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Voedselveiligheid & Kwaliteit

Vrijwel iedere fabrikant van levensmidde-
len moet ervan uitgaan dat sporen aan-
wezig zijn in de grondstof, en daarmee 
onvermijdelijk in het eindproduct. Voor 
sommige producten, zoals zuigelingen-
poedermelk, gelden strenge eisen. Voor 

onder meer soepen verlangt de wetgever 
dat ook incubatie bij 55˚C geen uitgroei 
van sporen laat zien. Soms zijn producten 
in de praktijk stabiel, maar niet onder de 
vereiste testcondities. 
Niet ieder product kan zo worden behan-
deld dat alle aanwezige sporen gedood 
zijn. “Als tegelijkertijd de samenstelling 
van een product uitgroei van sporen  
toestaat, is de enige oplossing het vinden 

van de besmettingsbron en deze verwij-
deren”, zo vat André van Zuijlen, product 
& supply chain microbioloog van Unile-
ver, de situatie samen. Hij was op 17 
november een van de sprekers bij de 
NVV-workshop ‘Voedselvergiftiging en 
bederf door (extreme) sporenvormers’ in  
Maarssen.

Identificatie
Om de bron van besmetting met sporen 
te achterhalen moet het micro-organis-
me worden geïdentificeerd. Het gecon-
troleerd ontkiemen van sporen en 
opkweken van de bacteriën is niet  
eenvoudig. Technieken op basis van  
16S rDNA bieden dan uitkomst. De verza-
meling bekende 16S rDNA sequenties is 
inmiddels zo uitgebreid dat een data-
bank als EZTaxon met sequenties van 
typestammen een hulpmiddel is voor het 
vergelijken van onbekende isolaten. 
Dankzij DNA-technieken is er in de inde-
ling (taxonomie) en naamgeving 
(nomenclatuur) van sporenvormers het 

een en ander aangepast. De nieuwe 
inzichten zijn in de praktijk breed overge-
nomen. Marc Heyndrickx van het Belgi-
sche ILVO licht toe: “Voor het genus 
Clostridium is het aantal wijzigingen 
beperkt, er zijn enkele genera toege-
voegd, waaronder Oxobacter en Moorella. 
Deze laatste zorgt onder meer voor 
bederf in groenteconserven en is bijzon-
der hardnekkig te verwijderen uit de pro-
ductieomgeving.” 
Bij genetische analyse van de soorten uit 
het genus Bacillus bleek direct dat de 
groep erg heterogeen was. Uiteindelijk 
bestaat het genus uit vijf grotere en 
enkele kleinere fylogenetische groepen, 
waarvan Bacillus er slechts één is. Er is 
daarnaast sprake van diverse nieuwe 
genera, zoals Paenibacillus en Geobacillus. 
Ook het nieuw benoemde genus Alicyclo-
bacillus is onderdeel van de Bacillus groep. 
Dit genus bevat enkele extreem zuur- en 
hittetolerante soorten. Taco Wijtzes, 
directeur WFC-Food Safety, benadrukt: 
“De aanwezigheid van Alicyclobacilli 

Bederf door sporenvormers uitbannen kan alleen met kennis van de aard en oorzaak van de 

besmetting. Vaak spelen besmette grondstoffen een cruciale rol. Naast de belangrijke geslachten 

Clostridium en Bacillus zorgen ook nieuw ontdekte soorten als Geobacillus, Paenibacillus, 

Virgibacillus en Alicyclobacillus soms zeer onverwacht voor bederf. 
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Overzicht van de belangrijkste sporenvormers voor voedselvergiftiging en -bederf *

Type Groei Temperatuur Spore Toxine Aard uitbraak Geassocieerd met 

B. cereus Aeroob Zowel psychrotro-

fe als mesofiele 

stammen (< 10˚C 

tot >37˚C)

Hittestabiel I) Cereulide (braaktoxineaan-

wezig in product), hittestabiel 

II) enterotoxinen (gevormd na 

infectie)

Meestal mild. I) Vergifti-

ging (cereulide) of II)

enterotoxines, onder-

rapportage

I) Pasta-, rijstgerechten II)

eiwitrijke producten, mild 

geconserveerde producten

C. perfringens Anaeroob, 

12-50˚C, 

Afdoding >10min 

bij 65˚C

Hittestabiel Cpe (C. perfringens enterotoxi-

ne). Toxine inactiveert bij 65˚C

Meestal mild, onderrap-

portage

Buffetten, vleesgerechten

C. botulinum

I) proteolitisch

II) niet-proteoli-

tisch

Anaeroob, pH 

> 4,5

I) 10-12˚C

II) >3˚C

I) D100˚C = 25 

min.

II) D100˚C < 

0.1 min.

Zeer krachtig (30 ng fataal), 

inactief na 10 min 80˚C 

Vergiftiging (niet waar-

neembaar in groep II) of 

kolonisatie darm na 

ingestie sporen (infan-

tiel botulisme). Hoge 

mortaliteit

Ingeblikte producten, 

thuisbereide conserven, 

koelverse maaltijden

*Genoemde waarden zijn indicatief en gebaseerd op de bijdragen van Luc Wijnands (RIVM), Heidy den Besten (WUR) en Marjon Wells-Bennik (NIZO).
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neemt toe en vormt een bedreiging voor 
mild geconserveerde vruchtensappen.” 

