, intestinale anisakiasis genoemd (Cipriani 

et al., 2016; Guardone et al., 2018). Hierdoor kan de persoon gastro-intestinale pijn ondervinden binnen 

de één à twaalf uur na de opname, maar sommige onderzoeken beweren dat symptomen soms pas 

optreden twee dagen postprandiaal (Nieuwenhuizen en Lopata, 2013; Baptista-Fernandes et al., 2017). 

Het binnendringen van de parasiet zorgt voor de ontwikkeling van eosinofiele granulomen, waarin de 

parasiet tot twee weken kan overleven (Mattiucci et al., 2013; Baptista-Fernandes et al., 2017). In 

uitzonderlijke gevallen kan de larve andere weefsels dan het gastro-intestinale stelsel penetreren, 

waarbij vooral het peritoneum en de milt aangetast worden, wat aangeduid wordt met de term 

‘ectopische anisakiasis’ (Caponi en Bruschi, 2017; Guardone et al., 2018).  

Na het uitdrijven van de larve zullen eveneens de symptomen van de infectie verdwijnen. Zowel de 

diagnose als de behandeling van acute anisakidosis gebeurt tot op heden door middel van endoscopie 

(Guardone et al., 2018). Eventueel kan de patiënt ondersteunend behandeld worden met anthelminthica 

zoals albendazole en ivermectines, NSAID’s en pijnstillers (Nieuwenhuizen en Lopata, 2013). Indien de 

infecterende L3-larve echter niet verwijderd wordt, ook indien deze reeds afgestorven is in de patiënt, 

kan deze chronische ziekten binnen de patiënt veroorzaken door het persisteren van ontstekingscellen 

(Nieuwenhuizen en Lopata, 2013). 

2.6.2 Allergische reactie 
Een allergie, uitgelokt door allergenen of vreemde proteïnen, is een ontaarde reactie van het lichaam 

op deze stoffen. Hierbij zal het lichaam op een dergelijke manier reageren dat het destructieve gevolgen 

kan hebben voor de persoon zelf. In het geval van Anisakidae zullen de allergische reacties van het 

Type I en Type IV zijn. Type I-allergieën worden gekenmerkt door het acuut vrijkomen van 

immunoglobuline E (IgE) antilichamen, vaak gericht tegen lichaamsvreemde proteïnen. Een 

immunologische reactie van het type IV wordt gekenmerkt door een activatie van T-lymfocyten op de 

contactplaats. Deze vorm van reactie wordt ook wel celgemedieerde overgevoeligheid genoemd (Panel 

on Biological Hazards, 2010). 

Naast de acute infectie door Anisakis spp. is er ook een eventuele allergische reactie mogelijk. Deze 

reactie heeft twee vormen. De eerste vorm is een acute allergische reactie op de aanwezigheid van een 

levende A. simplex L3-larve. Deze vorm van acute overgevoeligheidsreactie wordt aangeduid met de 

term Gastro-Allergische Anisakiasis of GAA. De reactie is gericht tegen excreten en secreten van de 

parasiet, die deze onder meer zal gebruiken om zich een weg te banen in de gastheer en die van belang 

zijn voor gastheerinteracties. De allergische reactie van de gastheer heeft als doel het uitdrijven van de 

parasiet, maar kan dermate schadelijke gevolgen hebben voor de patiënt zelf. De symptomen van GAA 

reiken van urticaria, astma en angio-oedeem tot levensbedreigende anafylactische shock. Deze 

symptomen kunnen ontstaan van 24 tot 48 uur na het consumeren van besmet voedsel, wat wederom 
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de diagnose zal bemoeilijken. De symptomen, indien niet fataal, kunnen tot 24 uur na het ontstaan ervan 

aanhouden (Panel on Biological Hazards, 2010; Nieuwenhuizen en Lopata, 2013; Caponi en Bruschi, 

2017).  

GAA wordt gekenmerkt door een activatie van Th2-cellen in het lichaam, die de parasiet uit het lichaam 

zullen proberen te drijven. Th2-cellen zullen verschillende interleukines (IL-3, IL-4, IL-5, IL-9 en IL-13) 

produceren, die allen verschillende reacties teweeg zullen brengen (Audicana en Kennedy, 2008; 

Nieuwenhuizen en Lopata, 2013). 

Tegelijkertijd zullen specifieke IgE-antilichamen vrijkomen, die eveneens de degranulatie van 

mastcellen en basofiele granulocyten zullen induceren. Daarnaast komen o.a. histamine en proteasen 

vrij. Histamine is de veroorzaker van bepaalde symptomen van allergische reacties. Zo ontstaat 

oedeem, granulomen en fibrose door de restrictie van bloedvaten. Gastro-intestinale klachten, rhinitis, 

bronchoconstrictie en hoesten ontstaan doordat histamine gladde spiercellen en zenuwvezels activeert 

met als doel het uitdrijven van de parasiet door deze op te hoesten of uit te braken. De proteasen moeten 

instaan voor het afdoden van de parasiet binnen de gastheer, net zoals de geactiveerde eosinofiele 

granulocyten (Audicana en Kennedy, 2008; Nieuwenhuizen en Lopata, 2013).  

Een tweede vorm van allergie kan gericht zijn tegenover specifieke allergenen van A. simplex s.s. 

waarbij een snelle vrijstelling van IgE antilichamen, specifiek gericht tegenover allergenen van A. 

simplex s.s. zal voorkomen. Hierbij is het dus op te merken dat er niet steeds een humane infectie met 

levende larven moet voorkomen. De overgevoeligheidsreactie is gericht tegen allergenen die in het 

geconsumeerde voedsel aanwezig kunnen zijn, zelfs nadat de parasiet hierin reeds afgestorven of 

hieruit verwijderd was. Ook na het verwijderen van de parasiet uit een geïnfecteerde persoon kunnen 

deze allergenen nog een reactie uitlokken bij de patiënt indien het verwijderen niet met de nodige 

voorzichtigheid uitgevoerd werd. Een eerdere infectie met A. simplex s.s. is evenwel noodzakelijk opdat 

de patiënt zal reageren op de allergenen. Een deel van deze stoffen vertonen hier bovenop een 

resistentie tegen hitte, koude, en/of pepsine (Audicana en Kennedy, 2008; Panel on Biological Hazards, 

2010; Mehrdana en Buchmann, 2017). 

Reeds veertien allergenen van A. simplex s.s. zijn nu ontdekt. De twee belangrijkste zijn Ani s 1 en Ani 

s 7, respectievelijk 24 kDa en 139 kDa zwaar. Anis s 1 wordt gelinkt aan het Kunitz-type trypsine inhibitor 

en Ani s 7 is een glycoproteïne. Deze twee excretieproducten die de parasiet gebruikt om weefsels te 

penetreren, kunnen aangetoond worden bij respectievelijk 85 en 100 % van de geïnfecteerde patiënten. 

Daarom worden deze twee beschouwd als ‘major excretory/secretory allergens’ (Audicana en Kennedy, 

2008; Caponi en Bruschi, 2017). Ani s 2 en Ani s 3 zijn beide somatische allergenen. Ani s 2 (97 kDa) 

is een paramyosine. Ani s 3 is een tropomyosine, (41 kDa). Ani s 2 en Ani s 3 zijn van minder belang 

bij het detecteren van GAA doordat zij kruisreacties kunnen veroorzaken (Nieuwenhuizen en Lopata, 

2013). De volgende allergenen zijn Ani s 4 en Ani s 6 (7 en 9 kDa), twee inhibitoren. Ani s 4 is een 

inhibitor van cysteïne protease en Ani s 6 van serine protease. Vervolgens hebben we de allergenen 

Ani s 5 (15 kDa), Ani s 8 (15 kDa) en Ani s 9 (14 kDa), alle drie allergenen die gelinkt kunnen worden 

aan de nematoden SXP/RAL-2 proteïnen familie. Ook deze allergenen komen slechts in 50 procent van 

de gevallen voor (Caballero et al., 2008). Deze allergenen worden hierdoor als ‘minor’ allergenen’ 

beschouwd. Ani s 13, een hemoglobine, wordt ook beschouwd als een ‘major allergen’, omdat het geen 

kruisreactie geeft met gelijkaardige allergenen en het bij 80,9 % van GAA patiënten gedetecteerd kan 

worden (González-Fernández et al., 2017). 

Enkele van deze allergenen zijn hitte-, koude- en/of pepsineresistent en bestand tegen autoclaveren, 

namelijk Ani s 1, Ani s 3, Ani s 4, Ani s 5, Ani s 8, Ani s 9, Ani s 10 en Ani s 11-like. Dit zorgt voor een 

bijkomend gevaar op het gebied van voedselveiligheid. Zo kunnen deze resistente allergenen nog 

steeds aanwezig zijn in voedsel, ondanks dat dit voldoende verhit is zodat deze producten als vellig 

worden beschouwd voor consumptie (Audicana en Kennedy, 2008; Nieuwenhuizen en Lopata, 2013; 

Buchmann en Mehrdana, 2016).  

De twee somatische allergenen, Ani s 2 en Ani s 3 worden vaak in verband gebracht met kruisreacties 

tegen allergenen afkomstig van andere organismen. De specifieke IgE-antilichamen tegenover Anisakis 

spp-allergenen zullen dan een reactie veroorzaken tegenover andere stoffen, die niet afkomstig zijn van 

Anisakis spp (Yera et al., 2018). Zo kan Ani s 2 gelinkt worden aan een paramyosine allergeen van de 
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huisstofmijt (Acarus siro en Tyrophagus putrescentiae) en bepaalde insecten. Vergelijkbaar kan Ani s 3 

zorgen voor een kruisreactie tegenover allergenen afkomstig van onder andere schaaldieren, 

kakkerlakken, stofmijten en slakken. Ook kruisreacties en kruissensitiviteit tegenover andere 

nematoden  zijn beschreven (Audicana en Kennedy, 2008; Nieuwenhuizen en Lopata, 2013; Mehrdana 

en Buchmann, 2017). 

2.6.3 Effecten op de visgastheer en visvlees 
Zoals verwacht hebben deze parasieten niet enkel een nadelig effect op hun accidentele gastheren, 

maar ook op de natuurlijke tussengastheren. Zowel pathologische aandoeningen van de visgastheer 

als een daling in de kwalitatieve waarde van het visvlees voor de visindustrie dienen zich op. Bij 

bepaalde vissoorten hebben studies aangetoond dat ook daar de parasieten pathologieën veroorzaken. 

