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Voedselveiligheid & Kwaliteit
Thema: Risco’s & hygiëne

Binnen het Europees project Patho-
genCombat (www.pathogencombat.
com) zijn tools ontwikkeld die nieuwe 
inzichten in voedselveiligheidssystemen 
moeten verschaffen. Met deze diagnose-, 
selectie- en verbetertools kunnen bedrij-
ven nagaan welke essentiële elementen 
een voedselveiligheidssysteem moet 
bevatten om de microbiologische vei-
ligheid van levensmiddelen te kunnen 
beheersen en garanderen. 
Deze tools staan los van specifieke eisen 
in wetgeving of in commerciële stan-
daarden. Juist dat aspect levert nieuwe 
inzichten in de prestaties van bestaande 
voedselveiligheidssystemen.

Kernactiviteiten
Als uitgangspunt van de tools werd 
een concept ontwikkeld met daarin de 

kernactiviteiten van een voedselveilig-
heidssysteem. Figuur 1 toont het con-
ceptuele voedselveiligheidssysteem met 
daarin de kern beheersactiviteiten (‘core 
control activities’) en kern borgingsac-
tiviteiten (‘core assurance activities’). 
Belangrijk en nieuw is dat het aspect 
van de context waarbinnen een bedrijf 
opereert, daarbij wordt meegenomen. 
De context oefent immers een druk uit 
op het voedselveiligheidssysteem. Deze 
kern beheersactiviteiten en kern bor-
gingsactiviteiten zitten typisch vervat 
in de uitwerking van basisvoorwaarde 
programma’s zoals GMP en GHP als-
ook in de uitwerking van HACCP en 
een managementsysteem ter sturing 
van basisvoorwaarde programma’s en 
HACCP. Deze drie elementen zijn ook 
vereist binnen wetgeving, zoals het Bel-

gische autocontrolesysteem, en in com-
merciële standaarden. 

MAS-protocol
Een tool dat binnen het PathogenCom-
bat-project werd ontwikkeld, is het 
‘Microbial Assessment Scheme’ oftewel 
MAS. Dit is een protocol van een micro-
biologisch monsternameplan met als 
doel de prestaties van het huidige voed-
selveiligheidssysteem te analyseren. Het 
protocol heeft als doel om zeer gericht 
en uitgedacht microbiologische analy-
ses uit te voeren die kennis en inzicht 
verschaffen in het functionerende voed-
selveiligheidssysteem. De resultaten van 
de micro biologische analyses geven een 
indicatie over het contaminatieprofiel 
van een onderneming, en omvat zowel 
informatie over maximale microbiologi-
sche contaminatiewaarden als de variatie 
in de waarden. De laatste informatie 
geeft een beeld van de dynamiek van 
microbiologische contaminatie van de 
processen zoals ze beheerd worden door 
het voedselveiligheidssysteem in het 
bedrijf. De achterliggende hypothese 
stelt dat hoge contaminatiegraden (con-
centratie aan micro-organismen en/of 
prevalenties) en een sterke spreiding van 
de contaminatie een indicatie zijn voor 
een onbeheerste situatie en dat dus het 
voedselveiligheidssysteem moet worden 
verbeterd. Elk MAS-protocol dient te wor-
den vertaald in het licht van de bedrijfs-
specifieke proces- en productkenmerken. 

Elementen
Een MAS omvat de volgende vijf elemen-
ten:
A. Bemonsteringsplaatsen vaststellen. 

Allereerst moeten kritische bemon-
steringplaatsen (Kritische Staalname 
Plaatsen: KSP’s) worden bepaald. Op 
deze locaties in het bedrijf moeten 
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Figuur 1. Conceptueel voedselveiligheidssysteem met kern beheersactiviteiten, kern bor-
gingsactiviteiten.
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van grondstoffen, halffabrikaten of 
eindproducten monters worden geno-
men. Hetzelfde dient te gebeuren met 
de corresponderende contactopper-
vlakken en/of handen/handschoenen 
van het personeel dat betrokken is bij 
de processtap. Op die manier wordt 
telkens de link gemaakt tussen pro-
duct en productieomgeving die voor 
een bijkomende besmetting kan zor-
gen. De KSP zijn vooral die plaatsen in 
het bedrijf waar de microbiologische 
belasting kan veranderen, bijvoor-
beeld als gevolg van contaminatie en/
of eliminatiestap.

