
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Vraag & Antwoord - Nederlands 

 

Waarom worden deze producten teruggeroepen? 
De gerijpte geitenkazen (met witschimmel korst) geproduceerd door Bettinehoeve op de 
productielocatie Bankenstraat 15, te Etten-Leur (zuivel logo NL Z1227 EG) zijn mogelijk besmet met 
sporen van een listeriabacterie. 
 

Wat is listeria? 
Listeria is een bacterie die van nature overal aanwezig is. Er zijn verschillende soorten van deze 
bacterie, maar de variant Listeria monocytogenes kan de voedselinfectie listeriose veroorzaken. Daar 
kun je ziek van worden. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de RIVM: 
https://www.rivm.nl/vragen-en-antwoorden-listeriose. 
 

Wat voor gevaar levert de listeria bacterie op?  
Wat zijn de gevaren voor de gezondheid? 
Het eten van een product met de listeria bacterie (de officiële benaming is Listeria Monocytogenes) 
kan milde griepachtige verschijnselen tot gevolg hebben. Bij hele jonge kinderen, ouderen en mensen 
met een lage weerstand kan het een gevaarlijke infectie tot gevolg hebben en bij zwangere vrouwen 
kan de besmetting met listeria leiden tot het overlijden van het ongeboren kind.  
 
De kans dat je besmet raakt met listeria is erg klein, maar de gevolgen kunnen ernstig zijn voor 
mensen in een risicogroep. Per jaar zijn er ongeveer 70 tot 100 gevallen van listeriabesmetting 
bekend. 
 
Vermoed u dat u onze geitenkaas gegeten heeft en daar gezondheidsklachten door heeft 
ondervonden? Neem contact op met uw (huis)arts voor meer informatie. 
 

Welke gerijpte geitenkazen behoren tot de terugroepactie: 
De gerijpte geitenkazen die onder de terugroepactie vallen zijn de volgende: 
 

Productnaam EAN code ce  Houdbaarheidsdata 

Bettine gerijpte geitenkaas 200g 8712023011292 tussen 28-10-2020 en 30-12-2020 

Bettine Blanc gerijpte geitenkaas 450g 8712023020089 tussen 28-10-2020 en 30-12-2020 

Bettine Blanc gerijpte geitenkaas 1kg 

 

8712023011209 tussen 28-10-2020 en 30-12-2020 

8712023001774 tussen 28-10-2020 en 30-12-2020 

8712023020027 tussen 28-10-2020 en 30-12-2020 

8712023000852 tussen 28-10-2020 en 30-12-2020 

8712023000821 tussen 28-10-2020 en 30-12-2020 

290020CWWWWWC tussen 28-10-2020 en 30-12-2020 

2885220WWWWWC tussen 28-10-2020 en 30-12-2020 

Bettine BIO Blanc gerijpte geitenkaas 1kg 8712023014156 tussen 28-10-2020 en 30-12-2020 

 
 

 

 

https://www.rivm.nl/vragen-en-antwoorden-listeriose


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

En welke producten horen niet tot de terugroepactie?  
Voor alle andere producten zoals de verse geitenkazen en melkproducten is besmetting uitgesloten. 

Het is veilig om deze producten te eten of te drinken. Deze geitenzuivel producten zijn niet besmet, 

omdat deze producten op een andere productielocatie worden geproduceerd.  

 

Voor de verse geitenkazen is besmetting geheel uitgesloten, aangezien de pH waarde van deze 

kazen te laag is om de listeria bacterie te laten leven. 

  

Waarom stelt Bettinehoeve voor om de producten tot op consumenten niveau 
terug te laten halen? 
 

Op onze eindproducten is geen besmetting aangetoond. Alleen tijdens testen in de omgeving in de 

productielocatie is een potentiele bron van verontreiniging geïdentificeerd. Er zijn hiervoor 

corrigerende en preventieve maatregelen genomen om de (voedsel)veiligheid van de producten te 

garanderen. Bettinehoeve neemt deze zaak zeer serieus, aangezien de veiligheid van de consument 

van het grootste belang is. Bettinehoeve heeft besloten alle gerijpte geitenkaasproducten (met 

witschimmelkorst) uit voorzorg terug te roepen bij distributeurs, retailers en foodservice partners. 