Zo veroorzaken A. simplex-larven inflammatie, waartoe ook cellulaire infiltraties van de maagwand en -

mucosa behoren. Dit wordt het ‘stomach crater syndrome’ genoemd bij de Atlantische kabeljauw 

(Buchmann en Mehrdana, 2016). Studies hebben aangetoond dat A. simplex-larven bij Atlantische zalm 

en zeeforel inflammatie en hemorragische letsels rond de anus veroorzaken, het ‘red vent syndrome’. 

Ook het inkapselen van de larven zorgt voor inflammatie, waarbij dit een functieverlies veroorzaakt in 

de desbetreffende organen (in het geval van C. osculatum) of spieren (in het geval van P. decipiens). 

Ook necrose kan optreden in de geïnfecteerde weefsels. Het functieverlies van organen kan leiden tot 

een daling van vetten en resulteren in een verminderde groei van de geïnfecteerde vis (Klimpel en Palm, 

2011; Buchmann en Mehrdana, 2016). Door het feit dat P. decipiens-larven ingekapseld worden in het 

spierweefsel, zorgt dit er voor dat de geïnfecteerde vissen minder gebruik kunnen maken van deze 

spieren. Dit resulteert in een verminderde zwemkwaliteit, waardoor deze vissen op hun beurt makkelijker 

ten prooi kunnen vallen aan predatoren (Buchmann en Mehrdana, 2016).  

Door het inkapselen van de parasieten in de spieren van de vis zal ook de structuur van het visvlees 

aangetast worden. De grootste invloed op de verandering van het visvlees komt van de wisselwerking 

tussen het immuunsysteem van de gastheer en enzymen die door de parasiet uitgescheiden worden 

(Vidacek et al., 2009). A. simplex bevindt zich veelal op het oppervlak van de lever, waardoor het 

eventueel voldoende is om het leverkapsel te verwijderen. Dit verwijdert namelijk ook een groot deel 

van de aanwezige larven op het leveroppervlak. Deze manier om de larven te verwijderen werkt echter 

niet bij L3-larven van C. osculatum, omdat deze zich niet in het epitheel van de lever vastzetten 

(Buchmann en Mehrdana, 2016). De consument is ook niet bereid om te betalen voor geïnfecteerde vis 

en zal deze dan ook niet kopen. Dit zijn twee grote verliesposten voor de industrie (Bao et al., 2018). 

2.7 Detectiemethoden  

Zowel de visindustrie als labo’s gebruiken verschillende methoden om de aanwezigheid van L3-larven 

binnen visproducten te detecteren. Hieronder volgt een opsomming en verdere toelichting van deze 

methoden.  

2.7.1 Visuele controle en lichtbak 
De gebruikelijke methode in de visindustrie voor het detecteren van aanwezige larven in de visfilets is 

een visuele controle en het gebruik van een lichtbak. Onder visuele controle verstaat men het bekijken 

van eventuele larven die zich oppervlakkig op de vis(filet) bevinden. Larven die ingebed zitten in het 

visvlees zullen echter zelden opgemerkt worden (Levsen en Lunestad, 2005). De ingewanden worden 

na verwijdering soms ook geïnspecteerd, waarbij het aantal aanwezige larven in de ingewanden 

gebruikt wordt om het aantal larven binnenin het visvlees te schatten. Llarena-Reino en collega’s (2012) 

hebben aangetoond dat deze manier van schatting niet accuraat is en er geen duidelijk verband is 

tussen aanwezigheid van larven in de ingewanden en het visvlees. 

Een uitbreiding van de visuele controle bestaat uit ‘candling’, het gebruik van een lichtbak. Hierbij houdt 

de onderzoeker de visfilet boven een witte lichtbron en kan zo een visuele controle uitvoeren. De 

lichtbron bevindt zich onder een licht-doorlatende plaat waarop de geïnspecteerde visfilet geplaatst 

wordt (figuur 8). Na de detectie van eventueel aanwezige larven kunnen deze nadien manueel 

verwijderd worden en zal het visvlees soms nog verder gebruikt worden. De methode is simpel, snel en 

niet destructief, waardoor het de geprefereerde methode is in de industrie. Een minpunt van de techniek 

is echter de lage sensitiviteit. Sommige studies hebben aangetoond dat deze maximaal 10% beslaat, 
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tot zelfs minder (Levsen en Lunestad, 2005). Dit komt vooral tot uiting bij dikkere visfilets, waar het licht 

niet genoeg kan doorschijnen. Daarnaast zijn eveneens de positie van de parasiet in het visvlees en de 

kleur van het visvlees van belang (Levsen en Lunestad, 2005). De techniek is ook niet uitvoerbaar op 

volledige vissen of filets waarbij het vel van de vis niet verwijderd is. Bovendien kunnen verwerkte 

visproducten niet gecontroleerd worden door middel van deze techniek. Verder kan de ervaring en graad 

van vermoeidheid van de uitvoerder een invloed hebben op het aantal gedetecteerde larven, wat op zijn 

beurt zorgt voor een lage efficiëntie van deze technieken (Levsen en Lunestad, 2005). De extra 

mankracht die de industrie moet inzetten voor deze controletechniek resulteert hierbij in een bijkomende 

economische verliespost. 

 

Figuur 8: Een lichtbak, gebruikt voor de visuele controle van vissen op de aanwezigheid van Anisakidae. (Foto: 
D.S.T.) 

2.7.2 Artificiële digestie 
De techniek van artificiële digestie is een destructieve methode waarbij de visfilet opgelost wordt in een 

pepsine-oplossing. Het visvlees moet volledig ondergedompeld worden in een pepsine-oplossing. De 

oplossing waar het visvlees aan toegevoegd wordt op een warme magnetische roerder geplaatst en 

gedurende voldoende tijd automatisch geroerd. Het visvlees zal door de pepsine afgebroken worden, 

in tegenstelling tot de aanwezige larven, die beschermd worden door hun cuticula en dus niet aangetast 

worden door de pepsine. Nadat het visvlees volledig verteerd is wordt de oplossing verwijderd en de 

overgebleven resten opgevangen in een zeef. Aanwezige larven, zowel levend als dood, kunnen zo 

eenvoudig opgemerkt worden (Vello et al., 2013).  

Deze techniek heeft een heel hoge sensitiviteit, alle aanwezige larven en delen ervan kunnen in theorie 

gevonden worden. Deze techniek maakt het eveneens mogelijk om naast het visvlees ook de viscera 

te onderzoeken. De nadelen zijn onder andere de lange tijdsduur van de techniek, het feit dat men maar 

een laag aantal vissen kan onderzoeken en het volledig vernietigen van het onderzochte visvlees (Karl 

en Leinemann, 1993; Vello et al., 2013). Hierdoor kan deze techniek niet gebruikt worden voor de 

industrie, maar wel voor gerichtere onderzoeken. 

2.7.3 Uv- press-methode 
Bij de uv-press-methode zal het visvlees niet vernietigd worden, maar wel van kwaliteit veranderen na 

het ondergaan van de techniek. Hierbij zal het vers ontvelde visvlees tussen twee acryl glasplaten 

geplaatst worden nadat men het visvlees in een plastic zak geplaatst heeft. Vervolgens wordt het 

visvlees tussen de twee platen geplet tot een dikte van twee tot drie millimeter. Het geplette visvlees 

moet hierna diepgevroren worden. Na het diepvriezen kan de geplette vis ontdooid en geanalyseerd 

worden op de aanwezigheid van aanwezige larven. Voor de analyse moet de geplette vis onder uv-licht 

(golflengte 360 nm) geplaatst worden. Aanwezige nematoden zullen onder het uv-licht als stippen met 

een wit-blauwachtige kleur fluoresceren waardoor men de locatie van de parasieten eenvoudig kan 

lokaliseren en deze nadien manueel kan verwijderen (Karl en Leinemann, 1993; Gómez-morales et al., 

2018).  
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De uv-press-methode scoort hoog op vlak het van accuraatheid en sensitiviteit (Gómez-morales et al., 

2018). Ook bij deze techniek kunnen de viscera onderzocht worden (Cipriani et al., 2016). Hoewel deze 

voordelen een pluspunt zijn, zijn vooral het tijdsverlies en de arbeidsintensiteit die verbonden zijn aan 

deze techniek de reden waarom deze enkel in bepaalde onderzoeken wordt gebruikt. De onderzochte 

producten kunnen na de toepassing van deze methode echter niet meer verkocht worden voor 

consumptie, dus ook voor de industrie is dit geen optie (Gómez-morales et al., 2018). 

2.7.4 ELISA 
Een nieuwere techniek voor het detecteren van de aanwezigheid van Anisakidae of de hieraan 

gerelateerde antigenen in visproducten is gebaseerd op de Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay 

(ELISA). Dit is een immunologische manier die het toelaat om kwantitatief de aanwezigheid van 

antigenen te bepalen. Een Sandwich ELISA, gebaseerd op opgezuiverde polyklonale anti-A. simplex 

antilichamen, werd ontwikkeld. Hierbij kunnen specifieke antigenen gedetecteerd worden in zowel 

rauwe als verwerkte visproducten. Er werd aangetoond dat de antilichamen binden op verschillende 

proteïnen (41, 67 en 97 kDa). Deze proteïnen zijn vergelijkbaar met de Ani s 2 en Ani s 3 somatische 

allergenen. Tevens werd aangetoond dat er geen kruisreactiviteit optreedt met andere antigenen, wat 

deze test uitermate geschikt maakt voor verwerkte visproducten (Werner et al., 2011).  

De sensitiviteit van de test werd vastgesteld op 1 µg proteïne per gram visvlees, Een extra voordeel van 

deze techniek is dat niet enkel parasitaire aanwezigheid aangetoond kan worden, maar dat men ook 

eventuele allergenen kan detecteren. Deze techniek is echter nog niet uitgebreid naar het gebruik in de 

industrie (Werner et al., 2011). 

2.7.5 RT-PCR 
‘Real-Time Polymerase Chain Reaction’ (RT-PCR) kan ook ingeschakeld worden om de aanwezigheid 

van Anisakidae aan te tonen in vis. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ribosomaal DNA (rDNA) en de 

hierop gelegen ‘Internal Transcribed Spacer’ gebieden (ITS 1, 5.8S, ITS 2). Andere RT-PCR technieken 

zijn gebaseerd op primers van het mitochondriaal DNA Cox2 gen (Fang et al., 2010; Paoletti et al., 

2018).  