B. Parameters selecteren. Vervolgens 
moeten die microbiologische para-
meters worden geselecteerd die infor-
matie verschaffen over de hygiëne 
en veiligheid van levensmiddelen. 
Het totaal mesofiel kiemgetal geeft 
inzicht in de totale belasting van pro-
duct/omgeving. Daarnaast worden 
hygiëne-indicatoren zoals E. coli en St. 
aureus meegenomen. Maar ook patho-
genen gerelateerd aan een bepaald 
proces (bijv. Listeria monocytogenes in 
koude, vochtige processen) of pro-
duct/grondstof (bijv. Salmonella spp. en 
thermotolerante Campylobacter) geven 
inzicht. 

C. Analysemethoden selecteren. Bij 
de selectie van de microbiologische 
analysemethodes dient te worden 
gedefinieerd op welke manier moet 
worden bemonsterd (destructief voor 
grondstoffen, halffabrikaten en eind-

producten versus niet destructief voor 
contactoppervlakken en karkassen). 
Daarnaast dient ook te worden gede-
finieerd welke microbiologische ana-
lysemethode moet worden gebruikt. 
Er wordt geopteerd om te werken met 
(inter)nationaal erkende methodes. 

D. Frequentie. Ook de frequentie van 
uitvoeren moet worden vastgelegd. 
De MAS heeft als doelstelling het 
huidige voedselveiligheidssysteem 
te evalueren en zeker ook de variatie 
erin te kennen. Vandaar dat een MAS 
jaarlijks drie keer wordt uitgevoerd op 
verschillende tijdstippen. Om ook de 
variatie gedurende een productiedag 
duidelijk te krijgen, moeten op de dag 
van monstername ook drie keer mon-
sters worden genomen.

E. Interpretatie. Alle individuele analy-
seresultaten moeten worden verwerkt 
en geïnterpreteerd ten opzichte van 
geldende wetgeving (bijv. EU VO 
2073/2005) of bestaande richtwaar-
den (1). Op die manier wordt inzicht 
verkregen welke KSP en welke para-
meters een mogelijk probleem ople-
veren. 

Na de interpretatie van de individuele 
resultaten wordt een profiel opgesteld. 
Daarbij kent men per parameter (totaal 
kiemgetal, hygiëne-indicatoren en 
pathogenen) een niveau 1, 2 of 3 toe. 
De volgende definities worden daarbij 
gehanteerd:
Niveau 3: hoge bijdrage tot output van 
het voedselveiligheidssysteem: geen 

enkele overschrijding van de parameter 
vastgesteld tijdens alle staalnames. 
Niveau 2: gemiddelde bijdrage tot out-
put van het voedselveiligheidssysteem: 
overschrijding(en) vastgesteld voor de 
betreffende parameter, maar deze zijn 
toe te wijzen aan één bepaalde activiteit 
binnen het huidige voedselveiligheids-
systeem.
Niveau 1: lage bijdrage tot output van het 
voedselveiligheidssysteem: overschrij-
dingen vastgesteld voor de betreffende 
parameter en deze zijn toe te wijzen aan 
meerdere activiteiten binnen het huidige 
voedselveiligheidssysteem.
Door optelling van de toegekende 
niveaus per geanalyseerde parameter 
verkrijgt het bedrijf een profiel van de 
prestatie van het voedselveiligheids-
systeem (2). 

