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Voedselveiligheid & Kwaliteit

Door voedselvergiftigingen, zoals de ern-
stige E. coli O104 uitbraak in Duitsland in 
2011 en de E. coli O157 en E. coli O26 uit-
braken in de Verenigde Staten in 2012, is 
het publiek wereldwijd zich steeds meer 
bewust van de gevaren van met micro-
organismen besmette levensmiddelen. 
Ook de standaardisatie van regelgeving 
op het gebied van voedselveiligheid en 
de evolutie van nieuwe snelle microbiolo-
gische testen zijn belangrijke drijfveren 
voor het toenemende aantal voedselvei-
ligheidscontroles. Europa kent hiervoor 
de meest stringente regelgeving. Het 
marktaandeel van testen voor de voedsel-
veiligheidscontrole in Europa is wereld-
wijd gezien dan ook het grootst. In het 
rapport ‘Food Microbiology Testing in 
Europe - 6th Edition Market Report’ 
wordt vermeld dat in de EU-landen naar 
schatting 275 miljoen microbiologische 
testen werden uitgevoerd in 2011; ter  
vergelijking: in de VS 213 miljoen stuks  
in 2010.

Snelle(re) methoden
Alternatieve microbiologische testen ver-
vangen in toenemende mate de referen-
tiemethoden. Bij deze laatste duurt het 
soms wel drie tot vijf dagen voordat de 
testuitslag bekend is. Die tijd kan met 
behulp van alternatieve methoden vaak 
(niet altijd!) worden teruggebracht tot 
één tot twee dagen, vandaar dat deze 
vaak snelle methoden worden genoemd. 
Inmiddels zijn veel van dergelijke snelle 
testen commercieel verkrijgbaar en met 
succes gevalideerd en gecertificeerd.

MicroVal certificaten
MicroVal, een Europese non-profit plat-
formorganisatie, valideert en certificeert 
snelle methoden voor de microbiologi-
sche analyse van levensmiddelen en 
dranken. 
MicroVal toont aan dat dergelijke metho-
den ten minste net zo goed presteren als 
de internationaal gestandaardiseerde 
referentiemethoden. Levensmiddelenfa-

brikanten kunnen daardoor deze metho-
den gebruiken in het kader van de EU 
verordening 2073/2005, mits de certifice-
ring wordt uitgevoerd door een derde 
partij in overeenstemming met het proto-
col zoals dat beschreven is in EN-ISO 
16140. Daarmee wordt de import en 
export van levensmiddelen of halffabri-
caten binnen de Europese Unie vereen-
voudigd. Een MicroVal-certificaat wordt 
immers erkend door de Europese  
competente autoriteiten.
Tijdens het symposium en in de work-
shop, die de dag na het lustrum-symposi-
um werd gehouden, werd uitgebreid 
ingegaan hoe een gecombineerd Micro-
Val/AOAC studieprotocol wordt opgezet. 
De reacties uit het publiek waren positief 
en leerden dat een gecombineerde vali-
datiestudie niet zo gecompliceerd is als 
het aanvankelijk leek. 

Herziening van EN-ISO 16140:2003
De huidige EN-ISO 16140:2003 standaard 
wordt momenteel herzien. De nieuwe 
standaard zal naar verwachting bestaan 
uit vier verschillende standaarden:
1.  ISO 16140 Part 1 Terminology of 

method validation. 
2.  ISO 16140 Part 2 Protocol for the vali-

dation of alternative (proprietary) 
methods against a reference method.

3.  ISO 16140 Part 3 Factorial design  
validation. 

4. ISO 16140 Part 4 Method Verification.
Vertegenwoordigers van verschillende 

Eind 2013 zal het nieuwe validatieprotocol voor snelle 

microbiologische methoden verschijnen. De ‘Factorial design 

validation’ en ‘Method Verification’ worden jaren later afgerond. 

De CEN-standaard voor virussen komt niet voor 2018, maar 

binnenkort verschijnt er een Technical Specification, zo bleek 

tijdens de eerste lustrumbijeenkomst van MicroVal. 

Snelle microbiologische analysemethoden voor voedselveiligheidscontroles

MicroVal viert eerste lustrum
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stakeholderpartijen nemen deel aan het 
revisieproces en hebben een conceptver-
sie van de nieuwe ISO 16140 deel 2 opge-
steld. Iedereen heeft in de afgelopen 
periode commentaar kunnen leveren op 
dit concept. Het commentaar wordt mee-
genomen in de zogenaamde DIS versie 
die in oktober wordt verwacht.