Al de technieken gebaseerd op PCR vertonen een uiterst hoge specificiteit. Bij de recente technieken 

werd ook de tijdsduur sterk ingekort tot 2,5 uur, waar de standaard PCR-technieken vaak tot 4 uur in 

beslag nemen. Een bijkomend voordeel is dat deze techniek het toelaat om snel meerdere stalen te 

onderzoeken, waardoor de techniek minder arbeidsintensief is. Hierbij kunnen eveneens verwerkte 

visproducten getest worden. De technieken gebaseerd op PCR werden tot nu toe echter enkel in 

laboratoriumomstandigheden getest. Een uitbreiding naar een industriële toepassing moet nog verder 

uitgewerkt worden (Fang et al., 2011; Paoletti et al., 2018).  

Een uitbreiding van PCR is ‘Polymerase Chain Reaction Restriction Fragment Length Polymorfism’ 

(PCR-RFLP), waarbij het mogelijk is om species-identificatie van Anisakidae op moleculair niveau toe 

te passen. Dit werd ook toegepast in het huidig onderzoek. Een analyse van rDNA gebonden ITS 1, ITS 

2 en 5.8s gebieden of het mtDNA gebonden cox2-gen kan toegepast worden om species, die op 

morfologisch vlak nauwelijks te onderscheiden zijn, toch correct te differentiëren. De voorgenoemde 

rDNA gebieden zullen eerst geamplificeerd worden met het gebruik van de primers NC5 (5'-

GTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATT-3') en NC2 (5'- TTAGTTTCTTTTCCTCCGCT-3') gedurende 

een bepaalde PCR-cyclus. Vervolgens kunnen de amplificatieproducten geknipt worden door bepaalde 

restrictie-enzymen, HhaI, HinfI. Hierbij zullen de amplificatieproducten in wel bepaalde fragmenten 

geknipt worden. Deze fragmenten kunnen dan gelinkt worden aan specifieke species (Tabel 1) 

(D’Amelio et al., 2000; Pekmezci et al., 2014). 
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Tabel 1: Digestieresultaten van verschillende Anisakidae species, na PCR-RFLP met de restrictie-enzymen HhaI 

en HinfI. (bp= aantal basenparen) 1. 

 Restrictiebanden (bp) HinfI Restrictiebanden (bp) HhaI 

Anisakidae species   

A. simplex s. s. 34, 67, 235, 615 419, 532 

A. pegreffii 34, 67, 235, 284, 331 419, 532 

A. simplex s. s.X A. pegreffii 

hybride 

34, 67, 235, 284, 331, 615 419, 532 

Pseudoterranova spp. 35, 179, 693 413, 493 

Hysterotilacium spp. 348, 683 48, 74, 149, 184, 269, 307 

Contracaecum spp. 3, 49, 89, 320 492 70, 126, 143, 240, 374 

2.8 Maatregelen  

Een verscheidenheid aan maatregelen om de bevolking te beschermen tegen een infectie met 

Anisakidae kan opgesomd worden. Sommige van deze maatregelen zijn wettelijk bepaald, terwijl andere 

eerder als een traditionele manier gebruikt worden.  

2.8.1 Verordening EU 853/2004 
Om de volksgezondheid te vrijwaren van het zoönotisch gevaar van Anisakidae stelde de Europese 

Unie reeds enkele maatregelen in. Deze hebben als doel om het gevaar voor de mens om 

voedingsmiddelen besmet met Anisakidae te consumeren in te perken. Deze maatregelen zijn 

opgetrokken in Verordening (EG) Nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 

2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke 

oorsprong. 

Deze verordening eist:  

“1. De volgende visserijproducten moeten gedurende ten minste 24 uur worden ingevroren bij 

een temperatuur van ten hoogste -20 °C in alle delen van het product; deze behandeling moet 

worden toegepast op het rauwe product of op het eindproduct: 

a) visserijproducten bestemd om rauw of vrijwel rauw te worden verbruikt; 

b) visserijproducten van de volgende soorten, als zij een koud rookproces moeten ondergaan 

waarbij de inwendige temperatuur van het visserijproduct niet meer dan60 °C bedraagt: 

i) haring, 

ii) makreel, 

iii) sprot, 

iv) (wilde) Atlantische en Pacifische zalm; en 

c) gemarineerde en/of gezouten visserijproducten indien de toegepaste bewerking niet 
volstaat om de larven van nematoden te vernietigen. 
 
2. Exploitanten van levensmiddelenbedrijven behoeven de krachtens punt 1 vereiste 
bewerking niet uit te voeren indien: 
a) uit de beschikbare epizoötiologische gegevens blijkt dat de visgronden van oorsprong geen 
gevaar voor de gezondheid opleveren wat de aanwezigheid van parasieten betreft; en 
b) de bevoegde autoriteit zulks toestaat. 

                                                      

1 Naar: ‘Identification of Anisakidae Larvae at the species level by PCR/RFLP’ van Community 
Reference Laboratory for Parasites. Terug te vinden op: 
http://old.iss.it/binary/crlp/cont/MI_04_rev._3.pdf (laatst geconsulteerd mei 2019) 

http://old.iss.it/binary/crlp/cont/MI_04_rev._3.pdf
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3. Behalve bij levering aan de eindverbruiker moeten de in punt 1 bedoelde visserijproducten, 
wanneer zij in de handel worden gebracht, vergezeld gaan van een door de fabrikant 
afgegeven document waarin is aangegeven welke behandeling is toegepast.”2 
 

Het is aan te merken dat deze maatregelen gericht zijn tegen de fysieke aanwezigheid van parasieten 

in de visserijproducten. Ze zorgen echter niet voor een bescherming tegen het gevaar die de eerder 

besproken allergenen kunnen vormen voor de consument.  

2.8.2 Behandelingen van visproducten 
Er bestaan verschillende manieren om visproducten te vrijwaren van aanwezige, al dan niet levende, 

Anisakidae L3-larven. Bepaalde manieren worden traditioneel gebruikt in bepaalde culturen en landen, 

terwijl andere manieren meer toegepast zullen worden bij de industriële behandeling van visproducten. 

2.8.2.1 Verwijderen van de L3-larven 

De methode waarbij vers gevangen vis meteen ontdaan wordt van de ingewanden, wat een gebruikelijke 

praktijk is op lokale vissersboten, is een eerste manier om er voor te zorgen dat het visvlees zoveel 

mogelijk gevrijwaard wordt van parasitaire infectie. Er zal geen post-mortem-migratie zijn van L3-larven 

vanuit de ingewanden naar het visvlees. Ante-mortem-migratie kan echter niet verhinderd worden. 

Hierdoor is er geen garantie dat het visvlees vrij zal zijn van eventueel ingekapselde L3-larven (Cipriani 

et al., 2018). 

2.8.2.2 Invriezen 

De behandeling van visproducten tegen de aanwezigheid van levende Anisakidae die door de EU wordt 

opgelegd is het invriezen van de visproducten. Zo is het aanbevolen om voor minstens 24 uur de 

volledige visproducten in te vriezen onder een temperatuur van -20 °C. Dit is voldoende om de 

aanwezige L3-larven af te doden. Men kan ook invriezen aan een temperatuur van -18 °C, waarbij de 

bewaartijd, om het afsterven van de L3-larven te verzekeren, verlengd wordt naar 96 uur (Cipriani et al., 

2016). 

2.8.2.3 Hittebehandeling 

Om aanwezige L3-larven in visproducten af te doden is het aanhouden van een kerntemperatuur van 

60 °C gedurende 1 minuut reeds voldoende. Het bereiken van deze kerntemperatuur hangt onder meer 

af van de dikte en samenstelling van het product. Deze behandeling kan echter niet garanderen dat het 

betreffende product vrij is van hitte-resistente allergenen (Pozio, 2013).  

2.8.2.4 Marineren 

Een traditionele manier om visproducten te behandelen en te bewaren is het marineren. Hierbij worden 

de rauwe of voorgekookte visproducten ondergedompeld in een zure oplossing. Deze manier om rauwe 

visproducten te bewaren is een veel gebruikte traditionele manier in bepaalde mediterrane landen zoals 

Spanje en Italië, maar garandeert echter niet het afdoden van aanwezige L3-larven (Pozio, 2013). Er is 

aangetoond dat A. simplex L3-larven tot 119 dagen kunnen overleven wanneer rauwe vis gemarineerd 

wordt in een oplossing van zout en azijn, afhankelijk van het zoutgehalte in de oplossing (Karl et al., 

1995). Het marineren van rauwe vis wordt beschouwd als een van de grootste factoren in de prevalentie 

van anisakidosis in gemeenschappen die deze manier van bewaren courant gebruiken (Pozio, 2013).  

2.8.2.5 Zouten  

Net zoals bij marineren worden bij het zouten rauwe visproducten in een oplossing bewaard, in dit geval 

een zoutoplossing of pekel. Er is aangetoond dat onder specifieke omstandigheden Anisakidae L3-

larven gevoelig zijn aan zout. Bij industrieel zouten moeten de rauwe visproducten minsten 20 dagen in 

de zoutoplossing blijven om het afsterven van de L3-larven te garanderen. Wanneer de NaCl-

concentratie gedurende 6 weken 8-9% bedraagt, kan deze procedure gebruikt worden als vervanging 

van de invriesprocedure van de visproducten. Bij meer traditionele manieren van zouten moeten de 

producten, om het afsterven van de L3-larven te garanderen, gedurende 28 dagen in een 

pekeloplossing van 6,3% NaCl en 3,7% azijnzuur bewaard worden (AESAN, 2007; Pozio, 2013). 

                                                      

2 Verordening (EG) Nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende 
vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong. 



22 

 

2.8.2.6 Hoge hydrostatische druk 

Een andere procedure om aanwezige L3-larven af te doden is het gebruik van hoge hydrostatische 

druk. De visproducten gedurende 10 minuten behandelen bij een temperatuur van 0-15 °C en een druk 

van 200 MPa is voldoende om L3-larven binnen de visproducten af te doden. De procedure kan ook 

doorgaan bij een temperatuur van 0-15 °C en een druk van 140 MPa, waarbij de proceduretijd dan 

verlengd moet worden tot 60 minuten. De afwisseling van verschillende cycli van compressie en 

decompressie is een effectievere manier om L3-larven af te doden. Een bijkomend voordeel van deze 

methode is dat de cuticula van de L3-larven niet aangetast wordt, zodat er minder kans is op het 

achterblijven van vrijgekomen allergenen. Een nadeel van deze techniek is dat het de structuren van 

het rauwe visproduct aantast, waardoor de economische waarde hiervan daalt. Hoge hydrostatische 

druk wordt daarom beter gebruikt op reeds bewerkte visproducten, waarvan de textuur, kleur, etc. 

minder aangetast zullen worden door de techniek (Dong et al., 2003; Brutti et al., 2010; Pozio, 2013). 