MAS-case
De MAS werd toegepast in een vlees-
verwerkend bedrijf voor de productie 
van gekookte ham en voor die van rauw 
gezouten spek. Tabel 1 toont de technische 
uitwerking van het MAS-protocol voor dit 
bedrijf. Er zijn uiteindelijk 12 KSP gedefi-
nieerd. Bij de KSP 1 tot en met 6 werden 
producten bemonsterd, bij KSP 7 tot en 
met 9 de corresponderende werktafels en 
producten en bij KSP 10, 11 en 12 zijn de 
handen of handschoenen bemonsterd van 
de operatoren die werken op de plaatsen 
waar ook de omgevingsstalen/producten 
werden genomen. De MAS werd in drie 
verschillende maanden uitgevoerd. 
Bij de interpretatie van de analyseresulta-
ten wordt gewerkt met de microbiologi-
sche criteria, indien aanwezig en anders 
met de microbiologische richtwaarden, 
ontwikkeld door het laboratorium voor 
levensmiddelenmicrobiologie- en con-
servering van de Universiteit Gent. In dit 
geval werden de klassieke ISO-methodes 
gebruikt voor de uitvoering van de analy-
ses, maar ook niet-conventionele detec-
tietechnieken kunnen worden gebruikt 
(3).

Profiel
In het uiteindelijk verkregen profiel 
wordt aan elke parameter een niveau 1, 2 
of 3 toegekend. Dit bedrijf kon een maxi-
mumscore van 18 bereiken (6 parameters 
x niveau 3). 
In dit geval is er een score van 15/18 toe-
gekend, waarbij het bedrijf kan verbete-
ren op drie parameters. St. aureus kreeg 
een niveau twee omdat bij verschillende 
operatoren deze hygiëne-indicator werd 

Dit artikel vormt een eerste uit een trilogie over de tools die binnen Pathogen-
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doorgelicht en verbeterd. In het volgende artikel wordt dieper ingegaan op het 
gebruik van het diagnostische instrument, dat al dan niet in combinatie met MAS, 
bijkomende informatie verschaft in de graad van uitwerking van de beheers-
activiteiten en borgingsactiviteiten binnen een voedselveiligheidssysteem. Met 
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Diagnose tools:
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– FSMS support web 
application

Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3
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Tabel 1 MAS protocol uitgewerkt voor vleesverwerkend bedrijf als casestudie, waarbij gekookte ham en rauw gezouten spek 
wordt geproduceerd (TMK: totaal mesofiel kiemgetal, m: ondergrens, M = bovengrens).

No KSP Microbiologische 
parameters

Fre-
quentie

Staalname methode Interpetatie resultaten

1 Aan de receptie (rauwe varkensdeelstuk-

ken)

– TMK

– Salmonella

– E. coli

– Enterobacteriaceae

– L. monocytogenes

3 x 1 staal Niet destructieve methode op 

100 cm2 van de varkensdeel-

stukken

a. Volgens EU VO 2073/2005 categorie 2.1.21

 TMK: m = 3,5 log kve/cm2,  

M = 4,5 log kve/cm2

 Enterobacteriaceae: m = 1,5 log kve/cm2,  

M = 2,5 log kve/cm2

b. Volgens EU VO 2073/2005 categorie 2.1.4 Sal-

monella afwezig in de geteste oppervlakte

c. Volgens microbiologische richtwaarden Uyt-

tendaele et al. (2010)

 E. coli: afwezig in de geteste oppervlakte

 L. monocytogenes: afwezig in de geteste 

oppervlakte

2 Na uitbenen en versnijden (rauwe varkens-

deelstukken)

– TMK

– Salmonella

– E.coli

– Enterobacteriaceae

– L. monocytogenes

3 x 1 staal Niet destructieve methode op 

100 cm2 van de varkensdeel-

stukken

3 Na interventieproces zouten (rauw gezou-

ten spek voor verpakken)

– TMK

– Salmonella

– E.coli

– Enterobacteriaceae

– L. monocytogenes

3 x 1 staal Destructieve methode 30g 

product

Volgens microbiologische richtwaarden Uyt-

tendaele et al. (2010):

a. TMK: m = 5,7 log kve/g, M = 6,7 log kve/g

b. Enterobacteriaceae: m = 3,7 log kve/g,  

M = 4,7 log kve/g

c. E. coli: m = 2,7 log kve/cm2, M = 3,7 log kve/g

d. Salmonella: afwezig in 25g

e. L. monocytogenes: afwezig in 25g

4 Na snelkoelingsproces (gekookte ham voor 

verpakken) 

