
VMT’s tweede Praktijkdag
Microbiologie stond evenals
vier jaar geleden in het teken

van het verschijnen van het nieuwe
methodenboek Microbiologie van
Voedingsmiddelen. Dit boek bevat de
microbiologische methoden, criteria
en principes voor tal van micro-orga-
nismen. De wijzigingen van de ISO-
en NEN-normen tot en met eind
2002 zijn erin verwerkt. In aanvulling
daarop schetsten de eerste twee spre-
kers, hoogleraar Frans van Knapen
(VVDO, UU) en beleidscoördinator
Anneke Toorop (VWS) de toekomst.
Volgens Van Knapen hebben de hui-
dige microbiologische methoden
hun langste tijd gehad, niet als gou-
den standaard, maar wel als routine-
matige bepaling. Snelheid en een
grotere nauwkeurigheid zijn gebo-
den. “Als we niets vinden, wat bete-
kent dit dan? Al tachtig jaar weten
we, als wij onder elkaar zijn, dat dat
geen bal zegt. En toch geven we op

een groteske manier certificaten af,
zetten stempels en handtekeningen
en roepen: zo is het goed. Terwijl je
eigenlijk weet, dat je waarschijnlijk
geen gelijk hebt, gezien de grote
invloed van monstername enzo-
voort.” 

“Adequaat risicomanagement ver-
eist on-line inzicht, permanent
monitoren op veel plaatsen in het
productieproces. Snelle methoden
die veranderingen in elektrische
impedantie meten, kwantitatieve
ATP-bepaling, flowcytometrie,
immunomagnetische scheiding
(beads) en bioluminocentrische
bepalingen zijn geen echte oplos-
sing, omdat daarbij nog ophoping
nodig is. Chemische bepaling van
stofwisselingsproducten, afbraak-
producten (celwandproducten, enzy-
men) in de matrix of afweerstoffen in
het bloedserum bieden de oplossing.
In feite gaat het daarbij om het aan-
tonen van een heel scala aan stoffen
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waarvan er veel al lang bekend zijn.
Met behulp daarvan kan per micro-
organisme een soort ‘vingerafdruk’
worden vastgesteld. Dat is niet
nieuw. Het meten van de metabole
activiteit met Elisa, latex agglutinatie,
gas- of massaspectrometrie en HPLC
zijn echter tot nu toe geen oplossing
gebleken, wel als erg dure research-
methode, maar niet als goedkope
routinemethode.

Oppervlakte plasmaresonantie is
volgens Van Knapen de oplossing.
Hij verwacht over vijf jaar een door-
braak van deze relatief nieuwe tech-
nologie. Hierbij valt gepolariseerd
licht op een oppervlak van een chipje
waarbij de brekingsindex real time
wordt gemeten (figuur 1). Door de
interactie tussen de zoekstof en een
migrant worden tientallen, zo niet
honderden metingen in vrijwel een
continue stroom gemeten. Telkens
wordt het vloeibare monster (dat van-
wege de fijne kanaaltjes in de chip
geen korreltjes mag bevatten) wegge-
wassen waardoor er na enkele secon-
den al weer een nieuw monster over
de chip kan worden gevoerd. Een
ander zeer belangrijk voordeel is dat
de bepaling extreem gevoelig is, ten
opzichte van een traditionele Elisa
een factor 10 tot 100. Ook kan de
dynamiek van de reactie worden
gevolgd waardoor meer informatie
voor de laborant ter beschikking
komt. Van Knapen gaf een voorbeeld
van Salmonella waarbij antistoffen in
het serum, weefselvocht maar ook
eierdooier kunnen worden aange-
toond. Vooral deze laatste bepaling is
mens- en diervriendelijker en levert al
na enkele minuten een direct resul-
taat op. Ter vergelijking: de klassieke
ophoping vergt al gauw zes uur. Van
Knapen vond dan ook dat de klassie-
ke methoden over vijf jaar alleen nog
als referentiemethoden worden
gebruikt. Hij moest toegeven dat in
het verleden vaak te positief werd
gedacht, maar zei ervan overtuigd te
zijn dat de waarheid nu beter kon
worden geschat dan in het verleden.
Onder andere de internationale
acceptatie en verwerking in wetge-
ving brachten de enthousiaste hoog-
leraar ertoe om de invoeringstermijn
te verruimen tot vijf à tien jaar.

