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QMRA bij Danone
Microbiële risico’s levensmiddelen vooraf inschatten

Processen in de voedingsmiddelenindus-

trie worden steeds complexer. Er is bijvoor-

beeld een trend naar processen met een 

lagere hittebelasting om producten met 

een betere smaak en geur te maken. De 

bijbehorende pasteurisatie en sterilisatie-

processen zijn echter essentieel om de 

microbiologische kwaliteit te garanderen. 

Daarnaast wordt er door de overheid druk 

uitgeoefend om producten met een lager 

zoutgehalte te ontwikkelen. Zout heeft ook 

een conserverende werking. 

Een tweede ontwikkeling is de diversifica-

tie van ingrediënten. Waar de logistieke 

ketens een aantal decennia geleden nog 

grotendeels lokaal waren, komen ingre-

diënten nu uit de hele wereld. Ook het stre-

ven naar producten met de meest duurza-

me ingrediënten zorgt ervoor dat de micro-

biële flora in een productiebedrijf uit steeds 

meer bronnen afkomstig zijn. Bovendien 

bevatten deze flora ook micro-organismen 

die zich kunnen aanpassen aan de produc-

tieomgeving, omdat ze    bijvoorbeeld hitte-

resistente sporen gaan vormen. 

Vooraf inschatten
De veiligheid van het proces, die verandert 

door bovenstaande trends, is vaak niet 

meetbaar. De reguliere monsternamepro-

veilige voedingsmiddelen produceren in een steeds complexere 
productieketen. Dat is wat Danone en niZo food research voor 
ogen hadden bij de ontwikkeling van een computermodel waar-
mee de microbiële veiligheid van ingrediënten vooraf kan wor-
den berekend.

modellen een keten in kaart te brengen en 

vervolgens zijn risico’s te berekenen (zie 

ook pag. 24-25).

Kwantitatieve risicoanalyse
De QMRA-methodologie zoals NIZO deze 

toepast bestaat uit een aantal stappen. 

Stap 1 Definitie relevant micro-organisme 

en veiligheidsgrenzen

Een relevant micro-organisme kan een 

pathogeen zijn, maar ook een micro-orga-

nisme dat bederf veroorzaakt. Voor het 

micro-organisme geldt een veiligheids-

grens die gebaseerd is op een wettelijke 

norm, maar ook een grens waarvan door 

ervaring is gebleken dat op dat niveau 

geen bederf tijdens bewaren optreedt. In 

dit voorbeeld gaan de onderzoekers uit 

van een fictief micro-organisme, waarvoor 

een veiligheidsgrens in de grondstof van 

103 kve/kg geldt. 

Stap 2 Bepalen groei- en inactivatiekinetiek

Voor ieder micro-organisme waarvoor het 

gramma’s voor eindproducten borgen 

bestaande processen, maar voorspellen 

niet wat er in nieuwe processen gebeurt. 

Eén kleine verandering in een van de pro-

ductiestappen kan al grote gevolgen heb-

ben en tot incidenten leiden. Er is daarom 

behoefte aan een methode waarmee der-

gelijke risico’s vooraf zijn in te schatten, 

nog voordat een nieuw ingrediënt of nieu-

we proceslijn wordt geïntroduceerd. Hier-

mee moeten de belangrijkste productvei-

ligheidparameters worden geïdentificeerd 

om de veiligheid van de eindproducten te 

garanderen. Kwantitatieve microbiële risi-

coanalyse (in het Engels Quantitative 

Microbial Risk Analysis: QMRA) is een 

nieuwe methode die uitkomst kan bieden. 

Met QMRA is via voorspellende computer-

Figuur 1. procesketen van de risicoanalyse.
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risico moet worden bepaald, dient de kine-

tiek vastgesteld te worden. De kinetiek 

beschrijft hoe snel een micro-organisme 

groeit of geïnactiveerd wordt.

De groei van het betreffende micro-orga-

nisme is afhankelijk van vele parameters, 

zoals temperatuur, tijd, pH, wateractiviteit 

en concentratie van organische zuren. De 

inactivatiekinetiek is meestal afhankelijk 

van een bepaalde tijd-temperatuur-combi-

natie in een verhittingsproces, maar ook 

andere inactivatieprocessen kunnen in het 

computermodel worden ingebracht. 

Belangrijk bij het bepalen van de kinetiek 

is dat er ook wordt gekeken wat de variatie 

in de kinetiek is. Niet iedere stam van een 

micro-organisme is even gevoelig voor hit-

te-inactivatie en ook niet iedere stam zal 

even snel groeien bij gelijke procescondi-

ties. 

In het voorbeeld is de groei van het micro-

organisme afhankelijk van de verblijftijd, 

temperatuur, pH en wateractiviteit. De inac-

tivatiestap in dit model is in een sterilisatie, 

waarin tijd en temperatuur van belang zijn. 

Stap 3 Definitie keten 

Het proces wordt beschreven als een serie 

van stappen, waarin in iedere stap groei, 

inactivatie, concentratie of verdunning van 

het micro-organisme optreedt. Van iedere 

stap worden de waardes van de parameters 

bepaald en wordt de spreiding hiervan in 

kaart gebracht. De keten in dit voorbeeld is 

weergegeven in figuur 1. Er is gekozen 

voor een proces waarbij een ingrediënt 

wordt gemaakt dat wordt gesteriliseerd en 

waarbij nog enkele additieven worden 

gemengd, maar men kan er ook voor kie-

zen om de consumentenketen mee te 

nemen. In bijna alle stappen zal groei van 

het micro-organisme optreden. 

