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Nog dit jaar zal de eerste snelle testkit een MicroVal-certificaat

toegekend krijgen. De met deze testkit behaalde resultaten zul-

len in heel Europa worden geaccepteerd. De vergelijking met de

referentiemethode is al uitgevoerd. De ringtest is gaande. Vijf

andere fabrikanten hebben interesse getoond.

‘Een Europees geaccepteerde methode
voor validatie en certificatiesysteem te
ontwikkelen voor ‘rapid method-test-
kits’’. Dat was de doelstelling in de jaren
negentig bij de oprichting van MicroVal.
Dit jaar is de organisatie MicroVal daad-
werkelijk operationeel geworden. Van de
MicroVal Rules & Certification Scheme is
onlangs de vernieuwde versie ‘augustus
2006’ gepubliceerd. In deze nieuwe ver-
sie is vooral Annex K aangepast. Deze bij-
lage gaat over de kwaliteitseisen waaraan
moet worden voldaan bij de validatie van
alternatieve methoden. Het document

kan worden gedownload via 
www.microval.org.

Eerste certificaat
Het eerste certificaat wordt nog eind dit
jaar toegekend. Het certificaat zal offici-
eel worden overhandigd tijdens een in-
ternationaal MicroVal symposium dat op
20 maart 2007 in Amsterdam plaatsvindt.
Het MicroVal Expert laboratorium ‘Camp-
den and Chorleywood Food Rearch Labo-
ratory’ (CCFRL) uit Engeland is verant-
woordelijk voor de validatieprocedure
van de testkit. De coördinatie en certifi-

catie is in handen van de MicroVal Certifi-
cation Body (MCB) Lloyd’s Register QA
(LRQA) in Rotterdam. Inmiddels zijn er
vier nieuwe testkits aangemeld voor Mi-
croVal-validatie en -certificatie. MicroVal
is in gesprek met nog vijf fabrikanten
voor mogelijke validatie en certificering
van hun testkits.

Validatie
De validatieprocedure bestaat uit twee
fasen. Eerst wordt de alternatieve (snelle)
methode vergeleken met de referentie-
methode. Dit onderzoek is afgerond. In-
middels is met fase twee, het ringonder-
zoek, begonnen. Vijftien laboratoria uit
Nederland, Polen, Engeland, Denemar-
ken, Duitsland en België voeren deze
ringtest uit. Het door het Expert Laborato-
rium (CCFRL) opgestelde validatierapport
wordt vervolgens beoordeeld door de
Technische Commissie van de MCB
(LRQA). Uiteindelijk zal de MCB het Mi-
croVal-certificaat toekennen (zie tabel).

Fabrikanten
Voor de voedingsmiddelenindustrie is de
opkomst van gecertificeerde rapid me-
thod-testkits een welkom alternatief voor
het gebruik van de tijdrovende traditio-
nele methoden. Het eerste certificaat
geeft fabrikanten van alternatieve metho-
den de zekerheid dat de organisatie Mi-
croVal volledig operationeel is. Om die
reden wilde een aantal fabrikanten ei-
genlijk pas hun testkits via MicroVal laten
valideren nadat de eerste certificaten wa-
ren toegekend.
Daarnaast is het voor fabrikanten cruci-
aal dat een organisatie met een Europese
dekking ook internationale erkenning
heeft. Daarom richt MicroVal zich op de
harmonisatie van de Europese validatie
met internationale instanties als AOAC
(een Amerikaanse organisatie, die test-
kits valideert). Dit zal nog enige tijd ver-
gen omdat de wederzijdse technische en
administratieve procedures verschillen.
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Overzicht validatie-/certificatieproces
Verantwoordelijk Proces Opmerkingen
Fabrikant Aanvraag

MCB* Controleert administra- MCB rapporteert aan
tieve gegevens MGC** Secretariaat

MCB Selectie van: MGC Secretariaat
1 Method reviewer selecteert 1 method
1 Auditor (indien noodzake- reviewer

lijk)
1 Expert laboratorium

2 Method reviewers Het bestuderen van de 
twee protocollen (vergelij-
kend onderzoek en ringtest)

Technical Commitee van (Optioneel) bestudeert Auditor (afhankelijk
de MCB conceptprotocollen van de certificatie van

de producent)
Expert Laboratorium Voert beide onderzoeken uit
2 Method reviewers Volgen onderzoeken en 

bestuderen resultaten
2 Method reviewers + Rapporteren aan Technical
expert lab Committee
MCB Neemt de certificatiebeslis- (Bij niet toekennen is

sing beroep bij MGC 
mogelijk)

* MCB = MicroVal Certification Body

** MGC = MicroVal General Committee 


