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Dit project werd opgezet in het kader van het programma “de bilaterale wetenschappelijke en 
technologische samenwerking met China” dat uitgevoerd en gefinancierd werd door het 
Federaal Wetenschapsbeleid. 

Het programma “de bilaterale wetenschappelijke en technologische samenwerking met 
China» werd op “[datum] door de Ministerraad goedgekeurd.  
 

 
 
ANTINORO had tot doel onderzoek uit te voeren naar de prevalentie van Norovirus (NoV) in 
verse en gekookte schelpdieren die in België vermarkt worden en mogelijkheden van 
natuurlijke extracten uit zeevruchten of planten te beoordelen met betrekking tot hun 
antivirale activiteit ten opzichte van Norovirus. 
 
Conclusies: 
 
Conclusie: Een hoge prevalentie (ca. 26%) van NoV verontreiniging werd vastgesteld in de 
aangeboden schelpdieren, echter gezien de analyse een moleculaire techniek betreft duidt dit 
enkel op aanwezigheid van genoomfragmenten en niet noodzakelijk infectief virus en een 
bedreiging voor de volksgezondheid. Vervolgens werd na een screening van de potentiële 
anti-NoV stoffen geen goede resultaten behaald met zeevruchtenextracten maar werd wel het 
druivenpitextract (met OligoProanthocyanidinas als de belangrijkste actieve component) 
geselecteerd en verder bestudeerd. Het mechanisme van het anti-Nov effect van 
druivenpitextract werd voorlopig bepaald als zijnde de denaturatie van het virale capside-
eiwit.  

 

Aanbevelingen: 
 

Perscommuniqué BILAT -VT 



1, Hoewel de ISO Technical Specification (ISO / TS 15216: 2013 en Microbiologie van 
voedingsmiddelen en diervoeders-Horizontale methode voor de bepaling van hepatitis A-
virus en norovirus in voedsel met behulp van real-time RT PCR)  onlangs (in 2013) is 
gepubliceerd, zijn er bij de implementatie van de moleculaire technieken voor NoV toch nog 
een aantal uitdagingen onder meer gerelateerd aan betrouwbare kwantificatie en interpretatie 
van resultaten naar volksgezondheid. Dit verdient verdere aandacht.  
2. Ook in verband met de anti-NoV werking van druivenpitextract, dient opgemerkt dat bij 
aanwezigheid van veel biologisch materiaal ook interactie en denaturatie van andere dan de 
virale capsiden eiwitten kan optreden wat de efficiëntie voor toepassing in  een voedsel-
gerelateerde omgeving kan beperken. 
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