Belangrijke wijzigingen in ISO 16140
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte 
van de standaard uit 2003 zijn:
– Nieuwe statische modellen: Relative 

Limit of Detection (RLOD) en Accuracy 
Profile. Het zou goed zijn om alvast 
ervaring op te doen door deze model-
len al toe te passen binnen MicroVal.

– Voor de berekeningen van de RLOD  
en Accuracy Profile zullen Excel sheets 
beschikbaar komen. 

– Acceptability Limits worden geïntro-
duceerd. Ervaring en microbiologi-
sche kennis zullen naast de statisti-
sche testen mede bepalen of een 
nieuwe methode ten minste even 
goed presteert als de referentie-
methode.

– Verder zijn er nog diverse wijzingen in 
de experimentele opzet, maar deze 
zullen een geringe impact hebben 
voor MicroVal.

De uiteindelijke nieuwe versie van deel 
twee wordt eind 2013 verwacht. De delen 
drie en vier zullen nog enkele jaren op 
zich laten wachten.

Validatie van virusmethoden
Binnen MicroVal zijn nog geen virusme-
thoden gevalideerd, hoewel er wel vraag 
naar is. Het belangrijkste obstakel is dat 
er momenteel nog geen referentieme-
thoden bestaan voor het aantonen van 
virussen in levensmiddelen en dranken. 
De EU heeft zich echter uitgesproken 
over de noodzaak om standaarden te 
ontwikkelen voor detectie van virussen  
in levensmiddelen.
Momenteel is een werkgroep binnen CEN 
(CEN/TC 275 – Food analysis – Horizontal 
methods / WG 6 – Microbial contaminati-
on / TAG 4 – Detection of viruses in food) 
bezig een CEN-standaard op te stellen 
voor het detecteren van norovirus en 
hepatitis A in levensmiddelen en dran-
ken. De echte CEN-standaard wordt niet 
voor 2018 verwacht. Om toch alvast met 
een bepaalde referentiemethode aan de 
slag te kunnen, heeft CEN besloten om 
een methode die in 2011 in een ringon-
derzoek is gevalideerd, te publiceren als 
een zogenaamde Technical Specification 

(TS). Deze TS zal een dezer maanden  
worden gepubliceerd en gebruikt als 
referentiemethode om snelle methoden 
tegen te valideren. De eerste laboratoria 
hebben zich al aangemeld om als Micro-
Val Expert Laboratorium op te treden 
voor validatie van deze methoden. 

Validatie analysemethoden drinkwater
In de EU bestaat nog geen duidelijk pro-
tocol voor de validatie van snelle micro-
biologische methoden voor de analyse 
van drinkwater, zoals ISO 16140 dat is 
voor de validatie van analysemethoden 
van levensmiddelen en dranken. Voor  
leidingwater zijn er twee, te weten:  
EN-ISO/TR 13843:2000 ‘Water quality - 
Guidance on validation of microbiologi-
cal methods’ en EN-ISO 17994:2004 
‘Water quality - Criteria for establishing 
equivalence between microbiological 
methods’. Validatie volgens een van deze 
twee standaarden leidt echter nog niet 
tot EU-brede erkenning van een alterna-
tieve methode. Vanuit de kitfabrikanten 

bestaat grote behoefte aan certificering 
(en EU-erkenning van deze certificaten) 
voor hun alternatieve methoden voor de 
drinkwateranalyse. MicroVal zou graag 
een validatieprotocol willen opstellen dat 
voldoet aan de drie standaarden om op 
die manier te komen tot een certificaat 
dat EU-breed wordt geaccepteerd.
Kirsten Mooijman (RIVM) heeft alle ver-
schillen en overeenkomsten van de twee 
genoemde standaarden voor water en 
ISO 16140 naast elkaar gezet. Het lijkt 
niet zo eenvoudig om de procedures van 
deze standaarden te combineren. Voor 
de methodevergelijking in de Method 
Comparison Study lijkt dit nog wel uit-
voerbaar, maar voor inter-laboratorium-
onderzoek volgens ISO 16140 en de equi-
valentietesten voor drinkwater volgens 
ISO 17994 zijn er nogal wat verschillen. 
Daarvoor zijn aanvullende statistische 
beoordelingen noodzakelijk. 
Mooijman stelde voor om een validatie-
protocol op te stellen en dit aan een 
groep deskundigen, die de EU adviseert 

Tabel 1. MicroVal gecertificeerde snelle methoden.