2.6.2.6 Roken 

Wanneer men visproducten warm rookt waarbij het product gedurende 3 tot 8 uur behandeld wordt bij 

een temperatuur van 70 tot 80 °C worden L3-larven gedood (FDA/CFSAN, 2001). Bij het koud roken, 

waarbij een temperatuur van 38 °C gehanteerd wordt, is dit echter niet het geval. Producten die koud 

gerookt zijn, zijn dus niet vrij van een eventuele besmetting en moeten dus een voorgaande behandeling 

krijgen die het afdoden van aanwezige L3-larven garandeert, zoals bijvoorbeeld het invriezen van deze 

producten (Khalil, 1969).  

2.9 Probleemstelling en doelstellingen 

2.9.1 Probleemstelling 
Hoezeer ook de bewustwording voor Anisakidae-gerelateerde aandoeningen en economische verliezen 

stijgt, zijn er tot op het moment van dit schrijven ontzettend weinig gegevens over het effectief 

voorkomen van deze parasieten in België voor handen. Het enige gepubliceerde materiaal dateert reeds 

uit 1999, wanneer Piccolo en collega’s (1999) een studie hebben uitgevoerd over de prevalentie van 

Anisakidae in Belgische consumptievis. 

De gebruikte methode en de species-bepaling in het desbetreffende werk, in combinatie met de huidige 

stijging in voorkomen, roepen, met de huidige kennis, echter enkele vragen op over de accuraatheid en 

actualiteit van de bevindingen. Met nieuwere technieken, zowel op vlak van detectie als van species 

determinatie, zal geprobeerd worden om een correcter beeld te schetsen van het voorkomen van deze 

parasieten. 

2.9.2 Doelstelling: 
Hoofddoelstelling:  

De doelstelling van dit werk is een inschatting maken van de huidige prevalentie van Anisakidae in vis 

die verkocht zal worden op de Belgische markt.  

Specifieke doelstellingen:  

1. Het inschatten van het voorkomen van Anisakidae in verschillende commerciële vissoorten in 

België. 

2. Een vergelijking maken van de effectiviteit van het gebruik van de lichtbak en artificiële digestie 

als detectiemethode van Anisakidae in consumptievis. 

3. Het bepalen van het aantal larven en de lokalisatie ervan in de vis.  

4. De identificatie van de species van de aangetroffen L3-larven, zowel via morfologische als door 

middel van moleculaire technieken. 
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3 Materiaal en methoden 

3.1 Staalname 

Tijdens deze studie werd een wekelijks staalnamemoment georganiseerd in een visverwerkingsbedrijf 

in Vlaanderen. Telkens werden er minstens een tiental at random stalen genomen van de op die dag 

aanwezige vissoorten, waarbij één staal gelijkstaat aan één vis of visdeel. Elke staal werd zorgvuldig in 

een hersluitbaar plastic zakje bewaard, dat op voorhand gelabeld werd met het respectievelijke 

staalnummer. De staalnummers bestaan uit een oplopend nummer van vier cijfers, te beginnen met 

0001 voor het eerste staal. De gegevens werden elektronisch verzameld in een applicatie, Epicollect©. 

Per staal werden de datum van vangst, vissoort en eventueel visdeel geregistreerd. Daarnaast werd 

een foto genomen van het label van de batch waaruit het staal verzameld werd. Alle stalen werden 

nadien gekoeld bewaard voor transport naar het laboratorium waar zij bewaard werden bij 4 °C. 

3.2 Detectie en collecteren van Anisakidae-larven 

3.2.1 Voorbereiding visstaal 
In het laboratorium werd elk staal systematisch behandeld en onderzocht. Door middel van mild 

stromend water werd elk staal gereinigd waarna het staal op een witte, lichtdoorlatende plateau werd 

geplaatst. Vervolgens werden de lengte en gewicht van het volledig staal genoteerd. In het kader van 

dit onderzoek werden, indien nodig, de stalen ontdaan van de ingewanden en vel waarna ze versneden 

werden in verschillende gestandaardiseerde filetstukken. Tijdens het snijden werd er op gelet om geen 

eventuele zichtbare L3-larven te beschadigen. Elk stuk kreeg een bijhorende code, volgend op het 

algemene staalnummer: 

0: Ingewanden   2: Middenstuk (filet) 

00: Lever  3: Staartstuk (filet) 

1: Kopstuk (filet) 4: Buik flappen, het ventrale deel van de spieren van het kopstuk en middenstuk 

Elk nieuw gevormd visdeel werd in bewaring gehouden in een doorzichtig plastic doosje, dat gelabeld 

werd met de code van het desbetreffende stuk staal (bijvoorbeeld: de kopregio van staal 0009 kreeg de 

code 0009_1). Het gewicht van elk apart deel werd genoteerd. Alvorens de stukken voor bewaring terug 

werden geplaatst in een koelruimte (eveneens bij 4° C), werd gecontroleerd op de aanwezigheid van 

Anisakidae-larven door middel van de lichtbakmethode. Aanwezige larven werden evenwel niet 

verwijderd maar wel genoteerd. Ook het karkas en verwijderde vel waren onderhevig aan een visuele 

controle alvorens ze verwijderd werden uit het onderzoek. Na het versnijden van elk staal werden alle 

gebruikte materialen zorgvuldig gewassen. Uiteindelijk werden alle verzamelde gegevens toegevoegd 

aan Epicollect©. 

3.2.2 Artificiële digestie  
Alvorens de stalen gebruikt werden voor artificiële digestie werden deze verwijderd uit de koelruimte en 

in een incubator (B4115, Termaks) geplaatst bij 46 °C. Vervolgens werd de digestievloeistof gemaakt. 

In deze studie werd een pepsine-oplossing gebruikt, die wel het visvlees vernietigt maar de nematoden 

intact laat. Er werd gewerkt volgens een 1/20 verhouding, waar 100 gram visvlees opgelost werd in 2 

liter oplossing.  

Er werd maximaal vier liter pepsine-oplossing per keer gemaakt. Eerst werd 4 liter water opgewarmd 

tot een temperatuur van 44 °C. Daaropvolgend werd 32 ml HCl (Hydrochloric acid 25%, PanReac 

AppliChem) toegevoegd en tot slot 20 gram pepsinepoeder (Pepsin DAB, Chemlab). Alles werd door 

middel van een magnetische roerder (RCT basic, IKA) voldoende opgelost en uiteindelijk werd de 

pepsine-oplossing au bain-marie bewaard bij een temperatuur van 44 °C tot deze gebruikt werd. 

Na 45 minuten konden de stalen uit de incubator genomen worden en de digestie ondergaan. Alvorens 

verder te gaan, werden voor eventuele latere onderzoeken tot maximaal twee Eppendorftubes van 2 ml 

gevuld met visvocht. Deze werden gelabeld en bewaard.  

Elk staal werd zorgvuldig, met de vingers vermalen tot kleine stukken. Hierbij werd er op gelet om 

eventueel aanwezige L3-larven niet te beschadigen. Tot maximaal 100 gram staal werd in één 
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erlenmeyer gedaan. Het plastic doosje werd gespoeld met de pepsine-oplossing om eventuele 

achtergebleven stukken staal niet te verliezen, waarna dit werd toegevoegd aan de erlenmeyer. De 

erlenmeyer kreeg de zelfde code als het staal, om latere verwarring te voorkomen. Aan elke erlenmeyer 

werd een magnetische roerstaaf toegevoegd. De pepsine-oplossing kon hierna toegevoegd worden, 

waarbij de 1/20 proportie gerespecteerd werd. De met stalen gevulde erlenmeyers werden vervolgens 

op een magnetische roerder (RCT basic, Ika en L23, Labinco) (verwarmd of in een incubator aan een 

temperatuur van 46 °C) geplaatst. Er werd geroerd tussen 400 en 600 toeren per minuut gedurende 15 

minuten. 

Na deze 15 minuten werden de resten van het staal opgevangen in een zeef, terwijl de pepsine-

oplossing werd opgevangen in een beker en nadien verwijderd. De staalresten werden overgebracht 

naar een petrischaal, geplaatst op een lichtbak. Vervolgens werden de resten gecontroleerd op 

aanwezige L3-larven, waarbij grotere stukken onverteerde vis door middel van een pincet en spatel 

verkleind werden. Gevonden L3-larven werden overgebracht in een tweede petrischaal gevuld met 

water. Uiteraard werd deze petrischaal gemarkeerd met de desbetreffende staalcode. Wanneer het 

staal volledig gecontroleerd was, werd dit verwijderd. De petrischaal met gecollecteerde L3-larven werd 

nadien bewaard in de koelkast voor verdere identificatie. Alle gebruikte materialen werden tussen het 

controleren van de stalen en op het einde gereinigd met water en zeep. 

3.3 Identificatie van L3-larven 

3.3.1  Morfologische identificatie 
Na het collecteren van de L3-larven uit het visvlees werden deze gekoeld bewaard in een met water 

gevulde petrischaal. Zoals eerder vermeld kunnen Anisakidae tot op het genusniveau van elkaar 

onderscheiden worden door middel van morfologische kenmerken van de kopregio. Elke L3-larve werd 

apart onderzocht onder de lichtmicroscoop (Laborlux S, Leica Microsystems Belgium) en bekeken met 

verschillende vergrotingen. Na identificatie werd elke larve apart in een 2ml Eppenfdorftube bewaard in 

een 70% ethanol oplossing. De Eppendorftube werd gelabeld met de desbetreffende staalcode en een 

individueel nummer voor de L3-larve (bijvoorbeeld: eerste geïdentificeerde L3-larve uit kopregio van 

staal 0009: 0009_01_1) en met de datum van identificatie. Alle Eppendorftubes werden verzameld in 

een Eppendorfhouder (maximale capaciteit 64 tubes) en bewaard in een koelruimte bij 4 °C. Elke 

Eppendorfhouder werd gelabeld met een oplopend nummer (01-99) en elke tube kreeg een precieze 

locatiecode (A-H, 1-8, naargelang de positie in de Eppendorfhouder). Na elk individueel onderzoek 

werden de gebruikte materialen gereinigd met hypochloriet en ethanol. Alle gegevens werden tot slot 

toegevoegd aan de Epicollect©. 

