
Traditioneel werd in het kader van kwaliteitsborging
vooral de (microbiële) kwaliteit van eindproducten
vastgesteld. Vanuit beïnvloeding van de kwaliteit en

veiligheid is dit echter steeds meer verschoven naar
beheersing van de hele productieketen door introductie
van onder andere GMP en HACCP. Hiervoor is de
beschikbaarheid van snelle en betrouwbare detectie en
karakterisering van bederf-, pathogene en gunstige
micro-organismen in het proces van grondstoffen en

ingrediënten tot eindproducten, essentieel. 
De klassieke methoden voor detectie en identificatie zijn

afhankelijk van de groei van micro-organismen op (speci-
fieke) agarmedia en biochemische en/of serologische
karakterisering van isolaten. Deze methoden voldoen
vaak niet aan de huidige eisen van de industrie. De
belangrijkste nadelen van de conventionele methoden zijn
dat ze omslachtig en tijdrovend zijn. Daarnaast zijn ze
vaak niet specifiek genoeg.

PCR
De op Polymerase Chain Reaction (PCR) gebaseerde
methoden zijn op dit moment het meest geschikt als
alternatief voor de detectie, identificatie en karakterise-
ring van micro-organismen. Bij karakterisering met PCR-
methoden worden specifieke DNA-volgordes en verme-
nigvuldiging van DNA-fragmenten met PCR gebruikt

(figuur 1). De karakteristieke DNA-fragmenten worden
met een elektrisch veld in een gelmatrix op grootte
gescheiden en zichtbaar gemaakt. Zo wordt een karakte-
ristieke ‘vingerafdruk’ of DNA-fingerprint verkregen die
grote gelijkenis vertoont met streepjescodes uit de super-
markt. Net als deze streepjescodes kunnen de profielen
worden gescand en met behulp van computeranalyse wor-
den vergeleken (figuren 1 en 2) [1]. Een groot voordeel
van computeranalyse is dat databases kunnen worden
opgezet zodat bij nieuwe problemen gebruik kan worden
gemaakt van historische gegevens. Hierdoor kunnen
besmettingsbronnen sneller worden opgespoord. 

Er is een grote variëteit aan DNA-fingerprinting-tech-
nieken beschikbaar die allemaal specifieke eigenschap-
pen hebben. Methoden als AFLP (Amplified Fragment
Length Polymorpisms), APPCR (Arbitrary Primed PCR),
DAF (DNA Amplification Fingerprinting), PCR-RFLP
(PCR-Restriction Fragment Length Polymorphisms),
RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA), rep- (repe-
titive element based-) PCR genomic fingerprinting, en
ribotyping worden gebruikt om individuele stammen te
karakteriseren. Technieken die worden toegepast om
mengsels of subgroepen uit mengsels te karakteriseren
zijn onder andere T-RFLP (Terminal-Restriction Fragment
Length Polymorphisms), DGGE (Denaturing Gradient
Gel Electrophoresis) en SSCP (Single Stranded Conforma-
tional Polymorphisms). Details over de voor en nadelen
van de verschillende methoden zijn gepubliceerd in diver-
se overzichtsartikelen [2]. 

Bij NIZO food research worden op PCR gebaseerde
methoden ontwikkeld en toegepast om micro-organis-
men in de hele voedselproductieketen aan te tonen en
karakteriseren. Met een verscheidenheid aan technieken,
ook combinaties van traditionele en moleculaire micro-
biologische methoden, kunnen vragen worden beant-
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Moleculaire technieken bieden veel mogelijkheden voor kwaliteitsborging en proces- en

productinnovatie in de voedingsmiddelenindustrie en komen tegemoet aan de bezwaren die gelden

voor conventionele methoden. Met DNA-fingerprint-technieken als PCR-methoden, zijn

besmettingsbronnen snel en specifiek te identificeren. Populatiefingerprinting is toe te passen om

gegevens te verkregen over de samenstelling en ontwikkeling van microbiële populaties,

bijvoorbeeld ter optimalisatie van fermentatieprocessen.
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Samenvatting
Voor detectie en identificatie van micro-organismen kunnen moleculaire,

op Polymerase Chain Reaction (PCR) gebaseerde methoden, worden toege-

past. Deze technieken maken het ook mogelijk om snel en betrouwbaar

micro-organismen en complexe microbiële populaties te karakteriseren.

Door standaardisatie van de moleculaire technieken zijn de profielen goed

reproduceerbaar en onderling vergelijkbaar, zelfs als het gaat om histori-

sche gegevens. Computer geassisteerde analysemethoden kunnen als hulp-

middel worden gebruikt om databases op te zetten. 