– TMK

– Salmonella

– E. coli

– Enterobacteriaceae

– L. monocytogenes

3 x 1 staal Destructieve methode 30g 

product

Volgens microbiologische richtwaarden Uyt-

tendaele et al. (2010):

a. TMK: m = 3,0 log kve/g, M = 4,0 log kve/g

b. Enterobacteriaceae: Beneden detectielimiet

c. E. coli: Beneden detectielimiet

d. Salmonella: afwezig in 25g

e. L. monocytogenes: afwezig in 25g

5 Finaal product (gekookte ham na verpak-

ken)

– TMK

– Salmonella

– E.coli

– Enterobacteriaceae

– L. monocytogenes

3 x 1 staal Destructieve methode 30g 

product

Volgens microbiologische richtwaarden Uyt-

tendaele et al. (2010):

a. TMK: m = 3,0 log kve/g, M = 4,0 log kve/g

b. Enterobacteriaceae: m = 1,0 log kve/g,  

M = 2,0 log kve/g

c. E. coli: m = < 10 kve/g, M = 1,0 log kve/g

d. Salmonella: afwezig in 25g

e. L. monocytogenes: afwezig in 25g

6 Finaal product (rauw gezouten spek na 

verpakken)

– TMK

– Salmonella

– E.coli

– Enterobacteriaceae

– L. monocytogenes

3 x 1 staal Destructieve methode 30g 

product

Volgens microbiologische richtwaarden Uyt-

tendaele et al. (2010):

a. TMK: m = 4,0 log kve/g, M = 5,0 log kve/g

b. Enterobacteriaceae: m = 2,0 log kve/g,  

M = 3,0 log kve/g

c. E. coli: m = 2,7 log kve/cm2, M = 3,7 log kve/g

d. Salmonella: afwezig in 25g

e. L. monocytogenes: afwezig in 25g

7 Contactoppervlak: Werktafels in ontbe-

ningszone 

– Salmonella

– L. monocytogenes 

3 x 3 

stalen 

Oppervlakte swab van 25 cm2 

van de werktafel 

Volgens microbiologische richtwaarden Uyt-

tendaele et al. (2010):

Salmonella en L. monocytogenes: afwezig in de 

geteste oppervlakte

8 Contactoppervlak: werktafels ter hoogte 

van gezouten producten 

– Salmonella

– L. monocytogenes 

3 x 3 

stalen 

Oppervlakte swab van 25 cm2 

van de werktafel 

9 Contactoppervlak: werktafels ter hoogte 

van verpakkingsmachine

– Salmonella

– L. monocytogenes 

3 x 3 

stalen 

Oppervlakte swab van 25 cm2 

van de werktafel 

10 Hand(schoen)en van operatoren ter hoogte 

van ontbening varkensdeelstukken

– S. aureus 3 x 3 

stalen 

Oppervlakte swab van 25 cm2 

van de handen/handschoenen

Volgens microbiologische richtwaarden Uyt-

tendaele et al. (2010):