De aanschaf van de nu nog erg
kostbare apparatuur hoeft volgens
Van Knapen voor bedrijven geen pro-
bleem te zijn. Niet alleen zullen de
prijzen dalen, mogelijk zullen leve-

Op de tweede VMT’s Praktijkdag Microbiologie stonden actuele ontwikkelingen centraal.

Zo verscheen die dag de nieuwe ontwerpnorm NEN 8004 voor het bepalen van de

meetonzekerheid bij microbiologische methoden. Deelnemers werden uitgenodigd

commentaar hierop te geven, alsook op de besproken Europese ontwerpverordening

voor microbiologische criteria. Als het aan hoogleraar Frans van Knapen ligt, zullen

vooral de chemische bepalingen terrein winnen, bij met name de continue, routinematige

bepalingen.

Hans Damman

VMT’s Praktijkdag Microbiologie goede mix van theoretische en praktische actuele onderwerp

‘Geef commentaar op de ontwe
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Fig. 1 Principe en

reactieverloop van

oppervlakteplasmaresona

ntiebepaling.

Concentration/
Affinity

Dissociation

Regeneration

0 100 200 300 400 500 6000

10

12

14

16

18

A
ss

oc
ia

tio
n Kinetics

Time (s)
YYYYYYYY

YY YY

YYYY

YY YY

YYYY

YYYY

YYYYYY

YYYYYY
YY YY YY

YYYY YY

YYYY

YYYYYYYY
YYYY

YYYYYYYY

YYYY YY YY YY

YYYY

YYYY

YYYYYYYY
YY

YY
YYYYYYYYYY

Light source

Polarized
light

Prism

Optical
detection

unit

I

II

Reflected
light

Sensor chip
with

active surface

Flow channel

Y YY Y



19vmt • 9 mei 2003 • nr 10

2002 de meetonzekerheid op verzoek
van de opdrachtgever bij de testresul-
taten kunnen overleggen. Tot VMT’s
Praktijkdag Microbiologie moest
ieder lab voor zichzelf bekijken hoe
deze meetonzekerheid te bepalen.
Deelnemers konden echter in de
stand van het NEN de die dag ver-
schenen ontwerpnorm NEN 8004
inzien en bestellen. De komende drie
maanden kan de sector hierop rich-
ting het NEN reageren.

Sabine Meersseman, als laboratori-
ummanager bij Analytico nauw
betrokken bij het vaststellen van deze
ontwerpnorm, ging hier uitgebreid
op in. Reden om deze norm op te
stellen, was dat de twee methoden
voor het opsporen van de fouten-

bronnen, het Cause-effect diagram
uit de Guide to the Expression of
Uncertainty in Measurement (GUM)
en de beoordeling van analytische
deelprocessen (van monstername tot
rapportage), veel te omslachtig zijn,
zowel bij microbiologische als che-
mische bepalingen. In de NEN is
daarom uitgegaan van de reprodu-
ceerbaarheid van de gevonden gege-
vens. Daarbij worden acht monsters
op acht dagen in duplo (door twee
analisten met eigen batchmedia en
reagentia, andere omgevingscondi-

ranciers deze uiteindelijk vrijwel gra-
tis leveren en deze kosten met de
geleverde reagentia en chips terug-
verdienen. 

Ontwerprichtlijn
Anneke Toorop, beleidscoördinator
Voedselhygiëne bij de VWS-directie
Voeding en Gezondheidsbescher-
ming, zette de toekomstige Brusselse
regelgeving op een rij. De eigenlijke
microbiologische criteria brengt de
Europese Commissie onder in een
aparte verordening. Ook zijn daarin
voorstellen en achtergronden voor
acties bij overtredingen (correctieve
acties) opgenomen. Het huidige stra-
tegiedocument (versie 8) wordt een
officiële EC-publicatie.

Toorop nodigde de deelnemers uit
de net verschenen ontwerptekst van
de Verordening voor microbiologi-
sche criteria (versie 5) in de congres-
map goed door te lezen en zonodig
wensen/commentaar bij haar in te
dienen. Filosofie van de EU achter de
verordening is dat bedrijven de voed-
selveiligheid moeten baseren op
HACCP en niet louter moeten afgaan
op controles van het eindproduct.
Microbiologische criteria zijn daarbij
een middel om te evalueren of het
HACCP-plan goed werkt, vooral via
trendonderzoek. Nieuw is dat het
verplichte, vrij precies omschreven
bemonsteringsschema afhankelijk is
van de ernst van de gevaren en de
wijze van behandelen en consumptie.
Blijkt het HACCP-plan goed te wer-
ken, dan kan met minder monsters
worden volstaan. Enkelvoudig mon-
steronderzoek is alleen toegestaan
bij HACCP-verificatie.