Fabrikant Methode

AES CASA (Camplylobacter Selective Agar) for enumeration of Campylobacter spp

BioControl SimPlate Yeast & Mold Color Indicator method

BioControl SimPlate Total Plate Count Color Indicator method

BioMerieux CampyFood agar method

BioMerieux ChromID Lmono Agar (LMO-F) for Listeria monocytogenes enumeration

Biotecon Foodproof Starprep One Kit + reagent D  - Foodproof Enterobacteriaceae + E. saka-

zakii Detection kit – 5’Nuclease  for detection of Enterobacteriaceae

Biotecon Foodproof Starprep One Kit + reagent D  - Foodproof Enterobacteriaceae + E. saka-

zakii Detection kit – 5’Nuclease for detection of Cronobacter spp

Biotecon Foodproof Starprep One Kit + reagent D  - Foodproof Enterobacteriaceae + E. saka-

zakii Detection kit – hybridization probes for detection of Enterobacteriaceae

Biotecon -Foodproof Foodproof Starprep One Kit + reagent D  - Foodproof Enterobacteriaceae + E. saka-

zakii Detection kit – hybridization probes for detection of Cronobacter spp

Biotest Biotest MMB Salmonella Prep and MMB Salmonella V,R, LC Kits (PCR)

Congen Surefood PATHOGEN Salmonella PLUS (PCR)

Hyserve Compact Dry - TC

Hyserve Compact Dry - ETB

Hyserve Compact Dry - CF

Hyserve Compact Dry – EC / CF

Hyserve Compact Dry - EC

Hyserve Compact Dry - Yeast & Molds

Hyserve Compact Dry - X-SA

Luxcel Greenlight 960 TVC

Nestec Salmonella – Lab Instruction

Oxoid Brilliance Staph 24 agar

Oxoid  Brilliance CampyCount agar

Productschap Vis (NL) TBX agar – E. coli enumeration

R-Biopharm RIDASCREEN Salmonella
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Committee bestaat uit een gebalanceer-
de vertegenwoordiging vanuit de Expert 
Laboratoria, competente autoriteiten, 
gebruikers van testmethoden en kitfabri-
kanten. Momenteel treedt Lloyds LRQA 
op als de MicroVal Certification Body. 
Daarnaast beoordeelt deze laatste of de 
fabrikant over een geïmplementeerd 
kwaliteitsmanagementsysteem beschikt 
dat voldoet aan de eisen, zoals beschre-
ven in ISO 9001 (voor voedselveiligheid) 
en ISO 13485 (voor medische hulpmidde-
len). Een audit wordt uitgevoerd als de 
fabrikant niet geaccrediteerd is voor ISO 
13485.  
Uiteindelijk besluit de MicroVal Certifica-
tion Body de snelle methode wel/niet te  
certificeren.

Harmonisatie validatieorganisaties
MicroVal werkt actief samen met het 
Amerikaanse AOAC-RI en NordVal. 
Regelmatig wordt een validatiestudie 
gezamenlijk uitgevoerd met deze organi-
saties. Een dergelijke studie is goedko-
per, sneller en efficiënter dan twee afzon-
derlijke validatiestudies. Het levert twee 
afzonderlijke certificaten op, zodat de 
snelle methode zowel op de Europese als 
op de Amerikaanse markt kan worden 
gebracht. 
MicroVal neemt deel aan het ISPAM 
(International Stakeholder Panel on 
Alternative Methods) initiatief om verde-
re harmonisatie van internationaal geac-
cepteerde en gestandaardiseerde valida-
tieprotocollen tot stand te brengen voor 
snelle microbiologische methoden.

methoden in overeenstemming met EN-
ISO 16140, de standaard die het protocol 
voor de validatie beschrijft. Het begrip 
‘snelle methode’ heeft betrekking op alle 
elementen die nodig zijn om testresulta-
ten te verkrijgen, dus inclusief monster-
voorbewerking, ophopingsmethode, 
media, reagentia, detectiemethoden en 
bijvoorbeeld de software die wordt 
gebruikt om resultaten te analyseren.
Deze validatie bestaat uit twee delen. In 
de ‘Method Comparison Study’ worden 
verschillende parameters voor de snelle 
en referentiemethode met elkaar verge-
leken. In de InterLaboratory Study wordt 
de robuustheid van de snelle methode 
ten opzichte van de referentiemethode 
onderzocht. Daarbij worden gecodeerde 
monsters door tenminste acht (voor 
kwantitatieve methoden) of tien (voor 
kwalitatieve methoden) laboratoria uit 
tenminste drie verschillende landen 
onderzocht.
De Method Comparison Study wordt uit-
gevoerd door een Expert Laboratorium, 
een onafhankelijk laboratorium dat door 
MicroVal is erkend. De InterLaboratory 
Study, ook wel aangeduid met ringonder-
zoek, wordt gecoördineerd door het 
Expert Laboratorium. Dit bereidt en ver-
zendt de gecodeerde monsters naar de 
participerende laboratoria, verzamelt de 
aldaar verkregen ruwe analysedata, ana-
lyseert deze en rapporteert daarover.
De studieprotocollen en beide rapporten 
van de twee validatiestudies worden 
bestudeerd door twee Method Reviewers, 
een microbioloog en een statisticus. Hun 
advies over wel of geen goedkeuring van 
de methoden wordt vervolgens door het 
MicroVal Technical Committee beoor-
deeld en na stemming tot een uiteinde-
lijk advies aan de MicroVal Certification 
Body uitgebracht. Het MicroVal Technical 

