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QMRA
Zuivel zet nieuwe stap in voedselveiligheid 

De kwaliteit en veiligheid van Nederlandse 

zuivelproducten is goed. Het borgingsni-

veau is inmiddels zo hoog dat risico’s 

moeilijk meetbaar zijn. Steekproefsyste-

men dragen dan niet veel meer bij aan het 

kwantificeren van microbiologische risi-

co’s. Een logische vervolgstap in het kwali-

teitsdenken is QMRA (Quantitative Micro-

biological Risk Analysis): kwantitatieve 

microbiële risicoanalyse. De techniek, 

gebaseerd op computermodellen, is in 

opdracht van de Nederlandse Zuivel Orga-

nisatie specifiek voor de zuivelsector toe-

gepast door NIZO food research.

in de zuivelindustrie worden de processen zo goed beheerst dat 
de vraag kan worden gesteld wat de meerwaarde is van een 
aantal wettelijk verplichte microbiologische analyses. heeft ana-
lyseren nog wel zin als je vrijwel nooit afwijkingen vindt? en als 
je deze al vindt, hoe moet je die afwijking dan interpreteren? 

case’ van de ‘worst case’-benadering.  

Faalkansen worden berekend door de 

spreiding van de opeenvolgende procesva-

riabelen in de keten te koppelen aan de 

variabele eigenschappen van micro-orga-

nismen. Bij pasteurisatie bijvoorbeeld, zal 

de verhittingstemperatuur altijd variëren en 

is ook de hitteresistentie van bacteriën 

variabel. Het model houdt rekening met 

variaties.   

De gehanteerde systematiek is beschreven 

door de Codex Alimentarius Commissie 

van de FAO en WHO. Daarbij is gebruik-

gemaakt van EU Verordening 2073/2005 

waarin microbiologische criteria voor 

levensmiddelen zijn vastgelegd. Deze heb-

ben betrekking op eindproducten (FSO, 

Food Safety Objectives) gedurende de 

houdbaarheidsperiode en op proceshygië-

ne-criteria (PO, Performance Objectives) 

tijdens bereiding. De criteria omvatten 

veelal de eis ‘afwezig’ in een bepaalde 

hoeveelheid product (bijv. 25 gram) of 

maximaal aantal kolonie vormende eenhe-

den (kve) per gram product.

Een systematiek die vooralsnog niet wordt 

toegepast voor de microbiële risicobena-

dering van consumentengroepen is het 

zogenaamde Appropiate Level of Protecti-

on (ALOP)-principe. ALOP stelt het 

beschermingsniveau vast en wordt vaak 

uitgedrukt als de frequentie van ziekte/

infectie die toelaatbaar wordt geacht. Een 

voorbeeld van een ALOP is niet meer dan 

één voedselvergiftiging veroorzaakt door 

besmetting van melk met Listeria monocy-

togenes per 10 miljoen verkochte pakken 

melk. 

Voordelen QMRA
Zeer lage risico’s die niet meetbaar zijn, 

zijn kwantitatief in te schatten. Dit is verge-

lijkbaar met inschattingen die worden 

gemaakt van de kans op dijkdoorbraak als 

gevolg van extreme weersomstandigheden. 

In een QMRA wordt voor een specifiek 

product het risico op een besmetting met 

een specifiek micro-organisme berekend 

met behulp van voorspellende modellen.

Er is vooral gebruikgemaakt van Monte 

Carlo-analyse en foutenboomanalyse. 

Gekozen is voor een aanpak waarbij fout 

op fout kan worden gestapeld: de ‘worst 

Figuur 1. concentratie L. monocytogenes in dagverse consumptiemelk. po en Fso waarde zijn weergegeven door de hori-

zontale oranje stippellijn en de rode lijn. De mediaan is de lijn waarbij de helft van de berekeningen een hogere waarde 

heeft en de helft van de berekeningen een lagere waarde. het blauwe gebied geeft aan wat de meest gebruikelijke con-

centratie L. monocytogenes is; 1% van de berekeningen heeft een lagere concentratie en 1% een hogere uitkomst.
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Door middel van Qmra kunnen niet-meetbare risico’s in de zuivelketen gekwantificeerd worden. 

L. monocytogenes in melk
In een kwantitatieve microbiële risicoana-

lyse wordt de groei en afdoding van een 

micro-organisme in alle stappen van de 

keten gemodelleerd, waarbij rekening 

wordt gehouden met de diverse proces-  

en producteigenschappen, zoals verblijf-

tijden, temperaturen en zuurgraad. In het 

computermodel wordt ook de spreiding 

van kenmerken meegenomen en doorge-

rekend. Met behulp van statistische tech-

nieken kunnen de resultaten worden 

geanalyseerd. In het onderzoeksprogram-

ma van de gezamenlijke Nederlandse zui-

velindustrie zijn risicobeoordelingen 

gemaakt voor diverse pathogene en 

bederforganismen in een breed scala aan 

zuivelproducten. Een voorbeeld is L. 

monocytogenes in dagverse consumptie-

melk. In deze risicobeoordeling golden 

de volgende uitgangspunten:

Er is een ‘worst-case’-aanpak gehan-• 

teerd. Dit betekent dat de spreiding van 

de product- en procesparameters zo 

ruim mogelijk is genomen binnen rea-

listische grenzen. 

Voor de eigenschappen van•  L. monocy-

togenes is uitgegaan van bestaande 

databases voor groei (Combase) en 

afdoding (1).

In Verordening 2073-2005 staat dat • L. 

monocytogenes afwezig moet zijn na 

productie in 5 monsters van 25 g. Dat is 

geïnterpreteerd als een Performance 

Objective (PO) van 8 (kve)/kg. Er moet 

namelijk minder dan 1 kve in 125 g zit-

ten. 

