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Technologie

Karkassen van slachtkuikens

moeten vanaf ontvederen tot

koelen worden omhuld door

een film van water met daarin

een decontaminatiemiddel. De

microbiële besmetting van het

eindproduct zou dan het laagst

zijn. Slechts enkele decontami-

natiemiddelen lijken veelbelo-

vend. Echter ook dan worden

de karkassen niet geheel vrij

van pathogenen. 

Met ingang van 1 januari 2006 zal het
decontamineren van pluimveekarkassen
met behulp van chemische desinfectantia
worden toegestaan in de EU. Het minis-
terie van VWS stelt aan het gebruik van
decontaminatiemiddelen voorwaarden.
De belangrijkste daarvan is dat een
bedrijf moet kunnen aantonen zijn pro-
ces zodanig te hebben ingericht dat
microbiële besmettingen tot een mini-
mum zijn beperkt. Komen er dan nog
pathogenen op de karkassen voor, dan
kan als sluitstuk van het goed werkende
kwaliteitssysteem een decontaminatie-
stap in het proces worden geïntegreerd.
De vraag is op welke manier de karkas-
sen het beste kunnen worden gedeconta-

mineerd. Het Productschap Vee, Vlees en
Eieren heeft dit laten onderzoeken door
de hoofdafdeling Volksgezondheid en
Voedselveiligheid (V&V, voorheen VVDO)
van de Universiteit Utrecht. Het ministe-
rie van VWS heeft TNO Voeding de zaken
rond decontaminatie nog eens (zeer uit-
gebreid) op een rij laten zetten. 

V&V: Waterfilm
Het constant omhullen van het karkas
met een waterfilm gedurende het slacht-
proces, geeft een zo laag mogelijke
besmetting van het karkas aan het eind

van de slachtlijn. Tot deze conclusie komt
V&V in haar rapport ‘Practical Germicidal
Treatment in the Poultry Processing Line’
(nr. 0402). De waterfilm werkt drieledig.
Enerzijds spoelt het water de al aanwezi-
ge bacteriën weg. Anderzijds voorkomt
de waterlaag dat vuil en nieuwe micro-
organismen zich gedurende het slacht-
proces aan het karkas blijvend hechten of
zelfs daarin worden gezogen tijdens het
opdrogen. Tot slot kan toevoeging van
een decontaminatiemiddel aan de water-
film (een deel van) de aanwezige micro-
organismen afdoden. 
Gezien de effecten van de waterfilm dient
deze volgens de V&V-onderzoekers zo
snel mogelijk op het karkas te worden
aangebracht, het liefst al direct na het
ontvederen. Deze processtap, in combi-
natie met de daarvoor aanwezige broei-

bak, is nu eenmaal een van de belang-
rijkste (kruis)besmettingsbronnen.
Omdat het karkas direct na het ontvede-
ren nog gesloten is, geniet volgens V&V
onderdompelen de voorkeur boven
sproeien. Onderdompelen heeft als voor-
deel dat het karkas uitwendig praktisch
overal in aanraking komt met het decon-
taminatiemiddel. Bij sprayen is die kans
(aanzienlijk) lager; vooral huidplooien in
nekvellen, de oksels en liezen zijn lastig te
bereiken. Om die reden moet de installa-
tie altijd van onder naar boven sproeien.
Maar dan nog zal volgens het TNO-onder-
zoek ‘De ins en outs van decontaminatie
van pluimveevlees’ (nr. V5667-2) TNO
niet meer dan 90 tot 97% van het karkas-
oppervlak worden bereikt. De niet gede-
contamineerde plekken zijn er uiteinde-
lijk voor verantwoordelijk dat de gemid-

‘Water’film bescherm

Dompelen van het gesloten karkas
geniet de voorkeur
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delde reductie beperkt blijft tot maximaal
één tot anderhalve log-eenheid (zie figuur
1). Zowel TNO als V&V adviseert dan ook
om de nekvellen zorgvuldiger te verwijde-
ren. Enerzijds omdat de vellen relatief
veel micro-organismen bevatten, ander-
zijds omdat het decontaminatiemiddel
moeilijk de bacteriën in de huidplooien
van het nekvel en in de borstholte (bij een
geopend karkas) bereikt.
Om de waterfilm in tact te houden, moe-
ten behalve na het ontvederen ook elders
in de slachtlijn de karkassen worden nat-
gehouden. Om niet de binnenkant van
het inmiddels geopende karkas te bezoe-
delen, een nadeel van dompelen, geniet
sproeien dan de voorkeur. Gedurende de
evisceratie, het uithalen van het darm-
pakket, dient continu te worden
gesproeid om zoveel mogelijk bezoede-
ling met vooral fecale bacteriën tegen te
gaan. Tot slot kan er vlak voor of aan het
begin van de koeling een nieuw laagje
water op de karkassen worden gesproeid. 

