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Voedselveiligheid & Kwaliteit

De bijeenkomst Snelle Methoden Microbio
logie stond geheel in het teken van het 
boek Snelle Methoden, microbiologie van 
voedingsmiddelen (zie kader). Dagvoor-
zitter Mieke Uyttendaele, hoofddocent 
microbiologische analyse aan de Univer-
siteit Gent, kreeg op het einde van de 
studiedag daarvan het eerste exemplaar 
overhandigd  van Henk Stegeman, voor-

zitter van de redactie die hieraan bijna 
twee jaar heeft gewerkt (zie foto en 
kader).
Doordat veel van de redactieleden op  
de dag zelf een presentatie verzorgden, 
sloot de inhoud van het programma en 
boek goed op elkaar aan. Meer specifiek 
werd gefocust op de keuze, de voor- en 
nadelen en de implementatie van snelle 

methoden in het lab voor analyse van 
voedingsmiddelen en water. Daarnaast 
werden de voordelen en noodzakelijk-
heid van vergaande automatisering en 
robotisering bij hoge aantallen analyses 
geschetst. 

Moleculaire technieken
Aangezien PCR een frequent gebruikte 

Het boek Snelle Methoden, microbiologie van voedingsmiddelen is feestelijk gelanceerd op de 

gelijknamige bijeenkomst die VMT op 8 juni organiseerde. Deelnemers kregen een breed 

overzicht van de ontwikkelingen, (on)mogelijkheden en criteria aangereikt waarmee zij kunnen 

bepalen welke methode het best bij hen past. Goed geschoold labpersoneel blijft een must, 

evenals klassieke methoden voor de officiële bevestiging van het snel gevonden resultaat.

Snelle microbiologische methode vereist geschoold personeel en klassieke methode

Boek Snelle Methoden  
feestelijk gelanceerd 

Professor Mieke Uyttendaele kreeg het eerste exemplaar overhandigd van Henk Stegeman, voorzitter van de redactiecommissie.
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snelle methode is, ging Henk Aarts op 
deze techniek dieper in. Aarts is afde-
lingshoofd van het Laboratorium voor 
Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie 
(LZO) van het Rijksinstituut voor Volksge-
zondheid en Milieu (RIVM). PCR biedt tal 
van voordelen zoals het ten volle exploi-
teren van het genetisch potentieel van 
het micro-organisme, tijdsreductie, de 
intrinsieke mogelijkheid tot kwantificatie 
van voedselpathogenen en tot multi-
plexen, het simultaan detecteren van 
meerdere organismen. De beperkingen 
van deze snelle methode bleken voorna-
melijk te liggen bij de complexiteit van 
de high tech nieuwe generatie technie-
ken en interpretatie van de methode en 
het beperken tot kleine volumes die wor-
den geanalyseerd. Vooral het feit dat PCR 
genetisch materiaal detecteert bleek een 
heikel punt, aangezien een positief PCR-
signaal niet per definitie duidt op de aan-
wezigheid van levende organismen. 
De conclusie was dat PCR (net zoals 
andere snelle methoden) zeker een toe-
komst heeft, maar dat bevestiging van 
positieve PCR-resultaten door klassieke 
microbiologische methoden noodzakelijk 
blijft, zeker in het kader van officiële con-
troles of bij onderzoek van explosies waar 
verdere epidemiologische typering is 
gewenst.

Moleculair epidemiologisch onderzoek 
Marc Heyndrickx van het Instituut voor 
Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) 
toonde aan hoe op basis van moleculair 
epidemiologisch onderzoek, en dus via 
de kennis omtrent de verwantschap en 
verspreiding van voedselgebonden 
pathogenen, moleculaire merkers kun-
nen worden geïdentificeerd om specifie-
ke snelle detectiemethoden te ontwikke-
len. Dat gebeurt met wisselend succes. 
Belangrijke Salmonella serotypes Typhi-
murium en Enteritidis kunnen inmiddels 
specifiek opgepikt worden met behulp 
van PCR. Ook zijn er methodes ontwik-
keld om de belangrijkste seropathotypes 
van shigatoxineproducerende E. coli’s 
(STEC) te detecteren via PCR en/of te  
isoleren via selectieve uitplatingen. Het 
vinden van merkergenen en specifieke 
detectie van enteropathogene Bacillus 
cereus stammen blijkt echter een stuk 
gecompliceerder waardoor verder  
onderzoek noodzakelijk is. 