Deze aanpak maakt het mogelijk om bijvoorbeeld besmettingsbronnen in

processen op te sporen, fermentaties te optimaliseren en het gedrag van

micro-organismen in de voedselproductieketen te volgen. Aan de hand van

een aantal voorbeelden worden de toepassingsmogelijkheden van molecu-

laire methoden voor kwaliteitsborging en procesinnovatie toegelicht.

Abstract
Safe products with a constant quality during production, transport and pre-

paration of food are important preconditions for the food industry. Micro-

organisms play a crucial role in that process. For detection and identifica-

tion of micro-organisms, molecular, PCR-based, methods can be applied.

Furthermore, the methods can be used to characterise diverse and complex

microbial populations.

Standardization of the methods results in reproducible patterns that can

be compared over time, using computer assisted analysis of the data. This

approach enables us for example to identify contamination sources in food

production processes, optimize fermentations and monitor the behaviour

of micro-organisms in the food supply chain. Potential applications of mole-

cular methods for quality assurance and process innovation are illustrated

by means of a number of examples.

Conventionele methoden 

zijn omslachtig en tijdrovend en vaak niet 

specifiek genoeg



ganismen

woord met de voor de situatie gewenste snelheid, onder-
scheidend vermogen en informatie-inhoud.

Een recente investering van NIZO food research betreft
een ABI Genetic analyser op basis van capillaire elektrofo-
rese maakt het mogelijk klanten nog beter van dienst te
zijn. De belangrijkste voordelen ten opzichte van de ‘tra-
ditionele’ methoden voor sequencing zijn dat de elektro-
forese sneller verloopt doordat een hoger voltage wordt
gebruikt voor elektroforese waardoor de fragmenten beter
gescheiden kunnen worden. Bovendien is het systeem
flexibeler: per experiment kunnen 1 tot 96 monsters wor-
den geanalyseerd.

Besmettingsbronnen
DNA-fingerprinting en clusteranalyse worden in de voe-
dingsmiddelenindustrie onder andere toegepast voor
trouble-shooting, bijvoorbeeld het achterhalen van oorza-
ken van bederf (figuur 2). 

Om de besmettingsbron van een bederfmicro-organis-
me te achterhalen werden diverse monsters genomen uit
de proceslijn, de omgeving, de ingrediënten en het bedor-
ven eindproduct. Van de micro-organismen die geïsoleerd
zijn uit deze monsters is een DNA-fingerprint gemaakt.
Vervolgens zijn de fingerprints met elkaar vergeleken met
behulp van computergeassisteerde analyse om de mate
van overeenkomst vast te stellen. Als de profielen van de
ongewenste micro-organismen overeenkomen met isola-
ten uit een bepaald monster kan de besmettingsbron wor-
den geïdentificeerd. In het voorbeeld in figuur 2 bleek een
van de ingrediënten de oorzaak van de besmetting te zijn.
Door overgang op een nieuwe batch van het ingrediënt
kon het probleem worden opgelost. 

Complexe populaties
Om de samenstelling en dynamiek van mengpopulaties
van micro-organismen direct, zonder micro-organismen
te hoeven kweken, zichtbaar te maken kan bijvoorbeeld
Terminal Restriction Fragment Length Polymorphism 
(T-RFLP) worden gebruikt. T-RFLP kan onder andere wor-
den toegepast om het gedrag van startercultures en

microflora tijdens de fermentatie van levensmiddelen als
kaas, yoghurt, karnemelk, worst en zuurkool, te monito-
ren. Daarnaast kunnen T-RFLP profielen worden gekop-
peld aan karakteristieke eigenschappen van micro-orga-
nismen zoals smaak- en structuurvorming. Op deze
manier kunnen fermentatieprocessen op deze product-
kenmerken worden gestuurd, bijvoorbeeld bij de produc-
tie van schmierkaas. 

Schmierkazen
Oppervlaktegerijpte kazen zoals Saint Paulin, Kernhem,
Tilsit en Romadour zijn geliefd vanwege hun karakteris-
tieke smaak en kleur. Het productieproces is echter com-
plex en moeilijk te beheersen. NIZO food research onder-
zoekt in een Europees consortium of productie van opper-
vlaktegerijpte kazen met gedefinieerde startercultures
mogelijk is [3]. 

Het EU-project richt zich op ontwikkeling van een star-
terculture voor de productie van Tilsit-kaas. Uit dominan-
te soorten micro-organismen die geïsoleerd zijn van het

11vmt • 25 april 2003 • nr 9

Fig. 1   Protocol voor

uitvoering van DNA-

fingerprinting en

computergeassisteerde

analyse van data.

Fig. 1   Protocol for DNA-

fingerprinting and

computer assisted data

processing.
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Fig. 2   Vaststellen van de oorzaak van bederf van een voedingsmiddel.