 

Wat moeten consumenten doen met het product? 
Heeft u zachte, gerijpte geitenkaas met witschimmelkorst van Bettine in huis? Consumeer dit product 

niet en gooi het product weg. U kunt via onze website www.bettine.nl een melding maken, zodat we 

het aankoopbedrag aan u kunnen vergoeden. 

 

Hoe worden consumenten schadeloosgesteld? 
U kunt via onze website www.bettine.nl een melding maken, zodat we het aankoopbedrag aan u 

kunnen vergoeden. 

 

Waar kunnen consumenten met vragen terecht? 
Klanten en consumenten kunnen meer informatie vinden op www.bettine.nl of bellen met het 

telefoonnummer +31(0)76-502 22 47 
  

http://www.bettine.nl/


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Q&A  - English 
 

Why are these products being recalled? 
Bettinehoeve is recalling ripened goat cheeses, with white mould, produced by Bettinehoeve 

at the Bankenstraat 15 production site in Etten-Leur (dairy logo NL Z1227 EG) as a 

preventive measure in relation to a possible listeria infection.   

 

What is listeria? 
Listeria is a bacterium that is naturally present everywhere. There are different species of this 

bacterium, but the variant Listeria monocytogenes can cause the food infection listeriosis. 

This can make you sick. For more information we refer you to the website of the RIVM: 

https://www.rivm.nl/vragen-en-antwoorden-listeriose. 

 

Does consumption of the affected products pose a health risk? 
At present, we cannot exclude a risk to the health of consumers as the consumption of food 

containing Listeria monocytogenes can cause serious health issues. 

In healthy adults, infection by Listeria monocytogenes is usually unremarkable. More serious 

infections occur in risk groups such as older or immunocompromised people and babies. 

Infections in the unborn child can lead to miscarriage, newborn listeriosis or meningitis and 

sepsis (blood poisoning). The incubation period is between 8 days and 8 weeks. 

 

Do you suspect that you have eaten our goat's cheese and suffered health problems as a 

result? Contact your doctor for more information. 

 

Which ripened goat's cheeses belong to the recall: 
The products concerned are:  
Product name Barcode of unit Shelf life 

Bettine ripened goat cheese 200g 8712023011292 between 28-10-2020 and 30-12-2020 

Bettine Blanc ripened goat cheese 450g 8712023020089 between 28-10-2020 and 30-12-2020 

Bettine Blanc ripened goat cheese 1kg 

 

8712023011209 between 28-10-2020 and 30-12-2020 

8712023001774 between 28-10-2020 and 30-12-2020 

8712023020027 between 28-10-2020 and 30-12-2020 

8712023000852 between 28-10-2020 and 30-12-2020 

8712023000821 between 28-10-2020 and 30-12-2020 

290020CWWWWWC between 28-10-2020 and 30-12-2020 

2885220WWWWWC between 28-10-2020 and 30-12-2020 

Bettine BIO Blanc ripened goat cheese 1kg 8712023014156 between 28-10-2020 and 30-12-2020 

 

https://www.rivm.nl/vragen-en-antwoorden-listeriose


 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
And which products are not included in the recall?  
For all other products such as the fresh goat’s cheeses and milk products, contamination is 

excluded. It is safe to eat or drink these products as these products are produced at a different 

production site. 

 

In the case of fresh goat's cheeses, contamination is completely ruled out, as the pH value of 

these cheeses is too low to allow the listeria bacterium to live. 

 

 

Why does Bettinehoeve propose to recall the products up to 
consumer level? 
Though there is no indication of contamination on product level a potential source of 

contamination has been identified during tests at one of the production sites (Bankenstraat). 

Corrective and preventive measures have been taken to guarantee the (food) safety of the 

products. 

 

Bettinehoeve is taking this matter very serious as the safety of consumers is of paramount 

importance. To be on the safe side, Bettinehoeve has decided to recall all ripened goat cheese 

products with white mould from distributors, retail and food service partners. 

 
What should consumers do with the product? 
Do you have soft, ripened goat's cheese with Bettine white mould rind in your home? It is 

advised do not consume these cheeses and throw the product away. You can notify us via 

our website www.bettine.nl, so that we can reimburse the purchase amount to you. 
 
How are consumers compensated? 
You can notify us via our website www.bettine.nl so that we can reimburse the purchase 

price to you. 
 
Where can consumers ask questions? 
Customers and consumers can find more information on www.bettine.nl or call +31(0)76-502 

22 47. 

 
 

 

 