Sensoren voor waterkwaliteit
Een voorbeeld van het gebruik van senso-
ren in de praktijk gaf Bendert de Graaf, 

projectmanager bij drinkwaterbedrijf 
Vitens. Parameters zoals pH en turbulen-
tie worden met behulp van sensoren 
voortdurend gemonitord. Geëxperimen-
teerd wordt om met sensoren snel en 
automatische coliformen of wijziging in 
microbiologische profielen van grond-
water te monitoren. Door afwijkende 
data snel op te pikken en via koppeling 
aan SMS of mail alerts bijna realtime te 
bezorgen aan kwaliteitsmanagers kun-
nen deze tijdig anticiperen op mogelijke 
non-conformiteiten. Vooral de noodzaak 
aan algoritmen voor dataverwerking en 
interpretatie van signalen is daarbij een 
uitdaging. Dergelijke systemen zijn 
bovendien eerder aanvullend en dus 
complementair op de huidige kweek-
methoden ter bewaking van het drink-
watersysteem.

Automatisering en robotisering
Deelnemers werd met een korte film 
getoond hoe automatisering en roboti-
sering kan helpen bij de verwerking van 
grote aantallen monsters bij Qlip, een 
laboratorium dat onder andere analyses 
uitvoert ter borging van de kwaliteit van 
rauwe melk (kiemgetal en melkvreemde 
bacteriegroei remmende stoffen). 
Armand Hermans, hoofd van het Qlip 
chemisch en microbiologisch labora-
torium, gaf meer uitleg bij de vrijwel  
volledig geautomatiseerde kiemgetal-
analyses die in het bedrijf worden  
uitgevoerd, welke snelle methodes 

worden gebruikt en de afwegingen  
om over te gaan op automatisering en 
robotisering van analyses. 

Validatie en regelgeving
Het belang van de ISO 16140:2003 en EU 
verordening 2073/2005 – twee mijlpalen 
voor de validatie en toepassing van alter-
natieve (snelle) methoden – werd behan-
deld door Paul in ’t Veld, wetenschappe-
lijk medewerker van de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). ISO 
16140, uitgebracht in 2003 en momenteel 
onder revisie, geeft aan hoe alternatieve 
(snelle) methoden moeten worden geva-

lideerd ten opzichte van de gebruikelijke 
referentiemethoden (klassieke kweekme-
thoden). Fabrikanten kunnen daarmee 
aantonen dat snelle methoden minimaal 
equivalent en betrouwbaar zijn.  
EU-verordening 2073/2005 refereert en 
accepteert expliciet ISO 16140 gevalideer-
de snelle methoden bij de controle van 
levensmiddelen en gaf aldus een boost 
aan de invoering van snelle methoden in 
routinelaboratoria. 

Congresverslag

‘Er zijn inmiddels 132 
gevalideerde methoden  
op de markt’

Praktisch, toegankelijk en laagdrempe-
lig zijn kernbegrippen van deze nieuwe 
uitgave die door uitgeverij MYbusiness-
media wordt uitgebracht naast het 
boek ‘Microbiologie van Voedingsmid-
delen; methoden, principes en criteria’. 
Dit najaar begint de redactie met de 
vijfde druk van dit naslagwerk over de 
klassieke methoden die in 2014 zal  
verschijnen. Bij de herdruk die eerder 
dit jaar verscheen, is een overzicht 
gevoegd van normen die sinds verschij-
nen in 2007 zijn ingetrokken en nieuw 
zijn verschenen. Dit overzicht is gratis 
op te vragen via redactie.amm@
mybusinessmedia.nl.
Snelle Methoden; microbiologie van 
voedingsmiddelen en water, ISBN 978-
90-857-2043-0; 224 pag.  
€65 voor VMT-abonnees en €79 voor 
niet-abonnees (zie www.vmt.nl/shop).