3.3.2 Moleculaire identificatie 
De volgende stap in het bepalen van de species was PCR/RFLP. Per stuk visstaal werd minstens één 

gecollecteerde L3-larve onderworpen aan een moleculaire identificatie. L3-larven waarvan het 

morfologisch identificeren niet mogelijk was kwamen ook in aanmerking.  

Er werd gewerkt volgens het protocol ‘Identification of Anisakidae Larvae at the species level by 

PCR/RFLP’ van Community Reference Laboratory for Parasites1. 

3.3.2.1 Staalpreparatie 

L3-larven die geselecteerd waren voor verder onderzoek werden uit de koelruimte gehaald en 

geprepareerd. Elke L3-larve werd op een petrischaal gelegd en een stuk van de L3-larve werd met een 

bistourimesje afgesneden. Het afgesneden stuk werd in een nieuw 1,5 ml Eppendorftube bewaard en 

de rest van de L3-larve werd teruggeplaatst. Elke tube werd genummerd volgens de corresponderende 

nummering. Tot slot werden de stalen enkele seconden in de centrifuge (580R, Eppendorf) op 

maximumsnelheid geplaatst zodat deze op de bodem van de Eppendorftubes kwamen te liggen. 

3.3.2.2 DNA-extractie: 

Bij elk staal werd 100 µl incubatiebuffer (DNA IQ System kit, Promega) gevoegd en de stalen werden 

geïncubeerd bij 55 °C gedurende 30 minuten in de thermoblock-shaker (Thermomixer C, Eppendorf). 

Gedurende de incubatie werden de stalen geschud bij 1400 vibraties per minuut. Nadien werden de 

stalen enkele seconden op de maximumsnelheid gecentrifugeerd.  
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Bij elk staal werd vervolgens 200 µl lyse-buffer (Tissue and Hair Extraction kit, Promega) toegevoegd, 

evenals 10 µl paramagnetisch resin (DNA IQ System Kit, Promega). De stalen werden gevortext (Vortex 

schudapparaat VV3, VWR) zodat een goede mengeling werd verkregen. De stalen werden opnieuw in 

de thermoblock geplaatst en gedurende 7,5 minuten op 25 °C geïncubeerd. Opnieuw werd er geschud 

bij 1400 vibraties per minuut. 

Nadien werden de stalen 30 tot 60 seconden in de magnetische separator (MagnaRack, Invitrogen) 

geplaatst. De paramagnetische resin werd hierdoor tegen de tubewand gehouden onder invloed van 

het magnetisch veld. De vloeistof in de tube werd door middel van aspiratie met een pipet verwijderd. 

Bij deze stap was het van cruciaal belang de paramagnetische resin niet te beschadigen.  

Opnieuw werd 100 µl lyse-buffer toegevoegd aan de stalen. Om een goede mengeling te verkrijgen 

werden de stalen enkele seconden gevortext. Daaropvolgend werden de stalen opnieuw in de 

magnetische houder geplaatst en na de wachttijd werd de bovenstaande vloeistof verwijderd door te 

pipeteren. Ook in deze stap moest erop toegezien worden dat de magnetische resin niet beschadigd 

werd. 

Vervolgens voegde men 100 µl was-buffer (Tissue and Hair Extraction Kit, Promega) toe aan de stalen, 

die hierna gevortext werden. daarna werden alle stalen in de magnetische houder geplaatst en werd de 

was-buffer verwijderd. Deze handeling werd tot drie keer toe herhaald. Nadien droogden de stalen 15 

tot 20 minuten aan de lucht.  

Hierna werd 100 µl elutie-buffer (Tissue and Hair Extraction Kit, Promega) toegevoegd per staal, waarna 

zachtjes gesuspendeerd werd. De stalen werden 50 minuten in de thermoblock geplaatst bij 65 °C en 

werden zachtjes geschud bij 1400 vibraties per minuut.  

Tot slot werden de stalen wederom in de magnetische houder geplaatst. De bovenstaande suspensie 

werd in nieuwe gelabelde 1,5 ml Eppendorftubes gepipetteerd. De stalen werden nadien diepgevroren 

en bewaard tot men overging tot de PCR-amplificatie.  

3.3.2.3 PCR-amplificatie: 

Stalen die geselecteerd zijn voor de PCR-amplificatie (Tabel 2) werden ontdooid, evenals 2x PCR 

Master Mix (PCR Master Mix, Promega), SetA (Oligonucletoiden-mix van evenredige hoeveelheid NC2 

en NC5, Sigma-Aldrich) en positieve amplificatie-controles. Als negatieve amplificatie-controle werd 

water (Milli-Q grade water, Sigma-Aldrich) gebruikt. 0,2 ml PCR-tubes werden gelabeld waarbij de 

staalnummering gerespecteerd werd. 

Er werd voldoende amplificatiemix gemaakt voor al de onderzochte stalen en de positieve en negatieve 

controle. De amplificatiemix van een enkel staal bestond uit 25 µl 2X PCR MasterMix, 22µl water (Milli-

Q grade Water, Sigma-Aldrich) en 1 µl SetA. 

Nadat alles werd samengevoegd in de amplificatiemix, werd deze voldoende gemengd door middel van 

de vortex en enkele seconden op maximumsnelheid gecentrifugeerd. Vervolgens werd in elke 0.2 ml 

PCR-tube 48 µl van de amplificatiemix gepipetteerd.  

Bij deze 48 µl-amplificatiemix werd telkens 2 µl van de te onderzoeken stalen overgebracht. De stalen 

werden opnieuw voldoende gemengd met de vortex en enkele seconden op maximumsnelheid in de 

centrifuge geplaatst. Tot slot werden de stalen in het voorverwarmde PCR-apparaat (Veriti 96 Well 

Thermo Cycler, Applied Biosystem) geplaatst.  

 Tabel 2: De amplificatiecyclus die werd ingesteld op het PCR-apparaat 1. 

Pre-denaturatie 2 min/95 °C 

Amplificatie 30 sec/95 °C 

30 sec/55 °C 

75 sec/72 °C 

Aantal cycli 35 

Finale extensie 7 min/72 °C 
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Na de amplificatie werden de stalen wederom enkele seconden aan maximumsnelheid gecentrifugeerd. 

Finaal werden de stalen in diepgevroren toestand bewaard tot deze gebruikt konden worden voor de 

elektroforese. 

3.3.2.4 Elektroforese: 

Eén gram agarose (Agarose molecular biology grade, Eurogentec) werd in 100 ml TAE 0,5x (verdund 

uit TAE 50x, ThermoFischer) opgelost in een glazen beker. De oplossing werd zachtjes geroerd en 

daarna voldoende opgewarmd tot de suspensie helder werd. Vervolgens werd de oplossing 20 minuten 

in een warmwaterbad geplaatst bij 55 °C. Daarna werd de vloeibare gel in een mal gegoten, waarop 

een kam bevestigd is, geschikt voor het aantal te onderzoeken stalen. De gel werd 30 minuten in de 

mal gehouden tot deze volledig gestold was. Daarna werd de kam voorzichtig verwijderd. De gel werd 

vervolgens in het elektroforese toestel geplaatst en volledig bedekt met TAE 0,5x buffer. 

Aan 10 µl van de ontdooide stalen werd 2 µl ladingsbuffer 6x (Loading buffer 6x, ThermoScientific) 

toegevoegd. In de eerste en laatste uitsparing in de gel werd 5 µl van de L100 oplossing (Generuler 100 

bp DNA ladder, ThermoScientific) geplaatst. Vervolgens werd in de overige uitsparingen 10 µl van het 

amplificatieproduct gepipetteerd. Het elektroforese toestel (Sub-cell GT, Bio-Rad) werd gedurende 60 

minuten aan 110 Volt gekoppeld aan de stroombron. Na deze periode werd de gel 30 minuten in een 

ethidiumbromide oplossing (100 µl ethidiumbromide/1000 ml H2O) (Ethidiumbromide solution, Sigma-

Aldrich) geplaatst. 

Wanneer de gel voldoende lang in de ethidiumbromide oplossing geplaatst werd, werd deze op de uv-

transilluminator (uv transilluminator 2000, Biio-Rad) geplaatst. Eerst werd gecontroleerd of het beeld 

correct kon geregistreerd worden en werd door middel van een digitale camera een foto genomen.  

3.3.2.5 Interpretatie van de stalen: 

De gevormde banden die via amplificatie verkregen zijn, worden vergeleken met de gevormde banden 

van L100 en met deze van de positieve controles. Hieronder is een opsomming geplaatst van het aantal 

basenparen per relevant Anisakidae species (Tabel 3).  

 Tabel 3: Interpretatie van de gevormde amplificatiebanden na visualisatie. (bp= aantal basenparen) 1. 

 

Een amplificatie werd als geldig beschouwd indien de positieve controles als een amplificatieproduct 

volgens bovenstaande tabel zichtbaar waren en wanneer er voor de negatieve controle geen 

amplificatiebanden zichtbaar waren. Indien de stalen positief waren, werden deze verder gebruikt in het 

identificatieproces, indien niet werden zij niet verder behandeld. 

3.3.2.6 Enzymatische DNA-digestie: 

De stalen die in aanmerking kwamen om verder gebruikt te worden werden ontdooid, evenals de 

restrictie-enzymen (HinfI code R0155L, Hhal code R0139L, New England Biolabs), de 10x restrictie-

enzymen-buffer (CutSmart Buffer, New England Biolabs) en positieve controles. 

Voldoende 1,5ml Eppendorftubes werden gelabeld en een voldoende hoeveelheid enzymatische 

digestiemix werd voorbereid. De enzymatische digestiemix voor 1 staal bestond uit 1,5 µl 10x buffer, 

0,5 µl restrictie-enzym (HinfI of HhaI), 10 µl PCR-product en 3 µl water.  

De totale hoeveelheid enzymatische digestiemix werd gemengd door middel van de vortex en nadien 

enkele seconden aan maximale snelheid gecentrifugeerd. Vervolgens werd per staal 5 µl in de 

voorbereide tubes gepipetteerd, waarna er 10 µl van de gebruikte stalen toegevoegd werd. De stalen 

werden vervolgens enkele seconden aan maximale snelheid gecentrifugeerd. Daaropvolgend werden 

de stalen gedurende 2 uur geïncubeerd bij 37 °C in de thermoblock, zonder te schudden.  