Stap 4 Doorrekenen groei en inactivatie

In een voorspellend computermodel kan 

groei en inactivatie in de keten worden 

doorgerekend door voor iedere parameter 

een waarde te kiezen en de resulterende 

eindconcentratie micro-organismen te 

berekenen. 

In de voorgaande stappen is bepaald wat 

de spreiding in kinetiek en procesparame-

ters is. In een QMRA trekken de onderzoe-

kers met behulp van de computer voor 

iedere parameter uit de verdeling een 

waarde. Daarmee berekenen ze de con-

centratie micro-organismen na iedere stap. 

Vervolgens trekken ze weer een nieuwe set 

waarden voor de parameters en berekenen 

ze de concentraties, enzovoort. Deze bere-

keningen worden bijvoorbeeld een mil-

joen keer herhaald, wat resulteert in een 

grote set concentraties. Een dergelijke 

berekening wordt een Monte Carlo-simula-

tie genoemd. 

De resultaten van een Monte Carlo-simula-

tie met een miljoen iteraties zijn weergege-

ven in figuur 2. Het oranje blok geeft het 

stuk tussen het 5% en 95% percentiel aan; 

90% van de simulaties ligt dus in dit blok. 

Uit de simulatie volgt dat na sterilisatie het 

micro-organisme volledig is afgedood en 

dat de sterilisatiestap goed werkt. In iedere 

cyclus van berekeningen werd het micro-

organisme volledig geïnactiveerd, waar-

door de conclusie is dat dit een veilig   

product is.

Stap 5 Scenarioanalyses

Op basis van het eerste model zijn ook 

scenarioanalyses uit te voeren. Er kan in de 

voorbeeldcase worden uitgerekend wat er 

gebeurt in geval van een nabesmetting bij 

het toevoegen en mengen van de additie-

ven (figuur 3). Uit deze scenarioanalyse 

volgt dat de concentratie micro-organis-

men aan het eind van de keten boven de 

veiligheidsgrenzen komt; in figuur 3 zien 

we dat het 95% percentiel bij opslag in de 

silo boven de veiligheidsgrens komt, wat 

betekent dat er minstens 5% boven de vei-

ligheidgrens komt. Uit de berekening blijkt 

dat 14% boven de grens komt. Het is dus 

essentieel om nabesmetting tijdens het toe-

voegen en mengen van additieven te voor-

‘Het computermodel heeft de 
communicatie tussen leverancier en 
Danone vergemakkelijkt’

Figuur 2. concentratie micro-organismen in de verschillende processtappen op basis van 106 iteraties.
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Computermodel 
Danone produceert een groot scala aan 

hoogwaardige klinische voedingen die aan 

hoge kwaliteitseisen moeten voldoen. De 

supply chain wordt steeds complexer en 

sporen kunnen zich in de tijd aanpassen 

aan processen, waardoor er zeer hitteresis-

tente stammen in het eindproduct zouden 

kunnen voorkomen. Om de veiligheid van 

de processen te borgen, worden leveran-

ciers van ingrediënten uitgebreid geaudit 

en wordt de kwaliteit van de eindproduc-

ten bewaakt in monsternameprogramma’s. 

Danone heeft daarnaast in samenwerking 

met NIZO food research een computermo-

del ontwikkeld waarin met behulp van de 

bovenstaande QMRA-aanpak de produc-

tieprocessen van de ingrediënten door zijn 

te lichten voor een selectie aan hitteresis-

tente micro-organismen. Het grote voor-

deel is dat risico’s op een objectieve wijze 

kunnen worden ingeschat en door de 

gevoeligheidsanalyse ook duidelijk wordt 

wat de cruciale procesparameters zijn. 

Hierdoor is beter te focussen op het voor-

kómen van besmettingen met hitteresisten-

te sporen.  

Het computermodel heeft de communica-

tie tussen leverancier en Danone verge-

makkelijkt, doordat de discussies werden 

gevoerd op basis van feiten en gericht 

waren op de belangrijke zaken. Daarnaast 

is de QMRA-aanpak van belang bij de 

continue bewaking en verhoging van de 

productveiligheid bij Danone. 

meter de eindconcentratie beïnvloedt. Een 

mogelijk resultaat van een dergelijke ana-

lyse staat in figuur 4. Lijnen die horizontaal 

lopen geven aan dat deze parameters wei-

nig tot geen invloed hebben, terwijl steil 

lopende lijnen aangeven dat er een sterke 

invloed is op de eindconcentratie.

Uit deze analyse blijkt voor het voorbeeld 

dat de inactivatiesnelheid, ofwel de gevoe-

ligheid voor inactivatie, van cruciaal 

belang is.

komen en hierop te focussen bij het bewa-

ken van de voedselveiligheid. 

Stap 6 Uitvoeren gevoeligheidsanalyse

Met het model kan ten slotte een gevoelig-

heidsanalyse worden uitgevoerd om te 

bepalen welke parameters een grote 

invloed hebben op de kwaliteit of veilig-

heid van het eindproduct. Een van de 

manieren om een gevoeligheidsanalyse uit 

te voeren is te kijken in hoeverre een para-
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Figuur 3. concentratie micro-organismen in de verschillende processtappen op basis van 106 iteraties met nabesmetting 

tijdens het toevoegen en mengen van additieven.

Figuur 4. gevoeligheidsanalyse van het proces.
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