Fig. 2   Identification of the contamination source of a spoiled food product.



oppervlak van deze kazen werd een gedefinieerde starter
samengesteld die bestond uit Microbacterium barkeri, Cory-
nebacterium ammoniagenes, Staphylococcus equorum, Staphylo-
coccus sciuri en twee stammen van Brevibacterium linens. In
modelstudies werd de groei van de starter en de smaak-
en kleurvorming onder industriële rijpingscondities
gevolgd en vergeleken met traditioneel geproduceerde
Tilsit. Met behulp van T-RFLP werd de samenstelling en
dynamiek van de oppervlakteflora in kaart gebracht
(figuur 3). 

De bovenste zes curven in figuur 3 laten een DNA-fin-
gerprint zien van de individuele stammen waaruit de star-
ter is geconstrueerd. De vier onderste curven tonen de
samenstelling van de bacteriële flora na een, twee, vier en
acht weken rijping. De populatieverschuivingen die tij-
dens de rijping optreden zijn duidelijk te volgen. Na een
week zijn alle startergroepen te herkennen, alleen M. bar-
keri is nog niet duidelijk op het oppervlak gekoloniseerd.
De meeste stammen bereiken een maximum in week 4 en
zijn bijna verdwenen in week 8, behalve de
Corynebacterium-species. Deze nemen sterk toe aan het
eind van de rijping en vormen de dominante flora op het
kaasoppervlak. Tussen week 2 en 4 is de diversiteit van de
microflora maximaal. Dit wordt waarschijnlijk veroor-
zaakt doordat naast de starterorganismen ook bacteriën
uit de procesomgeving op het oppervlak uitgroeien.

De T-RFLP-informatie over de samenstelling en ver-
schuivingen in de oppervlakteflora kan worden gebruikt
voor de selectie van de juiste organismen voor een gedefi-
nieerde starterculture. Hierdoor kan het hele proces beter
worden beheerst; smaak- en kleurvorming kunnen wor-
den gestuurd en de kwaliteit en veiligheid van het proces
en het eindproduct kunnen worden vergroot. 

Toekomst en toepassing
DNA-fingerprint-technieken kunnen worden ingezet voor
borging van kwaliteit en veiligheid in de hele voedselpro-
ductieketen. Computergeassisteerde analyse en database-
opbouw maken het screenen van grote collecties isolaten
mogelijk en zorgen ervoor dat bij nieuwe problemen
gebruik kan worden gemaakt van historische gegevens. 

Populatiefingerprinting kan worden toegepast voor pro-
ces- en productinnovatie. Ook kan het worden gebruikt

om de samenstelling en dynamiek van de darmflora van
mens en dier te karakteriseren en daarmee voor het
onderbouwen van gezondheidsclaims. Met behulp van T-
RFLP kan de effectiviteit van pro/pre/synbiotica, function-
al foods en farmaceutische producten op darmflora wor-
den geëvalueerd.
De expertise en het materiaal die nodig zijn voor relatief
eenvoudige toepassingen van moleculaire technieken,
zoals de detectie van micro-organismen, is beperkt. Er
zijn verschillende kits commercieel beschikbaar om Sal-
monella of Listeria te detecteren. Basiskennis van PCR en
eenvoudige PCR- en electroforese-apparatuur die een
investering van A 5.000-10.000 vragen, zijn dan toerei-
kend.

Fingerprint-methoden variëren van relatief eenvoudige
vergelijkingen van isolaten in brononderzoek tot studies
van complexe populaties, al dan niet gekoppeld aan clus-
teranalyses en data-opbouw. NIZO food research imple-
menteert momenteel eerstgenoemde toepassingen bij
(middel)grote bedrijven, die de technieken zelf gaan
inzetten. De geavanceerde technieken worden in R&D-
trajecten toegepast.

In de praktijk is het belangrijk dat de technieken met
enige regelmaat worden toegepast om een redelijke door-
stroming te krijgen van de gebruikte enzymen en chemi-
caliën. Tevens is het noodzakelijk om de benodigde
expertise te onderhouden. Voor toepassing op locatie is
dit waarschijnlijk de beperkende factor. Een andere
beperking is dat voor detectie deze moleculaire technie-
ken (nog) niet als standaard worden beschouwd. Er is een
lang validatietraject nodig, waarin moet worden aange-
toond dat de methode vergelijkbaar is met traditionele
methoden  ■
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Fig. 3   Toepassing van T-

RFLP tijdens fermentatie

en rijping van schmier-

kaas.

Fig. 3   Application of T-

RFLP during fermentation

and ripening of smear-

cheese.
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