Na de incubatie werden de stalen opnieuw enkele seconden aan maximumsnelheid in de centrifuge 

geplaatst en werd per staal 3 µl van de ladingsbuffer 6x toegevoegd. Tot slot werden de stalen nog 

A. simplex 

s.s. 

A. 

pegreffii 

A. simplex X 

A. pegreffii 

hybride 

Pseudoterranova 

spp. 

Hysterotilacium 

spp. 

Contracaecum 

spp. 

951 bp 951 bp 951 bp 906 bp 1031 bp 978 bp 
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gevortext en gecentrifugeerd om een goede mengeling te verkrijgen. De stalen werden gekoeld bewaard 

tot deze gebruikt worden voor elektroforese. 

3.3.2.7 Elektroforese: 

2.5 gram agarose werd in 100 ml TAE 0,5x opgelost in een glazen beker. De oplossing werd zachtjes 

geroerd en daarna voldoende opgewarmd tot de suspensie helder werd. Vervolgens werd de oplossing 

20 minuten in een warmwaterbad geplaatst bij 55 °C. Daarna werd de vloeibare gel in een mal gegoten, 

waarop een kam bevestigd is, geschikt voor het aantal te onderzoeken stalen. De gel werd 30 minuten 

in de mal gehouden tot deze volledig gestold was. Daarna werd de kam voorzichtig verwijderd. De gel 

werd vervolgens in het elektroforese toestel geplaatst en volledig bedekt met TAE 0,5x buffer. 

In de eerste en laatste uitsparing in de gel werd 5 µl van de L100 oplossing geplaatst. Vervolgens werd 

in de overige uitsparingen 10 µl van de stalen gepipetteerd. Het elektroforese toestel werd gedurende 

90 minuten aan 120 Volt gekoppeld aan de stroombron. Na deze periode werd de gel gedurende 30 

minuten in een ethidiumbromide-oplossing (100 µl ethidiumbromide/1000 ml H2O) geplaatst. 

Wanneer de gel voldoende lang in de ethidiumbromide-oplossing geplaatst werd, werd deze op de uv-

transilluminator geplaatst. Eerst werd gecontroleerd of het beeld correct kon geregistreerd worden en 

werd er door middel van een digitale camera een foto genomen.  

3.3.2.8 Interpretatie resultaten: 

De grootte van de gevormde restrictiebanden werden vergeleken met de banden van de L100 oplossing, 

evenals met de positieve en negatieve controles (Tabel 4). De enzymatische digestie werd als geldig 

beschouwd indien de gevormde restrictiebanden overeenkwamen met de referenties. Wanneer de 

gevormde restrictiebanden niet overeenkwamen werd de identificatie stopgezet. 

 Tabel 4: Referentiewaarden voor de gevormde fragmenten voor de verschillende species na PCR-RFLP, waarbij 
ofwel gebruik werd gemaakt van HinfI of HhaI als restrictie-enzym. (bp= aantal basenparen) 1. 

 

3.4 Data analyse 

Om de vergaarde data te kunnen analyseren, werd gebruik gemaakt van het data-analyse programma 

R studio. Om de significantie tussen de verschillende technieken en prevalenties te berekenen, evenals 

de betrouwbarheidsintervallen, werd een Clopper-Pearson interval toegepast. Door een menselijke fout 

werden voor zeven vissen de gegevens van de lichtbakmethode niet genoteerd. Aangezien artificiële 

digestie in deze thesis als de gouden standaard beschouwd wordt, werden voor deze vissen enkel de 

resultaten van de digestie gebruikt voor de berekening van de prevalentie. Hierdoor werden vier vissen 

met een ontbrekend resultaat voor de lichtbak als negatief gezien. De drie andere vissen waren positief 

na artificiële digestie en werden dus als positief beschouwd. Door een menselijke fout werd voor één 

visstaal de gegevens van de artificiële digestie niet correct verzameld en worden daarom niet gebruikt 

 Restrictiebanden (bp) HinfI Restrictiebanden (bp) HhaI 

Anisakidae species   

A. simplex s. s. 34, 67, 235, 615 419, 532 

A. pegreffii 34, 67, 235, 284, 331 419, 532 

A. simplex s. s.X A. pegreffii 

hybride 

34, 67, 235, 284, 331, 615 419, 532 

Pseudoterranova spp. 35, 179, 693 413, 493 

Hysterotilacium spp. 348, 683 48, 74, 149, 184, 269, 307 

Contracaecum spp. 3, 49, 89, 320 492 70, 126, 143, 240, 374 
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in de berekening, ook niet voor de prevalentie-berekening. Er werd gebruikt gemaakt van het package 

epiR3 om de twee gebruikte detectiemethoden met elkaar te vergelijken.  

 

 

 

 

                                                      

3: Stevenson, M., Nunes, T., Heuer, C., Marshall, J., Sanchez, J., Thornton, R., Reiczigel, J., Robison-
Cox, J., Sebastiani, P., Solymos, P., Yoshida, K., Jones, G., Pirikahu, S., Firestone, S., Kyle, R., 
Popp, J., Jay, M., 2018, epiR: Tools for the Analysis of Epidemiological Data. 
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4 Resultaten 

Tijdens het onderzoek werden tussen mei 2018 en april 2019 een totaal van 400 vissen onderzocht. 

Deze behoren tot 37 species van vis die te verkrijgen zijn op de Belgische markt en waarvan het 

merendeel afkomstig is uit FAO major Fishing Area 27 (Figuur 9) (Tabel 5 en Tabel 7). In het kader van 

dit thesiswerk werd meegeholpen aan de analyse van deze stalen tussen september 2018 en maart 

2019.  

 

Figuur 9: Rode pijl: FAO zone 27, het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan.4 

Tabel 5: De verzamelde vissoorten met het bijhorende aantal stalen. 

 

                                                      

4 Terug te vinden op: http://www.fao.org/fishery/area/search/en (Laatst geraadpleegd in mei 2019) 

Vissoort 
Totaal aantal 
stalen 

Vissoort 
Totaal aantal 
stalen 

Vissoort 
Totaal aantal 
stalen 

Bot  2 Makreel  14 Tong 19 

Geep 2 Pieterman 3 Tongschar 11 

Goudbrasem  17 Pladijs  21 Victoriabaars 1 

Grauwe poon  3 Riddervis  2 Vlaswijting 18 

Griet  5 Rode poon  14 Wijting 14 

Haring  11 Rog  6 Zalm 10 

Heilbot  5 Roodbaars  21 Zalmforel 6 

Hondshaai  10 Sardien  11 Zeebaars 21 

Hondstong  5 Schar  4 Zeeforel 4 

Horsmakreel  1 Schelvis  24 Zeewolf 19 

Kabeljauw  39 Staartvis  11 Zwaardvis 1 

Koolvis  22 Steenbolk  5 

Leng  11 Tarbot 7 

http://www.fao.org/fishery/area/search/en
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4.1  Prevalentie 

De prevalentie van het totale aantal besmette vissen was 33,3% (95%BI: 28,7 – 38,2). Omdat voor één 

visstaal het resultaat voor artificiële digestie niet gekend was, werd dat staal niet gebruikt voor de 

berekening (Figuur 10).  

 

Figuur 10: Resultaten van het voorkomen van Anisakidae in de onderzochte visstalen na artificiële digestie.  

4.2 Prevalentie per vissoort 

De hieronder gegeven prevalenties zijn van de visspecies waarvan ten minste tien stalen genomen 

werden tijdens het onderzoek (Figuur 11). De overige vissoorten worden niet weergegeven, omdat er 

maar een laag aantal vissen onderzocht werden. Een overzicht hiervan is terug te vinden in hoofdstuk 

8 Bijlagen (Figuur 18). 

 

Figuur 11: Prevalentie van Anisakidae per vissoort waarvan ten minste 10 stalen onderzocht werden, met 
bijhorende 95% betrouwbaarheidsinterval.  

133

266

1

Positief Negatief Onbekend
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4.3 Voorkomen per visdeel 

 

Figuur 12: Het voorkomen van Anisakidae per onderzocht visdeel, met het bijhorende 95% 
betrouwbaarheidsinterval. (n= aantal onderzochte stalen). 

Elk onderzocht staal werd vervolgens opgedeeld in verschillende visdelen en afzonderlijk onderzocht 

(Figuur 12).  

Er werden in totaal 350 kopregio’s onderzocht, waarvan 57 besmet waren. Na controle werden 78 

middenstukken van 382 onderzochte middenstukken positief bevonden. Van de 360 staartstukken 

waren er 12 geïnfecteerd. Een totaal aantal van 70 buikflappen werden onderzocht, waarvan er 24 

geïnfecteerd bleken.   

Na de controle van 80 ingewanden werden er 45 als geïnfecteerd beschouwd en tot slot waren 5 levers 

van de 13 onderzochte levers geïnfecteerd. 

Wanneer er een vergelijking gemaakt wordt tussen het voorkomen in het spierweefsel (kopstuk, 

middenstuk, staartstuk en buikflappen) en de ingewanden (ingewanden en lever), zien we dat er in 

14,7% van de spieren een infectie voorkwam, terwijl dit voor de ingewanden 62,5% is. 

Van 43 positieve visstalen hebben we een compleet staal, een staal waarvan elk apart deel aanwezig 

was, onderzocht. Hiervan werd ook het voorkomen van de Anisakidae bepaald (Figuur 13). Bij een 

aantal van deze vissen was het echter niet mogelijk om de buikflappen te onderscheiden van de kop- 

en middenstukken, waardoor er slechts maar 16 onderzocht zijn, in tegenstelling tot de andere delen, 

waarvan er wel 43 stalen zijn onderzocht. De lever kon slechts bij 9 vissen gedifferentieerd worden.  
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Figuur 13: Het voorkomen van Anisakidae in 43 positieve vissen waarvan het volledige staal is onderzocht, met 
bijhorende 95% betrouwbarheidsinterval. (n= Aantal onderzochte stalen).  

4.4 Distributie aantal L3-larven 

Wanneer we de distributie van het aantal L3-larven bekijken, zien we dat het merendeel van de positieve 

stalen was geïnfecteerd met 1 tot 10 L3-larven. Uitzonderlijk werden er meer dan 31 L3-larven 

gecollecteerd uit een staal (Figuur 14). 

