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Wetenschap

Groei van bacteriën op voedsel kan lei-
den tot bederf, productverliezen of een
verminderde voedselveiligheid. Bacteriën
in grondstoffen worden meestal via een
warmtebehandeling, zoals pasteurisatie
of sterilisatie, verwijderd. Eisen aan
smaak en structuur beperken vaak de
maximaal mogelijke intensiteit van een
dergelijke warmtebehandeling. Sommige
bacteriën, in het bijzonder sporenvor-
mende bacteriën, overleven de warmte-
behandeling en veroorzaken problemen
verderop in de keten. Sporen van Bacillus
cereus overleven bijvoorbeeld pasteurisa-
tie en verkorten daardoor de houdbaar-

heid van gepasteuriseerde melk.
Het gebruik van bactofuges of mem-
braanfiltratiesystemen kan het aantal
sporen verlagen met circa twee logeen-
heden. De productiekosten zijn dan wel
hoger. Een andere, wellicht goedkopere,
oplossing is het verlagen van de concen-
tratie sporen in de grondstof. Het effect
van concentraties sporen in rauwe melk
op de houdbaarheid van gepasteuriseer-
de melk is te zien in figuur 1.

Voorspellende modellen
Bij risicoanalyses in het kader van voed-
selveiligheid worden voorspellende
microbiologische modellen gebruikt.
Deze modellen hebben een wetenschap-

pelijke basis en berekenen groei en
afsterven van bacteriën als functie van
bijvoorbeeld tijd, temperatuur en pH.
Door te variëren binnen het model (bij-
voorbeeld het verhogen van temperatuur
of pH) kan op een snelle manier het
effect van verandering in het productie-
proces of de productsamenstelling wor-
den nagegaan [2].
De voorspellende microbiologische
modellen kunnen ook worden gebruikt
om gedrag van micro-organismen in de
boerderijomgeving (primaire sector) te
beschrijven. Hierdoor kan worden
bepaald waar een bepaald micro-orga-
nisme zich vermeerdert (of wordt geïnac-
tiveerd) en hoeveel tijd hiervoor nodig is.

Microbiële kwaliteit vo

Samenvatting
Voorspellende computermodellen worden gebruikt om
effectieve maatregelen vast te stellen voor de beheersing
van de microbiële kwaliteit van voedingsmiddelen. In het bij-
zonder bij ‘gepasteuriseerde’ producten, waarin sporenvor-
merde bacteriën problemen op kunnen leveren, dient de
beheersing van de grondstofkwaliteit te worden meegeno-
men in de analyse. Sporen van boterzuurbacteriën en Bacil-
lus cereus afkomstig uit rauwe melk leiden tot productver-
liezen en beperkte houdbaarheid van zuivelproducten. Door
gebruik te maken van bestaande datasets, expertkennis en
computermodellen stelde NIZO food research vast welke
beheerspunten het belangrijkst zijn voor een goede micro-
biële kwaliteit van de rauwe melk. Voorspellende computer-
modellen maakten het mogelijk de beheerspunten te rang-
schikken naar effectiviteit. Op basis van deze informatie
kunnen meer gerichte maatregelen worden genomen om de
microbiële kwaliteit van voedingsmiddelen te verbeteren.

Abstract
Microbial quality and safety of foodstuffs can be improved
by reducing the microbial load of the raw materials. Espe-
cially in products in which microbial spoilage is caused by
sporeforming bacteria this can be the only solution. Combi-
ning existing datasets, expert knowledge and quantitative
modeling techniques in a smart way have increased insight
in the contamination of raw milk with the sporeforming
butyric acid bacteria and Bacillus cereus. In this way the
effect of various control points was quantified enabling a
objective comparison of control points. Based on this infor-
mation uncertainty about the true effect of various meas-
ures can be clarified and more effective measures can be
identified.

Fig. 1   Aantal dagen voordat concentratie van 106 cfu/ml is bereikt bij verschillende begincon-
centraties en een bewaartemperatuur van 7°C. Gebaseerd op Zwietering et al., 1965.
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De microbiële kwaliteit van

voedingsmiddelen kan worden

verbeterd door gebruik te

maken van voorspellende

microbiologische computer-

modellen. Uit onderzoek door

NIZO food research blijkt dat

het van belang is beheersing

van de grondstofkwaliteit mee

te nemen bij het bepalen van

te nemen maatregelen.
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Op deze manier kan bijvoorbeeld worden
bepaald hoe lang voer in de stal mag lig-
gen en of de temperatuur van een geïn-
stalleerde melktank voldoende laag is.

Datasets en expertkennis
Naast bekende verbanden tussen bij-
voorbeeld pH en het gedrag van micro-
organismen zijn er veel minder duidelijke
verbanden tussen omgevings- en
managementfactoren en de microbiële
kwaliteit van producten. Vooral bij de
besmetting van grondstoffen spelen
omgevings- en managementfactoren een
zeer grote rol. Het is onmogelijk om al

deze interacties te beschrijven met
behulp van theoretische modellen.
Daarnaast is het niet altijd mogelijk aan
representatieve experimentele data te
komen. In deze gevallen bieden datage-
dreven computermodellen, datasets uit
het verleden en data uit kwaliteitmonito-
ringprogramma’s uitkomst. Het combi-
neren van data-analyses met voorspel-
lende microbiologische modellen geeft
extra inzicht en met behulp van experts
kunnen gevonden relaties worden ver-
taald in maatregelen en richtlijnen.
NIZO food research volgde een stappen-
plan (zie kader) voor het ontwikkelen van

modellen voor de verbetering van de
microbiële kwaliteit van grondstoffen.
Twee voorbeelden illustreren de toepas-
sing van deze modellen.