St. aureus: beneden detectielimiet11 Hand(schoen)en van operatoren ter hoogte 

van behandeling rauw gezouten spek 

– S. aureus 3 x 3 

stalen 

Oppervlakte swab van 25 cm2 

van de handen/handschoenen

12 Hand(schoen)en van operatoren ter hoogte 

van verpakkingsmachine

– S. aureus 3 x 3 

stalen 

Oppervlakte swab van 25 cm2 

van de handen/handschoenen

1 Abresieve spons is gebruikt voor afswabben van varkensdeelstukken, daarom dienen de proceshygienecriteria volgens EU VO 2073/2005 aangepast te worden met 0,5 log eenheid.
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tie van kritische monsternameplaatsen) 
en producten (door selectie van te analy-
seren parameters). De resultaten van de 
MAS geven inzicht in de besmettingsgraad 
en de variatie van de besmettingsgraad 
van producten, contactoppervlakken en 
handen/handschoenen van operatoren. 
Tekortkomingen in de MAS-profielen 
kunnen vervolgens worden toegekend 
aan kern beheersactiviteiten of kern 
borgingsactiviteiten binnen een huidig 
werkend voedselveiligheidssysteem. De 
MAS kan worden gebruikt op individueel 
bedrijfsniveau als tool voor het meten van 
de performantie en het identificeren van 
tekortkomingen in het kader van de verifi-
catie van een voedselveiligheidssysteem. 
MAS kan ook worden gebruikt op sectorni-
veau, waarbij een sectorgerelateerde pro-
blematiek kan worden vergeleken tussen 
verschillende bedrijven.
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dingsroutes van Campylobacter in te kun-
nen gaan (5). Figuur 3 toont twee bedrij-
ven met een totaal verschillend MAS-pro-
fiel. Bedrijf A behaalt een totale score van 
10/21, terwijl bedrijf B een totale score 
van 16/21 bereikt. Bedrijf A verkreeg op 
verschillende geanalyseerde parameters 
een niveau 1, namelijk voor het totaal 
mesofiel kiemgetal, de hygiëne-indica-
toren Enterobacteriaceae en E. coli alsook 
voor Campylobacter spp. Daaruit kan 
worden afgeleid dat het huidige voedsel-
veiligheidssysteem op verschillende acti-
viteiten tekortkomingen vertoonde om 
deze besmettingen te beheersen. Voor 
Salmonella spp., Listeria monocytogenes en 
St. aureus werd een niveau 2 toegekend, 
omdat de overschrijdingen waren te her-
leiden tot een specifieke activiteit binnen 
het voedselveiligheidssysteem. Uit de 
vergelijking blijkt dat bedrijf B duidelijk 
een beter voedselveiligheidssysteem 
heeft dat beter in staat is de indicator-
parameters te beheersen. Een dergelijke 
sectorale aanpak wordt momenteel bij 
producenten van kant-en-klaarmaaltij-
den en grootkeukens verder onderzocht 
aan het laboratorium voor levensmidde-
lenmicrobiologie en -conservering van de 
Universiteit Gent.

Samenvattend
Het protocol van een Microbial Assess-
ment Scheme (MAS) laat toe om op een 
grondige en doordachte manier een pro-
ductieproces met een geïmplementeerd 
voedselveiligheidssysteem te evalueren. 
Het protocol laat een flexibele vertaling 
toe naar specifieke processen (door selec-

teruggevonden, extra inspanning is dus 
noodzakelijk op de kern beheersactiviteit 
‘persoonlijke hygiëne’ binnen het voed-
selveiligheidssysteem. Het totaal kiem-
getal en Enterobacteriaceae kregen een 
niveau 2 omdat deze in te hoge aantallen 
werden teruggevonden op contactopper-
vlakken. Dit geeft aan dat de tussentijdse 
reiniging meer dient te worden gevali-
deerd en aanpassing verdient. 
Er werden tijdens alle analyses geen 
pathogenen Listeria monocytogenes en Sal-
monella teruggevonden, waardoor deze 
een niveau 3 kregen toegekend, evenals 
de fecale hygiëne-indicator E. coli. 
Dit profiel toont aan dat het bedrijf een 
vrij goed functionerend voedselveilig-
heidssysteem heeft, temeer omdat de 
spreiding op de resultaten vrij klein 
was. De hypothese stelt immers dat een 
lage besmettingsgraad van producten 
en omgeving en een kleine variatie op 
die besmettingsgraad, een goed func-
tionerend voedselveiligheidssysteem 
aangeeft. 

MAS-sectoronderzoek
De MAS is recent ook toegepast in het 
onderzoek naar de beheersing van Cam-
pylobacter in gevogelte-bereidingen, 
zoals kippenburger en kippengehakt. 
Bij onderzoek uitgevoerd in België bij 
verschillende bedrijven die gevogelte-
 bereidingen produceren, werd vast-
gesteld dat de prevalentie en ook de 
concentratie Campylobacter op de eind-
producten sterk varieerde (4). 
In de bedrijven werd vervolgens een MAS 
toegepast om dieper op de versprei-
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Figuur 3. MAS-profiel voor bedrijf A en B, beiden producent van gevogelte-bereidingen 
(figuur aangepast uit Sampers et al., 2010)
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