Verordening 2073-2005 stelt ook dat er • 

minder dan 100 kve/g aanwezig mogen 

zijn voordat de THT verstreken is. Dat is 

geïnterpreteerd als een Food Safety 

Objective (FSO) van 105 kve/kg. 

Bij verpakken wordt het product ver-• 

deeld over 1 liter verpakkingen. 

De temperatuur in de koelketen is op      

7°C gehouden, wat de wettelijke norm is. 

Daarnaast is ook een variabele koelkast-

temperatuur gesimuleerd. De resultaten 

van de risicobeoordeling zijn weergegeven 

Minder dan 1 op 1.000.000 melkpakken?

In de praktijk zal een besmettingskans van 1 op een 
miljoen melkpakken niet worden getraceerd. Als voor-
beeld wordt een productielijn genomen die elke dag 
wordt bemonsterd. Bij iedere bemonstering wordt de 
aanwezigheid van L. monocytogenes in 5 pakken 
gemeten. Dit betekent dat er per jaar 1825 pakken 
worden doorgemeten. Als 1 op de 1.000.000 pakken 
besmet is, betekent dit dat er gemiddeld eenmaal in de 
548 jaar een besmet pak wordt aangetroffen.
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benaderen. Met het toepassen van QMRA 

zet de zuivelindustrie een stap naar een 

veiligere zuivelketen. Het is mogelijk om 

niet-meetbare risico’s te kwantificeren en 

de meest relevante parameters te identifi-

ceren. Hierdoor zijn zo gericht mogelijk 

analyses te doen om de veiligheid van het 

product te waarborgen.

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door NZO met financiering 

door het Productschap Zuivel.
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1 op een miljoen pakken melk is. Met 

QMRA kunnen ook gevoeligheidsanalyses 

worden uitgevoerd om te evalueren welke 

parameters van belang zijn voor de con-

centratie L. monocytogenes op het 

moment van consumptie. Uit de bereke-

ningen blijkt dat de kans op overschrijding 

van de FSO voor L. monocytogenes vooral 

wordt beïnvloed door de spreiding in hitte-

resistentie van L. monocytogenes en de tijd 

dat het product bij de consument in de 

koelkast staat. De verklaring hiervoor is de 

grote bandbreedte van koelkasttemperatu-

ren bij huishoudens. Binnen de gehanteer-

de spreiding van 74,9 tot 76,5°C heeft de 

pasteurisatietemperatuur niet veel invloed. 

Ook de verblijftijd in de winkel en de 

besmettingsniveaus van de rauwe melk 

blijken nauwelijks van invloed op de over-

schrijdingskans van de FSO op het 

moment van consumptie.

Potentie
QMRA geeft inzicht in waar in de keten de 

kritische plekken zitten. Het model geeft 

handvatten om zeer lage, niet-meetbare, 

microbiologisch risico’s toch kwantitatief te 

in figuur 1. Het besmettingsniveau van de 

rauwe melk heeft een mediaanwaarde van 

0,2 kve/kg. Dit is gebaseerd op metingen 

uitgevoerd in 2011 in Nederlandse rauwe 

boerderijmelk. Uit de simulaties blijkt dat 

er in de productielocatie nauwelijks groei 

optreedt en er bij pasteurisatie meer dan 

een 6-log reductie plaatsvindt. 

Risicobeoordeling
Uit de berekeningen blijkt dat de concen-

tratie L. monocytogenes gedurende het 

productieproces van dagverse consumptie-

melk onder de PO blijft. In het standaard 

productieproces voor dagverse consump-

tiemelk wordt dus voldaan aan deze wette-

lijke eis. Voor de gehele keten geldt dat de 

FSO in geen van de berekeningen over-

schreden werd. Dit betekent dat de kans 

op overschrijding van de FSO minder dan 
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Evolutie in kwaliteitsborging

De afgelopen decennia is de kwaliteit van rauwe melk en zuivelproducten wezenlijk verbeterd, dankzij 
onder meer de kwaliteitsstelsels, voortdurend onderzoek en hygiënische verbeteringen. 
De komst van diepkoeltanks op de boerderij en Rijdende Melk Ontvangsten (RMO) gaf in de jaren 80 
de kwaliteitsborging een flinke impuls. De oude melkbussen zijn verdwenen, de bacteriologische 
besmettingsniveaus gereduceerd. Kwaliteitsborging groeide verder door de invoering van Good 
Manufacturing Practice (GMP).
Omdat afwijkingen zich vaak beperken tot een klein deel van de productie en niet altijd evenredig ver-
deeld zijn, blijft eindcontrole statistisch onbetrouwbaar. Met de introductie van het HACCP-concept 
(Hazard Analysis Critical Control Points) werden kritische punten meetbaar genormeerd en is beheer-
sing afgedwongen, toeval werd kleiner. In de praktijk wordt HACCP vaak kwalitatief benaderd. Het 
opsporen en normeren van de kritische punten is vooral gebaseerd op wetgeving en praktijkkennis en 
minder op wetenschappelijke gronden. 
Certificering voorziet in een organisatorische verankering van het kwaliteitshandelen. Alle disciplines 
en organisatieniveaus worden betrokken waardoor beheersing toeneemt, de invloed van toeval kleiner 
en afwijkingen steeds minder vaak voorkomen. Vandaag de dag zijn eventuele afwijkingen nauwelijks 
meer te meten. QMRA biedt inzicht in de nauwelijks te meten voedselveiligheidsrisico’s.
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