Productuitval bij de kaasproductie
Sporen van boterzuurbacteriën veroorza-
ken ongewenste gasvorming in kaas, het

‘laat los’. Zeer lage concentraties (< 0,1
cfu/ml in kaasmelk) kunnen al leiden tot
‘laat los’. Om de concentratie sporen in
de gepasteuriseerde kaasmelk te verla-
gen worden vaak bactofuges gebruikt.
Bactofuges zijn duur in gebruik en heb-
ben een efficiëntie van slechts circa 96
tot 99%.
Een andere oplossing is het verminderen
van het aantal sporen in de rauwe melk.
Uitgaande van experimentele data van
Stadhouders en Jorgensen [3], expert-
kennis en voorspellende microbiologi-
sche modellen [5] is gekeken hoe de vee-
houder de concentratie in de rauwe melk
kan verminderen. De voorspellende
microbiologische modellen gaven aan
dat boterzuurbacteriën alleen groeien in
(kuil)voer. Uit de combinatie van dit
gegeven met de beschikbare data bleek
dat de microbiële kwaliteit van het
(kuil)voer bepalend is voor de concentra-

oorspellen

Fig. 2   Invloed van boerderijmanagement en omgevingsfactoren op de microbiële kwaliteit
van  boerderijproducten.

Bij besmetting van grondstoffen
spelen omgevings- en
managementfactoren een grote rol

Boerderij
management

Omgevingsfactoren

Reiniging

Hygiëne

Voer

Andere
boerderij
dieren

Apparatuur

Strooisel
materiaal

Locatie

Regen

Microbiële ecologie

Groei Versleep

Initiële
besmetting

Diergezondheid
Verwerkings-

eigenschappen
Bederf

Voedselveiligheid

Temperatuur

Grondsoort

Bezoek (bijvoorbeeld
dierenarts)

Afsterving

Transport

Stap 1: Definiëren van het doel. Het
doel is nooit alleen het verlagen van
een microbiële concentratie maar is
altijd gerelateerd aan aspecten als
houdbaarheid (verlengen), product-
uitval (verminderen) of voedselveilig-
heid (verhogen).
Stap 2: Opstellen van een zo eenvou-
dig mogelijk voorspellend model.
Stap 3: Identificeren van de kwali-
teitsbepalende stap door een analyse
van dit model, zoals geïllustreerd in
de twee beschreven voorbeelden.
Stap 4: Ontwikkelen van een gedetail-
leerder submodel voor de meest kriti-
sche stap op basis van aanwezige

data en kennis. In een aantal gevallen
zal dan moeten worden besloten tot
een experimenteel of epidemiologisch
onderzoek.
Stap 5: De kwantitatieve analyse is
voltooid wanneer de meest kritische
stappen in de keten zo zijn uitgewerkt
dat concrete maatregelen en adviezen
kunnen worden gedefinieerd. Bijvoor-
beeld: het voer mag maximaal zes uur
in de stal liggen of de melkapparatuur
moet beter worden gereinigd. Ont-
wikkelde computermodellen kunnen
ook dienen als basis voor manage-
mentondersteunend gereedschap.

Stappenplan

Stappenplan voor het ontwikkelen van een
model voor de verbetering van de microbiële
kwaliteit van grondstoffen.
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tie in de rauwe melk (figuur 3).
Figuur 3 laat zien dat als de voerkwaliteit
slecht is (te veel boterzuurbacteriespo-
ren), controlemaatregelen geen zin heb-
ben en de concentratie in de melk altijd
te hoog zal zijn. Verbetering van de
(voer)kwaliteit is dus essentieel voor een
vermindering van productverliezen tij-
dens de kaasbereiding.

Houdbaarheid van rauwe melk
Sporen van Bacillus cereus bepalen de
houdbaarheid van rauwe melk. Omdat de
sporen pasteurisatie overleven, is het ver-
lagen van de concentratie sporen in rau-
we melk een van de belangrijkste midde-

len om de houdbaarheid te verlengen.
Data verzameld op verschillende proef-
boerderijen [4] werden gecombineerd
met gegevens van het KNMI. Na een ana-
lyse van de relevante factoren voor de
besmetting (figuur 4) is met hulp van
experts een computermodel ontwikkeld
om de initiële besmetting van rauwe
melk met sporen te voorspellen. Variabe-
len in dit model zijn onder meer sei-
zoensgerelateerde factoren als tempera-
tuur en luchtvochtigheid.
In het vervolg van het project wordt dit
gevalideerd en uitgebreid met voorspel-
lende microbiologische modellen die het
belang van de melkapparatuur op de uit-
eindelijke besmetting kwantificeren. In
het bijzonder hechting van de bacteriën
aan de apparatuur en onvolledige reini-
ging zouden belangrijk kunnen zijn. Na
validatie en uitbreiding kunnen door

middel van simulaties effecten van
management en omgeving kwantitatief
worden bepaald. Deze informatie is
noodzakelijk om te komen tot effectieve
maatregelen voor de verlaging van de
concentratie Bacillus cereus in rauwe
melk.
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Fig. 3   Variabelen die (in het model) de grootste invloed hebben op afwijkingen van de boterzuurbacteriekwaliteit van rauwe melk (hogere
waarde staat voor grotere invloed).
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Fig. 4   Belangrijkste
factoren gecorreleerd
met de besmetting van
rauwe melk met Bacil-
lus cereus.