over microbiologische methoden, voor te 
leggen voordat de validatie en equivalen-
tietesten worden uitgevoerd. Ook de vali-
datierapporten zullen worden voorgelegd 
aan deze groep. Hopelijk zal dan EU-
SANCO op advies van de groep deskundi-
gen een dergelijk validatieprotocol 
erkennen, zodat methoden, die vol gens 
dit protocol zijn gevalideerd en gecertifi-
ceerd, door de EU-landen worden 
erkend. Ook voor dergelijke validatie-
studies zijn al MicroVal Expert Laborato-
ria beschikbaar. De kitfabrikanten staan 
te springen om hun methoden te laten 
certificeren.

Activiteiten afgelopen vijf jaar
MicroVal startte vijf jaar geleden met de 
eerste validatiestudie. MicroVal gaf in 
2011 acht nieuwe certificaten uit. In totaal 
zijn er tot nu toe 24 MicroVal certificaten 
toegekend aan kit-fabrikanten (zie tabel 
1 en 2). Vier validatiestudies werden uit-
gevoerd als een gezamenlijke studie door 
MicroVal en de Amerikaanse AOAC, met 
als resultaat zowel een MicroVal als een 
AOAC-certificaat. Een andere validatie-
studie werd succesvol uitgevoerd in 
samenwerking met NordVal, een valida-
tieorganisatie werkzaam in Noorwegen, 
Zweden, Finland en Denemarken.
Momenteel worden negen validatiestu-
dies uitgevoerd door MicroVal erkende 
onafhankelijke Expert Laboratoria. De 
gecertificeerde methoden omvatten de 
toepassing van chromogene (15) of flu-
orogene (1) kweekmedia, PCR testen (6) 
of immunologische testen (1) voor het 
aantonen van de belangrijkste pathoge-
nen, gisten en schimmels of voor het 
bepalen van het totale kiemgetal.

Validatie volgens EN-ISO 16140
MicroVal valideert en certificeert snelle 

Netty Zegers
N. Zegers, voormalig secretaris MicroVal. Inlichtingen Rien 

Huige, NEN, 015-2690292, rien.huige@nen.nl.

VMT organiseert op 8 juni de bijeenkomst Snelle 
Methoden in de Reehorst in Ede. Het eerste 
exemplaar van het boek Snelle Methoden zal 
daar worden uitgereikt aan Prof. dr. ir. M.  
Uyttendaele van de Universiteit Gent. Dit boek 
geeft een breed overzicht van alternatieve 
methoden en procesautomatisering en is 
bedoeld als hulp voor laboratoria bij het achter-
halen welke methode het beste past bij hun 
bedrijfsomstandigheden. Deelnemers ontvan-
gen het boekje na afloop gratis. Vanaf dan kan 
het boekje ook worden besteld via abonnemen-
tenservice@mybusinessmedia.nl. Omvang:  
circa 200 pagina’s. Boekwinkelprijs: € 79,-. 
Voor meer info: www.vmt.nl/bijeenkomsten

Boek + Bijeenkomst Snelle Methoden

Tabel 2. Aantal MicroVal certificaten per micro-organisme.

Micro-organisme Referentie methode Aantal MicroVal gecerticifi-
ceerde snelle methoden

Total Viable Count ISO 4833 3

Enterobacteriaceae ISO 21528-1, ISO 21528-2 3

Coliforms ISO 4832 2

E. coli ISO 16649-2 2

Salmonella ISO 6579 4

Staphylococcus ISO 6888-1 2

Campylobacter ISO/TS 10272-2 3

Yeasts and moulds ISO 21527-1 2

E. Sakazakii (Cronobacter spp) ISO/TS 22964 2

Listeria monocytogenes ISO 11290-2 1
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