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Voedselveiligheid & Kwaliteit
Thema: Voedselveiligheid

Het boek Microbiologie van Voedingsmidde-
len; methoden, principes en criteria, met 
daarin een overzicht van klassieke micro-
biologische methoden, verscheen in 
1999. Dit boek is uitgegroeid tot het stan-
daardwerk voor laboratoria, fabrikanten 
en steeds meer scholen. In 2007 bracht 
VMT de vierde editie uit waarvan begin 
dit jaar een herdruk is verschenen. In 
deze herdruk is met dank aan het NEN 
een handig overzicht opgenomen van 
alle sinds 2007 nieuwe en aangepaste 
normen. Dit is gratis op te vragen bij 
amm@mybusinessmedia.nl.

Nieuwe editie
In de eerste editie uit 1999 werd al in een 
apart hoofdstuk (6 pagina’s) aandacht 
besteed aan snelle methoden. In de der-
de, blauwe editie waren dit al 19 pagina’s 
en in de laatst verschenen editie (2007) 
37 pagina’s, verdeeld over de hoofdstuk-
ken Alternatieve methoden (17 pag.) en 
Moleculair-biologische methoden (20 
pag.). 
Sinds het verschijnen van EU-verordening 
2073/2005 zijn deze snelle methoden 
toegestaan voor de officiële controles van 
de voedselveiligheid. Deze methoden 
moeten dan wel gevalideerd zijn volgens 
de norm EN-ISO 16140. 
Editie vijf, die oorspronkelijk voor 2011 
stond gepland, zou opnieuw (veel) meer 
pagina’s over snelle methoden in zich 
hebben, ware het niet dat de redactie-
commissie besloot deze uitgave uit te 
stellen om zo belangrijke methoden die 
op het punt stonden door normcommis-
sies te worden afgerond, hierin mee te 

kunnen nemen. Dit jaar zal met deze 
nieuwe editie worden begonnen.

Al 132 gevalideerde snelle methoden
Anno 2012 zijn er al meer dan 130 gevali-
deerde snelle methoden op de markt. 
Om de gebruiker een beter zicht te geven 
op dit uitgebreide aanbod en de ontwik-
kelingen daarin, besloot VMT in 2010 een 
nieuw boek hierover uit te brengen. De 
redactiecommissie heef hierin de kennis 
en ervaring met deze methoden in 
Nederland en België op een praktische 
en toegankelijke manier samengebracht. 

Kernwoorden en hoofdstukken
Behalve praktisch en toegankelijk is een 
derde kernwoord voor dit boek: wegwij-
zerfunctie: de weg wijzen bij het vinden 
van het antwoord op de vraag: welke 
snelle methoden is voor ons lab het 
meest geschikt? 
Het nieuwe boek kent negen hoofdstuk-
ken. Die over Teltechnieken, Detectie-
technieken, Identificatie- en Bevesti-
gingstechnieken en Selectietools vormen 
samen met Procesautomatisering het 
hart van het boek. Maar ook aan de 
detectie van Virussen en Bacteriële toxi-
nen, Nieuwe ontwikkelingen en Validatie, 
verificatie en prestatiekenmerken zijn 
hoofdstukken gewijd.

Bijeenkomst Snelle Methoden
Het nieuwe boek zal worden gepresen-
teerd op de VMT-bijeenkomst ‘Snelle 
methoden’ op 8 juni in de Reehorst in 
Ede. Veel auteurs van het boek zullen 
presentaties verzorgen. Prof. dr. ir. 
Uyttendaele zal het eerste exemplaar 
krijgen uitgereikt. Aansluitend zullen 
de deelnemers het boek ontvangen. 
Meer informatie over het boek en de 
bijeenkomst staat op www.vmt.nl onder 
VMT Bijeenkomsten of is op te vragen bij 
de auteur.

VMT brengt een nieuw boek uit over snelle 

microbiologische methoden voor 

voedingsmiddelen en water. Dit boek is een 

aanvulling op het klassieke methodenboek 

Microbiologie van Voedingsmiddelen. Op 8 juni 

zal op het gelijknamige congres het eerste 

exemplaar worden uitgereikt. Alle deelnemers 

ontvangen daarna het nieuwe boek.

Uitreiking eerste exemplaar aan prof. Uyttendaele op VMT-bijeenkomst

Boek Snelle Methoden

Hans Damman
h.damman@mybusinessmedia.nl

Op de bijeenkomst ‘Snelle methoden’ zal er 
naast de lezingen ook een informatiemarkt met 
daarop aanbieders van testen en diensten zijn. 
Meer informatie over deze informatiemarkt is 
aan te vragen bij media-adviseur Monique van 
Neutegem, 010-2894072, m.neutegem@mybusi-
nessmedia.nl. 

Informatiemarkt
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