TNO: Eind proces
TNO adviseert om in ieder geval aan het
eind van het slachtproces te decontami-
neren, direct voor of aan het begin van de
koeling. Dompelen (van het geopende
karkas) vindt TNO Voeding, gezien de
vrijwel volledige dekkingsgraad, daar-
voor de aangewezen methode. Wel merkt
TNO in haar advies op dat er aanvullend
op de dompeling aan het eind van de lijn

nog eerder in het slachtproces deconta-
minatiestappen (via de spraymethode)
kunnen worden ingebouwd. Ook zij
noemt het broeien en de evisceratie als
belangrijke mogelijkheden. Decontami-
natie tijdens de verpakkingsfase ziet TNO
Voeding eveneens als een mogelijkheid.
TNO legt dus de nadruk op het eind van
de lijn, V&V op het begin van de lijn.
Behalve decontaminatiestappen eerder
in de slachtlijn noemt TNO ook andere
aanvullende maatregelen. Bijvoorbeeld
het aan het water toevoegen van opper-
vlakspanningsverlagende middelen
waardoor bacteriën gemakkelijker van
het karkas kunnen worden gespoeld.
Ook zouden consumenteneenheden
pluimveevlees kunnen worden gecoat
met een eetbare film die naast twee anti-
microbiële eiwitten, zeïne en nisine, ook
EDTA bevat, aldus de literatuur 

Decontaminatiemiddelen
Indien de karkassen met alleen water
worden afgespoeld, kan volgens V&V de
microbiële besmetting worden geredu-
ceerd. Volgens TNO bedraagt de reductie
hooguit 0,1 tot 0,5 log; en indien met
hoge druk wordt gespoten minder omdat
bacteriën daarbij in het productopper-
vlak worden geperst.
Worden karkassen gespoeld en gesprayd
met water met daarin een decontamina-
tiemiddel dan zijn hogere reducties te
realiseren. Drie middelen hebben
momenteel de Amerikaanse GRAS-status
(beschouwd als veilig): melkzuur, water-
stofperoxide en TSP (trinatriumfosfaat).
In Nederland is slechts een middel geba-
seerd op waterstofperoxide door de
minister van VWS goedgekeurd voor
gebruik in de vissector. Inmiddels is in VS
ook voor cetylpyridiniumchloride (een
desinfectiemiddel gebruikt in mondwa-
ters) een FDA-goedkeuring verkregen
voor toepassing op pluimveekarkassen.
De TNO-ers schatten de gemiddelde
effecten van decontaminatiemiddelen
onder praktijkomstandigheden op basis
van de literatuur op 1 tot 1,5 log-eenhe-
den. Dergelijke waarden werden ook
gevonden bij aanvullende testen met
negen middelen die onder semi-praktijk-
omstandigheden werden uitgevoerd.
V&V noemt eveneens dergelijke waarden.
Opmerkelijk is wel dat de TNO-ers alleen

mt karkas kip het beste

Effect van het door het decontaminatiemiddel behandelde percentage karkasoppervlak op de
uiteindelijk te bereiken gemiddelde reductiefactor (uitgaande van een maximum reductiefac-
tor van 2 log-eenheden). 

Foto: Stork PM
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Met sprayen wordt vaak
niet het gehele karkas-
oppervlak behandeld.
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bij gebruik van melkzuur (2,5%) of cetylpyridinium (0,5 - 1%)
dergelijke waarden vonden; de overige middelen presteerden in
het aanvullende oriënterende onderzoek beduidend minder. 

Houdbaarheid en gezondheid
Reducties van één tot anderhalve log-eenheid lijken op het eer-
ste gezicht niet zo veel, maar zijn dat wel als bedacht wordt dat
pathogenen als Campylobacter en ook Salmonella (mits < 4°C
bewaard) niet op de karkassen kunnen uitgroeien. De geraad-
pleegde literatuur meldt wisselende resultaten ten aanzien van
bederforganismen. Langere houdbaarheden van een tot drie
dagen komen voor, maar diverse andere studies lieten geen
effect zien.
TNO heeft de effecten van dergelijke reducties op de besmet-
tingsgraad en volksgezondheid doorgerekend. Bij een homoge-
ne besmetting van 1 tot 5 pathogene bacteriën per 25 g en een
incidentie van bijvoorbeeld 40% Campylobacter positieve kar-
kassen, zou decontaminatie leiden tot een verlaging van de

incidentie van 5 tot 15%. Voor de effecten op de volksgezond-
heid kan de 1 tot 1,5 log-eenheid (factor 10 tot 30) reductie een
op een worden doorgerekend. Een incidentie bij pluimveevlees
van Salmonella-infecties van bijvoorbeeld 1 op de 20.000 zou in
dat geval kunnen worden teruggebracht tot 1 op 200.000 tot
600.000.