 

Figuur 14: Distributie van het aantal gecollecteerde L3-larven per positief staal.  
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4.5 Species L3-larven 

In totaal werden er 2373 L3-larven gecollecteerd uit 133 positieve vissen. Door middel van de 

morfologische kenmerken werd het genus van de gecollecteerde L3-larven bepaald. Vervolgens werden 

de larven op basis hiervan ingedeeld in groepen. Van elke groep werd minstens één L3-larve 

onderworpen aan een moleculair onderzoek. Bij het schrijven van dit werk werd van 130 L3-larven de 

species bepaald door middel van PCR-RFLP, afkomstig van 109 positieve vissen. De afgeleide waarden 

staan garant voor 1771 L3-larven. Van de overige L3-larven kan geen correct species afgeleid worden, 

daar er nog geen confirmatie was door middel van PCR-RFLP. 

Figuur 15 geeft de verdeling aan van de verschillende Anisakidae-species die gevonden zijn tijdens het 

onderzoek. A. simplex s.s. was het meest voorkomende species, gevolgd door P. decipiens en H. 

aduncum. Hierna kwamen ook A. pegreffii en een niet-Anisakidae-soort voor, en tot slot kwam A. 

simplex s.s. X A. pegreffi hybride het minste voor. 

Figuur 15: De verdeling van de verschillende species van Anisakidae van de geteste L3-larven.  

4.6 Species L3-larven per vissoort  

In volgende grafiek is het voorkomen van de verschillende species per vissoort zichtbaar (Figuur 16). 

Dit is eveneens gebaseerd op het aantal L3-larven waarvan de species door middel van PCR-RFLP 

bevestigd is. De getoonde vissoorten zijn eveneens enkel deze vissoorten waarvan er minstens 10 

stalen onderzocht werden. 
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Figuur 16: Het voorkomen van de verschillende parasitaire species per vissoort.  

Per vissoort werden vaak verschillende parasitaire species aangetroffen. Enkele soorten werden door 

slechts één enkel species geparasiteerd, zoals leng, zeebaars, pladijs (met A. simplex s.s.) en tongschar 

(met P. decipiens).  

Andere vissoorten hadden een heel scala aan infecterende species, zoals de rode poon, die zowel door 

H. aduncum (44%), een niet Anisakidae species (32%), P. decipiens (15,1%), A. simplex s.s. (7,7%) en 

A. pegreffii (1,2%) geïnfecteerd was. 

De hondshaai had 74,1% A. simplex als veroorzaker van infectie, 13,3% kan aan P. decipiens gelinkt 

worden en de overige 12,6% aan een niet-Anisakidae-species. 

Makreel had 83,3% A. simplex s.s als parasiet, 11,7% was H. aduncum en 5% behoorde niet tot een 

Anisakidae species. 

Het grootste aandeel van infectie bij de vlaswijting werd veroorzaakt door A. simplex s.s. (70,6%), 

waarna P. decipiens (19,6%), A. simplex s. s.X A. pegreffii hybride (5,7%) en H. aduncum (4,1%) ook 

voorkwamen. 

4.7 Vergelijking detectiemethoden 

Door middel van de lichtbakmethode kon een infectie bij 54 onderzochte vissen aangetoond worden bij 

een totaal van 399 onderzochte vissen. Door middel van artificiële digestie werden bij 133 onderzochte 

vissen een infectie aangetoond (Figuur 17). Zoals reeds vermeld zijn de gegevens voor de 

lichtbakmethode van zeven onderzochte vissen niet meegeteld. Daar de artificiële digestie-methode als 

gouden standaard voor het detecteren van infectie beschouwd wordt, en bij drie van deze zeven vissen 

na artificiële digestie wel een infectie werd vastgesteld, werden deze als positief beschouwd. De 

gegevens voor artificiële digestie van één visstaal werden door een menselijke fout niet correct 

verzameld en niet gebruikt voor de berekeningen.  

Er werd dus via de lichtbakmethode 13,7% (95%BI: 10,5% - 17,5%) van de onderzochte vissen als 

positief aangetoond.  

Door middel van artificiële digestie kon bij 33,3% (95 BI: 28,9% - 38,6%) van de onderzochte stalen een 

infectie aangetoond worden.  
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Figuur 17: Een vergelijking van de lichtbakmethode en de artificiële digestie voor het aantonen van Anisakidae 
infectie bij de onderzochte stalen.  

Bij de vergelijking van de twee methoden worden de stalen waarvan geen correcte data verzameld 

werden niet meegerekend. Wanneer we de artificiële digestie als gouden standaard beschouwen, 

komen we tot de conclusie dat met de lichtbak slechts 41% van de totale infecties kunnen worden 

gedetecteerd. Met andere woorden is de sensitiviteit van de lichtbakmethode slechts 41% (Tabel 6). 

Tabel 6: Vergelijking van de lichtbakmethode met de artificiële digestie. De waarden tussen haakjes zijn de 95% 

betrouwbaarheidsintervallen. 

Schijnbare prevalentie 0,14 (0,10-0,17) 

Ware prevalentie 0,33 (0,29-0,38) 

Sensitiviteit 0,41 (0,32-0,50) 

Specificiteit 1 (0,99-1) 

Positief voorspellende waarde 1 (0,99-1) 

Negatief voorspellende waarde 0,77 (0,72-0,82) 
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5 Discussie 

Ondanks het feit dat het voorkomen van Anisakidae als een gevaar voor de voedselveiligheid wordt 

beschouwd en daarnaast ook als een economische verliespost, is er in België tot op heden slechts één 

onderzoek (Piccolo et al., 1999) uitgevoerd naar het voorkomen van deze parasieten in de 

voedselketen. Het verzamelen van nieuwe, up-to-date cijfers was dus noodzakelijk. 

In dit werk werd getracht om actuele gegevens omtrent de prevalentie van deze parasieten aan te tonen. 

Bij één op drie van de onderzochte vissen werden er L3-larven gedetecteerd. Het potentiële risico voor 

de voedselveiligheid, evenals het potentiële economische verlies voor de industrie, mag dus zeker niet 

onderschat worden.  

Wanneer men de prevalentiecijfers per vissoort bekijkt en vergelijkt met de oudere gegevens van 

Piccolo en collega’s (1999), dan kan men constateren dat elke prevalentie van dezelfde vissoorten in 

de huidige studie hoger blijkt, waarbij zeker de prevalentie voor leng en roodbaars opmerkelijk gestegen 

zijn, respectievelijk van 8,9% naar 54,5% en van 3,8% naar 42,9%. Er moet wel aangehaald worden 

dat in de oude studie enkel gebruik werd gemaakt van de lichtbakmethode om aanwezige L3-larven te 

detecteren, en dit enkel in het visvlees. Of er dus een daadwerkelijke stijging in het voorkomen is 

gebeurd in deze 20 jaar of dat er in de oude studie een onderschatting gemaakt is door het gebruik van 

een techniek die een lagere gevoeligheid heeft, is niet duidelijk. In deze studie werden naast het visvlees 

ook de ingewanden onderzocht, wat een plausibele verklaring kan zijn voor de hoger aangetoonde 

prevalenties. Toch kan men hier een gelijkenis waarnemen met een onderzoek naar het voorkomen van 

Anisakis spp. in Noorse haring, waarbij ook een hogere prevalentie werd waargenomen wanneer men 

die resultaten vergeleek met een daar op voorgaand onderzoek van de zelfde vissoort uit de zelfde 

vangstgebieden. In dat voorgaande onderzoek werd eveneens enkel op basis van visuele 

detectiemethoden gewerkt, terwijl in het recentere onderzoek gebruik werd gemaakt van de uv-press-

methode (Levsen en Lunestad, 2010). Een bijkomende verklaring voor de gestegen prevalenties kan 

het rijzende aantal tussen- en eindgastheren zijn, waardoor het aantal parasitaire infecties ook zal 

toenemen (Zuo et al., 2016). Andere factoren die een invloed hebben op de prevalentie zijn onder meer 

de conditie van de visgastheer en de diepte waarop deze visgastheer gevangen is (Mu et al., 2015), 

maar in dit werk werd hiermee geen rekening gehouden.  

Verder werden ook andere vissoorten in dit werk onderzocht, waarbij de rode poon, haring, makreel en 

hondshaai tot de meest geïnfecteerde vissoorten behoorden. Rode poon neemt in onze studie zelfs de 

plaats in van de hoogst geïnfecteerde vissoort (100%), waarbij dit vroeger aan de vlaswijting werd 

toegeschreven (Piccolo et al., 1999), die in deze studie de tweede hoogste prevalentie bezit. De haring 

wordt als derde meest geïnfecteerde vissoort gezien, maar de prevalentie ligt toch 20% lager in 

vergelijking met andere studies op deze vissoort uit het zelfde gebied (Levsen en Lunestad, 2010). 

Bepaalde vissoorten hadden een lage of zelfs geen infectie met Anisakidae. Zo was dit het geval voor 

zalm (0%). Hierbij moet opgemerkt worden dat de onderzochte stalen van zalm afkomstig waren van 

gekweekte zalm. Er is reeds aangetoond dat voor gekweekte vis parasitaire infecties van dermate lage 

aard zijn dat zij niet als een gevaar beschouwd worden (Inoue et al., 2000). In onze studie was de 

prevalentie voor sardienen eveneens 0%. In een studie uitgevoerd op sardienen uit de Noord 

Adriatische Zee werd echter een hoge graad van infectie met H. aduncum aangetoond (Cavallero et al., 

2015), terwijl een andere studie, uitgevoerd op sardienen afkomstig uit de Ligurische Zee, aantoonde 

dat er geen infectie met marine nematoden in deze vissoort voorkomt (Anastasio et al., 2016). In een 

recente studie kon toch een hoge prevalentie aangetoond worden in sardienen, gevangen voor de 

Portugese kust, waarbij parasieten ook voor het eerst werden aangetroffen in het spierweefsel (Levsen 

et al., 2018). In dit onderzoek werd een eerder lage prevalentie gezien voor zeebaars. Dit staat in 

contrast met eerdere studies, waarbij de prevalentie in zeebaars uitermate hoog bleek te zijn (Bernardi, 

2009). 

In het werk van Piccolo en collega’s (1999) concludeerden zij dat A. simplex met 84,5% de meest 

voorkomende species is, naast P. decipiens met 10,5%, uit een totaal van 711 gedetecteerde L3-larven. 