De Europese Commissie heeft daar-
naast een strategiedocument
gemaakt voor het tot stand komen
van microbiologische criteria waarin
uiteen wordt gezet wat de nieuwe
algemene principes zijn en waarvoor
deze van toepassing zijn (zowel in
eindproduct als in het productiepro-
ces (Food Safety Objectives; FSO’s)).

Vervolgens noemde de beleidsme-
dewerkster een aantal voorbeelden
van voorstellen van criteria. Neem
Listeria monocytogenes. In Nederland is
de geldende norm (Warenwet) min-
der dan 100 per gram product, een
goede norm gebaseerd op recent
onderzoek. Een aantal landen in
Europa wil in navolging van de Ver-
enigde Staten echter een norm afwe-
zig in 25 of 10 gram product. Moge-

lijk spelen ook politieke factoren een
rol.

Bij het bemonsteren van karkassen
lijkt de Swab-methode ‘te gaan win-
nen’. Nederland is voorstander van
de huidige, omslachtige, maar nauw-
keurige destructieve methode waarbij
met een kurkboor op vier plaatsen
monsters uit het karkas worden
genomen. 

Rauwe melk mag straks voor con-
sumptie worden aangeboden, tenzij
Nederland het huidige verbod hand-
haaft, iets wat logisch is gezien de
risico’s van rauwe melk. Ook hier
nog onzekerheid.

Bij tweekleppigen wil men over-
gaan tot het detecteren van virussen
zodra dat technisch gezien mogelijk

is. Nu moet nog worden volstaan met
het aantonen van bacteriofagen. 

Deze en nog veel meer zaken zijn
nog niet definitief. Toorop: “Behoor-
lijke veranderingen zijn nog moge-
lijk.” Iedere lidstaat kan commentaar
op de plannen indienen, waarna de
Commissie voor de uiteindelijke
tekst een algemeen akkoord moet
zien te bereiken. 

Meetonzekerheid
Laboratoria die volgens ISO 17025
zijn gecertificeerd, moeten sinds

en 

rpwetgeving’



ties, enzovoort.) geanalyseerd. Aan
de hand van de uitslagen wordt de
relatieve reproduceerbaarheidsstan-
daardafwijking (RSDR ) berekend, die
na te zijn vermenigvuldigd met de
coveragefactor k resulteert in de
meetonzekerheid.

De ontwerp-NEN is dan ook een
relatief eenvoudige uitvoering en
berekening. Het onderzoek kan wor-
den gecombineerd met routine- of
validatieonderzoek en bootst als
zodanig de praktijksituatie goed na
(in tegenstelling tot ringonderzoe-
ken) en geeft een goede schatting van
de meetonzekerheid. Nadeel is dat de
onjuistheid (bias) niet in de meeton-
zekerheid is verwerkt. Meersseman:
“Wil je echt een goede uitspraak
doen over de juistheid van een
methode dan zou je die via ringon-
derzoek of additie van referentie-
stammen aan praktijkmonsters moe-
ten achterhalen. Verder is monster-
name nog geen onderdeel van de
meetonzekerheid en geldt de NEN
enkel voor kwantitatieve testen.”

Later gaf Toorop aan dat de discus-
sie in Brussel ‘de kant uitgaat’ van
reproduceerbaarheidsonderzoek,
“maar men wil daar nog ringonder-
zoeken aan toevoegen.” Een goede
zaak, volgens Meersseman daar dit
meer inzicht geeft in de afwijking
van de werkelijke waarde. Hetzelfde
geldt voor het onderzoek van referen-
tiematerialen.

Eerste ervaringen
Gevraagd naar de ervaringen met de
ontwerp-NEN bij Analytico gaf
Meersseman te kennen dat “het grote
voordeel is dat je gigantisch veel
komt te weten over wat je methode
werkelijk presteert. Alleen al daarom
is het zeer zinvol. Uit testen die we
tot nu toe hebben gedaan bij onder
andere E. coli in water en gisten en
schimmels in diverse voedingsmid-
delen blijkt dat we inderdaad op de te
verwachten meetonzekerheden uitko-
men van 30 tot 50%. Een ander groot
voordeel is dat je het onderzoek goed
kunt combineren met het lopende
routineonderzoek.” 