Verkleuren
Welk middel in welke concentratie en gedurende hoeveel
seconden nodig is, daar doen de onderzoekers geen harde uit-
spraken over. Dit zal in samenwerking met de slachterijen aan
de hand van de initiële besmettingsgraad en het gehanteerde
slachtproces proefondervindelijk moeten worden vastgesteld.
In dit verband is het belangrijk dat er op meerdere plaatsen in
het slachtproces kan worden gedecontamineerd. Daardoor kan
mogelijk met lagere concentraties decontaminatiemiddel wor-
den volstaan.
Volgens de onderzoekers van V&V lijkt TSP zelfs in concentra-
ties tot 10% geen kleur- en geurafwijkingen te veroorzaken.
Voor waterstofperoxide lijkt de grens tussen de drie, vier pro-
cent te liggen, terwijl melkzuur in concentraties van meer dan
1,5% kleurafwijkingen veroorzaakt. Deze laatste waarde is een
procent lager dan de concentratie waarbij de TNO-ers een
reductie van circa een log-eenheid vonden (2,5%). Daarmee
lijkt melkzuur op het eerste gezicht (nog) niet het aantrekkelij-
ke decontaminatiemiddel te worden zoals tot nu toe werd aan-
genomen. Onderzoek van TNO moet uitwijzen of via een gewij-
zigde melkzuursamenstelling en/of toepassing de verkleuring
kan worden voorkomen. 

Kosten
Zowel V&V als TNO Voeding schatten de meerprijs van
decontamineren op globaal 1,0 tot 1,5 eurocent per kip,
afhankelijk van de plaatselijke situatie in de slachterij,
het gebruikte middel, de concentratie enzovoorts.

Werkzame concentraties melkzuur doen het 
vlees nog verkleuren

Hans Damman

Personalia

Redactiecomité Brouwerij & Mouterij
Op 23 september jl. vond de 82ste en laatste vergadering van
het Redactiecomité Brouwerij & Mouterij plaats bij de nieuwe
brouwerij van Grolsch in Enschede. Begin 1973 werd het Inter-
nationaal tijdschrift voor Brouwerij en Mouterij geïntegreerd
in VMT. Met medewerking van het Redactiecomité, bestaande
uit zeven Belgische en zes Nederlandse specialisten, werden
de ontwikkelingen in de Nederlandse en Belgische dranken-
sector in een apart katern in VMT belicht. In 1990 werd het
katern in de vorm van de rubriek Dranken een integraal
onderdeel van het vaktijdschrift. Deze verandering vormde
een afspiegeling van de ontwikkelingen in de industrie en
maatschappij. In het licht van de eind vorig jaar doorgevoerde
formule-aanpassing van VMT, is de functie van het Redactie-
comité Brouwerij & Mouterij recentelijk opnieuw bezien. Dit
resulteerde in de opheffing van het Redactiecomité.
De redactie en uitgever van VMT bedanken de leden van het
Redactiecomité heel hartelijk voor hun jarenlange inzet en bij-
dragen. Dat de laatste bijeenkomst bij de nieuwe brouwerij
van Grolsch plaatsvond, mag symbolisch worden genoemd.
De redactie van VMT zal de berichtgeving op het terrein waar-
voor het comité zich de afgelopen jaren sterk heeft gemaakt,
in de toekomst op nieuwe wijze voortzetten.

Van Buuren
Hugo van Buuren, voormalig senior juridisch advi-
seur bij de VWA, is gaan samenwerken met Schut-
telaar & Partners. Bij het adviesbureau voor maat-
schappelijke communicatie in Den Haag versterkt
hij hun portefeuille over levensmiddelen wet- en
regelgeving. Daarnaast is Van Buuren toegetreden
tot de adviespraktijk van Précon Food Management
BV te Bunnik. Ook hier is zijn aandachtsgebied wet-
en regelgeving.

VBZ
Ton Baas is per 1 oktober directeur van de Vereni-
ging voor Bakkerij en Zoetwarenindustrie (VBZ).
Baas heeft al veel ervaring in de bakkerij en zoetwa-
renwereld en heeft onder meer bij Continental
Bakeries in diverse commerciële functies gewerkt. 

Dumeco
Siem Korver, lid van de directie van voedingsmid-
delenconcern Dumeco is per 1 september 2004
benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Food, Farming and Agri-
business’ aan de Universiteit van Tilburg. Hij gaat zich bezig
houden met de ontwikkeling van een marktgerichte, duurza-
me land- en tuinbouw.

Hautvast
Professor dr. Jo Hautvast is nieuwe commissaris bij
Koninklijke Wessanen. Hautvast is opvolger van
Hans Wiegel, die twaalf jaar commissaris is
geweest. Hautvast was tot september 2000 hoogle-
raar voeding en gezondheid bij de Wageningen
Universiteit. In 2000 is hij directeur geworden van
het Wageningen Centre for Food Sciences (WCFS).
Daarnaast is Hautvast vice-voorzitter van de Neder-
landse Gezondheidsraad en is hij adviseur bij DSM
Nutrition en TNO Voeding. 
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