De resultaten van dit werk komen wat P. decipiens (11%) betreft overeen met de oude gegevens. Het 

aandeel van A. simplex s.s., blijkt nu echter lager te zijn, maar het blijft toch de belangrijkste soort. 

Daarbij komt dit species in elke onderzochte vissoort voor, naar analogie met andere studies (Klimpel 
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et al., 2004; Skov et al., 2009; Pierce et al., 2018b). Met behulp van de moleculaire species-bepaling is 

er aangetoond dat ook andere species aanwezig zijn, die al dan niet een zoönotisch belang hebben. Zo 

blijkt dat H. aduncum een even groot aandeel als P. decipiens heeft. Moleculaire species-bepaling is 

dus zeker belangrijk in kader van het zoönotisch risico. Ook al heeft de aanwezigheid van H. aduncum 

geen implicaties op de voedselveiligheid, is er wel nog het economische aspect waar rekening mee 

moet gehouden worden. Daarnaast werden er, tegen de verwachtingen in, geen Contracaecum spp. 

L3-larven aangetoond, ook niet in de onderzochte levers, waar deze vaak terug te vinden zijn (Zuo et 

al., 2017). Er bestaan tegenstrijdige studies over het al dan niet voorkomen van Contracaecum spp. in 

de wateren waarvan ook onze stalen komen (Gay et al., 2018; Molina-fernández et al., 2018). 

Het lage voorkomen van A. pegreffii was verwacht, aangezien dit species een minimale spreiding heeft 

in de Atlantische Oceaan (Kuhn et al., 2016). Recent is dit species wel aangetoond in kabeljauw in de 

Noordzee. Een verklaring hiervoor is het piscivore dieet dat deze vissoort heeft, waarbij er opname van 

migrerende, met A. pegreffii geïnfecteerde, vissen heeft plaatsgevonden (Gay et al., 2018). Het 

voorkomen van de A. simplex s.s.X A. pegreffii hybride in de Atlantische Oceaan werd in dit werk 

eveneens bevestigd. Hoewel het aandeel van dit species evenwel het kleinste van allemaal is, is het 

voorkomen van de hybride-soort eveneens opmerkzaam. Er waren al aanwijzingen dat de hybride-soort 

voorkomt in Atlantische wateren, maar enkel voor de kust van Marokko (Maldonado et al., 2014).  

Tot slot waren een aantal van de gevonden parasieten niet van een species die behoort tot de 

Anisakidae. Macroscopisch waren deze weliswaar niet te onderscheiden van de species waarnaar dit 

onderzoek gebeurde, maar door middel van microscopie werd dit snel duidelijk. Daar er nog geen verder 

onderzoek werd uitgevoerd om te achterhalen tot welke species deze onbekende parasieten behoren, 

kan ook het zoönotisch risico van deze parasieten niet bevestigd of weerlegd worden. Dit sluit echter 

niet uit dat ook deze parasieten een economische impact kunnen hebben, net zoals H. aduncum. 

Wanneer we de prevalenties van de verschillende visdelen bekijken, treffen we de hoogste prevalentie 

aan in de viscera. Van het spierweefsel zijn voornamelijk infecties waargenomen in de buikflappen, en 

ook in het kop- en middenstuk, zij het iets lager. Dit komt overeen met meerdere studies, die eveneens 

hebben aangetoond dat de musculatuur rond de ingewanden het meest geïnfecteerd zijn in 

verschillende vissoorten (Bernardi et al., 2011; Levsen en Karl, 2014). De verklaring hiervoor is dat de 

parasiet, het eenvoudigst naar de spieren rond de ingewanden (i.e. de buikflappen) kan migreren. Het 

verwijderen van de ingewanden en de buikflappen net na het vangen van de vis wordt al vaak toegepast 

als methode om het aantal larven in het vlees van de gevangen vis te beperken, omdat er dan geen 

post-mortem -migratie zal optreden (Levsen et al., 2018). Een kanttekening hierbij is dat de verwijderde 

viscera echter vaak terug in zee geworpen worden. Wanneer deze echter geïnfecteerd blijken te zijn, 

kunnen de aanwezige L3-larven opnieuw andere gastheren vinden, waardoor de parasitaire cyclus niet 

doorbroken wordt (Cipriani et al., 2018).  

Dit wordt nog eens duidelijk wanneer we de prevalentie van Anisakidae bekijken in de positieve visstalen 

die compleet (i.e. elk deel was aanwezig) onderzocht werden. In deze vissen waren de ingewanden niet 

verwijderd en kon post-mortem-migratie naar de spieren door de aanwezige parasieten optreden 

(Cipriani et al., 2016). Daarin blijkt dat ook de prevalenties van het kopstuk en middenstuk, de filets die 

doorgaans geconsumeerd zullen worden, niet veel lager dan deze van de buikflappen liggen.  

Infectie met meer dan 30 L3-larven werd zelden gezien tijdens dit onderzoek. In de pieterman werden 

tussen de 131 en 239 L3-larven aangetroffen, maar aangezien er slechts drie stalen van deze vissoort 

onderzocht werden moeten we dus voorzichtig zijn met het trekken van conclusies. Het overgrote deel 

van de infecties was met één tot tien L3-larven. Een infectie met een hoger aantal parasieten wordt 

vaker aangetroffen in grotere vissen van vissoorten waarvan de voornaamste voedselbron uit andere 

vissen bestaat. Deze vissen zijn ouder en hebben meer kans gehad om geïnfecteerde prooien op te 

nemen, waardoor het aantal parasieten binnen deze vis eveneens zal toenemen (Chou et al., 2011).  

De lichtbakmethode, de standaardmethode om vis te controleren op de aanwezigheid van nematode 

parasieten in de industrie, blijkt ook in deze studie een ontoereikende methode voor dit doel. Hoewel 

Levsen en Lunestad (2005) hebben aangetoond dat deze techniek niet meer dan 10% van het ware 

aantal infecties zal vaststellen, ligt dit in onze studie wel merkelijk hoger. Dit neemt echter niet weg dat 

toch meer dan de helft van de infecties met de lichtbak niet aangetoond werden en er dus zelfs na 
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controle een groot risico blijft bestaan. Daarom zijn preventieve maatregelen, zoals de huidig wettelijk 

bepaalde maatregel van het invriezen van rauwe vis (Verordening (EG) 853/2004), zeker een noodzaak 

om de consument te beschermen. Een bescherming tegen eventuele achtergebleven antigenen zal 

echter niet gegarandeerd worden. Verder onderzoek om dit risico te verminderen is dan ook 

aangeraden. Hoewel de artificiële digestie een goede methode is om de aanwezigheid van Anisakidae 

aan te tonen, is deze destructieve methode geen optie voor de industrie. Een veelbelovend hulpmiddel 

om het parasitair risico van vis voor de consument te verlagen is het gebruik van de Fish Parasite Rating 

Standard of de FPR standaard. Hierbij wordt een inschatting gemaakt van de graad van infectie van 

visloten gebaseerd op vangstplaats, densiteit, blootstelling en abundantie, waarna de visloten een 

bepaalde score toebedeeld krijgen en adequaat behandeld moeten worden naargelang deze score. 

Deze manier blijkt goed te werken en is minder arbeidsintensief dan de gebruikelijke methode van 

visuele inspectie (Rodríguez et al., 2018).  

6 Conclusie 

In dit thesiswerk werd aangetoond dat er een hoge prevalentie is van verschillende Anisakidae species, 

waarvan het merendeel een potentieel gevaar vormen voor de consument. Deze parasieten bevinden 

zich zowel in de doorgaans geconsumeerde als in de niet-geconsumeerde delen van de vis. Deze cijfers 

kunnen een actueel beeld bieden aan de visindustrie, die deze gegevens kan gebruiken in verband met 

voedselveiligheid, maar zeker ook in het kader van voedselkwaliteit. Ook de overheid kan deze cijfers 

gebruiken in de preventie van anisakidosis bij de bevolking. Verder is er nog plaats voor diepgaandere 

onderzoeken naar detectie- en preventiemethoden, nu het voorkomen van deze parasieten in Belgische 

consumptievis aangekaart is. 
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8 Bijlagen 

 

Figuur 18: Prevalentie van Anisakidae per vissoort waarvan minder dan 10 stalen onderzocht geweest zijn. Hiervoor 
is er geen 95% betrouwbaarheidsinterval berekend. 

Tabel 7: Nederlandse en wetenschappelijke naam van de onderzochte vissoorten (Naar: Daan et al., 1990)  

 

Nederlandse 
naam 

Wetenschappelijke 
naam 

Nederlandse 
naam 

Wetenschappelijke 
naam 

Nederlandse 
naam 

Wetenschappelijke 
naam 

Bot 
Platichthys flesus 

Makreel 
Scomber 
scombrus 

Tong 
Solea solea 

Geep Belone belone Pieterman Trachinus draco Tongschar Microstomus kitt 

Goudbrasem 
Sparus aurata 

Pladijs 
Pleuronectes 

platessa 
Victoriabaars 

Lates niloticus 

Grauwe poon 
Chelidonichthys 

lucerna 
Riddervis 

Salvelinus alpinus 
Vlaswijting 

Pollachius 
pollachius 

Griet 
Scophthalmus 

rhombus 
Rode poon 

Chelidonichthys 
lucerna 

Wijting 
Merlangius 
merlangus 

Haring Clupea harengus Rog Batoidea Zalm Salmo salar 

Heilbot 
Hippoglossus 
hippoglossus 

Roodbaars 
Sebastes 

norvegicus 
Zalmforel 

Salmo gairdneri 

Hondshaai 
Scyliorhinus 

canicula 
Sardien 

Sardina 
pilchardus 

Zeebaars 
Dicentrarchus 

labrax 

Hondstong 
Glyptocephalus 

cynoglossus 
Schar 

Limanda limanda 
Zeeforel 

Salmo trutta trutta 

Horsmakreel 
Trachurus 
trachurus 

Schelvis 
Melanogrammus 

aeglefinus 
Zeewolf 

Anarhichas lupus 

Kabeljauw 
Gadus morhua 

Staartvis 
Lophius 

piscatorius 
Zwaardvis 

Xiphias gladius 

Koolvis 
Pollachius virens 

Steenbolk 
Trisopterus 

luscus 

Leng 
Molva molva Tarbot Scophthalmus 

maximus 