Toxines
De bacteriën zelf of hun sporen vormen 
geen gevaar voor voedselveiligheid. 
Vegetatieve (groeiende) cellen kunnen 
aan het eind van hun levenscyclus toxines 
vormen die wel een gevaar voor de voed-
selveiligheid zijn. Sommige van deze 
toxines zijn buitengewoon krachtig, zelfs 
dodelijk bij consumptie van enkele nano-
grammen.
Clostridium bolulinum is de bekendste 
pathogene sporenvormer uit de Clostri-
dium groep. Onvoldoende verhitting tij-
dens sterilisatie maakt uitbraken in inge-
blikte producten mogelijk. Niet-proteoly-
tische C. botulinum kan voor bederf zorgen 
in mild geconserveerde koelverse pro-
ducten. Bederf door Clostridia kan dus 

voorkomen in kant-en-klaarmaaltijden. 
“Fabrikanten kunnen twee dingen doen. 
Ofwel sporen doden in het proces ofwel 
de samenstelling en condities van het 
product zo kiezen dat uitgroei van sporen 
onmogelijk is”, concludeerde Marjon 
Wells-Bennik van NIZO food research. 
“Vaststellen van het type besmetting is 
niet eenvoudig. Routinelaboratoria zijn 
niet geschikt voor detectie door kweken 
van bacteriën als C. botulinum. Het is een 
klasse 2 organisme. DNA-technieken als 
PCR bieden weliswaar uitkomst, maar 
maken geen onderscheid tussen levende 
of gedode vegetatieve cellen. Aanwezig-
heid van het krachtige toxine wordt in ng 
hoeveelheden bepaald met behulp van 
ELISA. Dat kunnen controlelaboratoria 
wel”, aldus Wells-Bennik.

Hittestabiliteit
Hittestabiliteit van sporen varieert per 
soort. De kans op onvolledige afdoding is 
altijd aanwezig (tailing effect). Dit zorgt 
voor resistentie van sporen in melk. Arjan 
van Asselt, eveneens werkzaam bij NIZO, 
liet zien dat zelfs één enkele spore in een 
verpakking kan leiden tot vroegtijdig 
bederf. De sporen komen in melk terecht 
door besmetting uit voer, mest of omge-
ving. Met name diverse bacillussporen 
zijn (extreem) hitteresistent. In andere 
gevallen overleven sporen (bijvoorbeeld 
van C. tyrobutyricum) pasteurisatie, die 
vervolgens kunnen uitgroeien bij lage 
temperaturen. “Bestrijding van dit pro-
bleem vraagt een meertraps-aanpak”, 
meent Van Asselt.
Kennis van de besmettingsbron is essen-
tieel om het aantal sporen in grondstof-
fen terug te dringen. Tijdens de productie 
van levensmiddelen is de juiste tijd-
temperatuurcombinatie belangrijk. Van 
Asselt legt uit: “In het algemeen is een 
korte tijd - hoge temperatuurbehande-
ling in geroerd product het meest effec-
tief voor het afdoden van sporen.” Daar-
naast is bactofugeren een methode om 
sporen fysisch uit melk te verwijderen.”
Modellen zijn een belangrijk hulpmiddel 

om uitgroei en bederf door (achter-
gebleven) sporenvormers in producten te 
voorspellen. Zo kan een stabiel product 
gedurende de hele houdbaarheidster-
mijn gerealiseerd worden. 

Conservering versus resistentie
Milde conservering heeft gevolgen voor 
het gedrag van sporenvormers in het 
product. Er zijn sterke aanwijzingen dat 
milde stress zorgt voor verhoogde resis-
tentie van de bacteriën. Onderzoek van 
Heidy den Besten van WUR naar B. cereus 
laat zien dat milde zoutstress B. cereus 
aanzet tot het maken van beschermende 
eiwitten, waaronder SigmaB. De mild 
gestresste cellen zijn vervolgens resis-
tenter tegen verhitting waardoor het pro-
duct langer moet worden verhit om 90% 
van het aantal cellen te doden (hogere 
D *)waarde). 
“In producten met verlengde houdbaar-
heid door een combinatie van milde con-
serveringstechnieken kan het risico van 
verhoogde resistentie van de aanwezige 
bacilli een reëel probleem vormen”, 

aldus Den Besten. Het voorspellen van 
resistentie door detectie van biomarkers 
zoals SigmaB, kan bijdragen aan optima-
lisatie van milde conservering.

Informatie:
 www.rivm.nl

www.vwa.nl
www.bacterio.cict.fr/index.html
www.ebi.ac.uk/Tools/sss/
www.eztaxon.org 
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Daniëlle Jeukens
D. Jeukens, interim management/consultancy

‘Milde stress lijkt te zorgen 
voor verhoogde resistentie van 
de bacteriën’

Koelverse maaltijd: 
combinatie van mil-
de conserverings-
technieken. Bron: H. 
den Besten, WUR. 

Specifieke sporenvormers worden geassoci-
eerd met producten als pastagerechten en 
koelverse kant-en-klaarmaaltijden. 

Lucht samenstelling
Zout toevoegen

Zuur toevoegen

Koel bewaren
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