Grenswaarden
Vraag is hoe bedrijven met de vastge-
stelde meetonzekerheid om moeten
gaan. Meersseman gaf diverse voor-
beelden van uitslagen die binnen de
grenswaarden liggen, en waarbij de
meetonzekerheid respectievelijk
geheel tussen dan wel deels buiten de
onder of bovengrens uitkomt. Het is
aan partijen om daarover afspraken
te maken (wel, eventueel of geen sha-
red risk).

Belangrijk bij dit alles is hoe de
overheid nu met de meetonzekerheid

omgaat. VWS-beleidscoördinator
Toorop lichtte een tipje van de sluier
op. Rond het vaststellen van de ver-
ordening voor microbiologische cri-
teria zijn twee standpunten te onder-
scheiden. De een luidt: “In het analy-
tisch resultaat moet nog rekening
worden gehouden met de meetonze-
kerheid”, het andere kamp vindt dat
bij het vaststellen van de normen al
ruimte is ‘ingecalculeerd’ voor de
meetonzekerheid. Vast staat wel dat
de achterhaalde 3 M-methode wordt
verlaten. De discussie in Brussel is
nog gaande en spitst zich toe op die
situaties waarbij het meetresultaat

zich boven de norm bevindt, maar
door de meetonzekerheid in werke-
lijkheid onder de norm zou kunnen
liggen. Toorop gaf indirect enige
richting aan: “Waar komt de nadruk
op te liggen: op de consumentenbe-
scherming of op de rechtsbescher-
ming van producenten? Ik ben
benieuwd naar uw mening hierover.”
(ag.toorop@minvws.nl). 

Nieuw boek
Aan het eind van de dag ontving Mar-
cel Zwietering, hoogleraar Levens-
middelenmicrobiologie, tevens dag-
voorzitter, van hoofdauteur Roelina
Dijk, werkzaam bij Stichting Effi, het
nieuwe boek Microbiologie van Voe-
dingsmiddelen. Zij deed dit namens
de voltallige redactie. Redactievoor-
zitter Henk Stegeman van het Rikilt
was ook nauw betrokken bij de orga-
nisatie van VMT’s Praktijkdag. De
deelnemers ontvingen na afloop dit
boek. Belangrijke wijzigingen van
deze compleet herziene derde druk
ten opzichte van de uit 1999 dateren-
de drukken zijn het verwerken van
nieuwe normen, zoals die voor Sal-
monella en E. coli, en nog in ontwik-
keling zijnde normen voor bijvoor-
beeld L. monocytogenes, B. cereus en
entheropathogene vibrio’s. Bedrijven
en laboratoria kunnen hierdoor de
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methoden op een zo gestandaardi-
seerde manier uitvoeren.

Verder zijn nieuwe en gewijzigde
criteria uit de Warenwet voor de
diverse productgroepen doorgevoerd
alsook enkele uitgebrachte nieuwe
dan wel herziene hygiënecodes. Ook
zijn enkele nieuwe productgroepen
opgenomen, zoals Cacao(produc-
ten), Kip(producten), Wild, en Fris-
dranken en vruchtensappen. Daar-
naast zijn bestaande hoofdstukken
(sterk) uitgebreid. Voorbeelden daar-
van zijn Water (veiligheid, kwaliteit
en methoden), Snelle detectietech-
nieken (onder andere real time PCR)

en het Testen van de kwaliteit van
bereide vaste dan wel vloeibare
media. Al met al is het boek mede
hierdoor ruim 130 pagina’s in
omvang toegenomen tot 630 pagi-
na’s. Daarnaast zijn de methoden en
testen van bereide media met veel
meer kleurenfoto’s geïllustreerd en is
de indeling van het boek nog meer
op de praktijk afgestemd. ■

Hoogleraar

Levensmiddelenmicrobio-

logie Marcel Zwietering

ontving het eerste

exemplaar van het

nieuwe methodenboek

Microbiologie van

Voedingsmiddelen uit

handen van hoofdauteur

Roelina Dijk. 

De voltallige redactie die de afgelopen vier jaar aan het nieuwe boek

heeft gewerkt. Voorgrond vlnr: Hans van Dijk (CSK), Ellen Brinkman

(Effi), Mieke Uyttendaele (Universiteit Gent) en Arnold Dijkstra (Van

Hall); staand vlnr: Mark van Woerden (NNI), Enne de Boer (KvW

Oost), Roelina Dijk (Effi), Rijkelt Beumer (Wageningen Universiteit),

Harm Veenendaal (Kiwa Water Research) en Henk Stegeman (Rikilt).
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