Boek Snelle Methoden

De (trotse) redactie van ‘Snelle methoden’ bestaat uit 
(v.l.n.r.): Paul in ’t Veld (NVWA), Henk Aarts (RIVM),  
Mieke Uyttendaele (Univ. Gent), Harm Veenendaal, Peter 
Enthoven (hoofdauteur), Ambroos Stals (Univ. Gent/
ILVO), en Henk Stegeman (voorzitter). 
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voorstelling van het nieuwe boek ‘Snelle 
Methoden; microbiologie van voedingsmidde
len en water’. Dit nieuwe praktijkboek 
biedt een leidraad voor het maken van 
een keuze uit de inmiddels 132 gevali-
deerde methoden. Daarnaast bevat het 
informatie over het automatiseren van de 
microbiologische procesgang. Een eerste 
exemplaar werd daarbij uitgereikt aan de 
dagvoorzitter Mieke Uyttendaele, ener-
zijds omdat zij te boek staat als autoriteit 
op het gebied van snelle methoden, 
anderzijds omdat zij vanaf de eerste idee-
vorming betrokken was bij de opzet van 
het boek. Zij ontving dit nieuwe praktijk-
boek uit handen van Henk Stegeman, 
voorzitter van de redactiecommissie.  
Alle deelnemers kregen het boek mee 
naar huis en lab. Namens de redactie 
nodigde Stegeman de aanwezigen uit 
hun suggesties voor verbetering via 
redactie.amm@mybusinessmedia.nl 
naar de redactie te sturen zodat deze  
in de volgende editie kunnen worden  
verwerkt. 

afhangen van de wensen en ontwikkelin-
gen in de markt, maar ook van kostenbe-
sparingen en andere factoren. In vogel-
vlucht werd het besluitvormingsproces 
bij Silliker en de stappen die een com-
mercieel laboratorium moet nemen  
voordat de alternatieve methode in de 
bedrijfsvoering kan worden geïmple-
menteerd, doorlopen. 
Ingrid Volckaert, Food Safety manager 
bij Barry Callebaut België, zette uiteen 
hoe de analysemethode voor salmonella 
in hun bedrijfslab is geëvolueerd. De 
klassieke MSRV-methode die hiervoor 
twintig jaar geleden nog werd gebruikt, 
werd gevolgd door VIDAS en ELISA en 
vervolgens PCR in combinatie met 
Pathatrix (immunomagnetische schei-
ding). Deze laatste bleek ideaal om 
gevoelig en snel te kunnen testen zon-
der PCR interferenties van de chocolade 
of melkpoeder matrix. De validatie in 
verband met poolen van tien monsters 
was daarbij ook mede doorslaggevend 
omwille van kostenbesparing, hoewel 
betrouwbaarheid van het analyseresul-
taat toch helemaal voorop stond. De 
chocolade-industrie kan zich immers 
geen vals positieve salmonella-resulta-
ten permitteren. 

Boek Snelle Methoden
De studiedag werd afgesloten met de 

Selectiecriteria voor snelle methoden
Dagvoorzitter Mieke Uyttendaele gaf de 
deelnemers al even een voorproefje van 
het nieuwe boek door hen een groot aan-
tal selectiecriteria aan te reiken waarmee 
zij de voor hen meest geschikte methode 
kunnen vinden: context van lab, snelheid 
en kostprijs, prestatiekenmerken, labo-
ratoriumorganisatie, duurzaamheid, 
enzovoorts. Vandaag de dag zijn er al  
132 gevalideerde snelle methoden op  
de markt.
Doorslaggevende argumenten om een 
methode aan te schaffen zijn snelheid 
van analyseresultaat (n=30; 75%), 
betrouwbaarheid (27), gebruiksgemak 
(25), de aanwezigheid van een ISO 16140 
validatiecertificaat (24) en vereiste en/of 
acceptatie door klant en overheid (22), zo 
bleek uit een online enquête van de Uni-
versiteit Gent die door 40 zeer uiteenlo-
pende labs werd ingevuld. Uit diezelfde 
enquête bleek ook dat klassieke metho-
den bij veel labs nog steeds ingeburgerd 
zijn, maar wel wordt vaak gekozen voor 
chromogene media. Voor de langere  
termijn (5 jaar) wordt real time PCR het 
meest overwogen om op te nemen in het 
laboratorium, zeker als detectiemethode 

(18 labs), en voor de immunologische 
methoden ELISA/Vidas (12 labs). Ook als 
telmethode is er veel belangstelling voor 
kwantitatieve PCR in de toekomst. 
Uyttendaele maakte daarnaast kantteke-
ningen rond de introductie van enkele 
van de meest voorkomende snelle 
methoden in het laboratorium.  
Ongeacht welke alternatieve methode 
een lab gebruikt, de betrouwbaarheid 
van het resultaat valt of staat met de 
bediening door alerte, goed opgeleide 
medewerkers, ook als men vergaand 
automatiseert! 

Ervaringen service- en bedrijfslab
Marius van Eck, KAM-manager van Silli-
ker Netherlands, gaf een mooi voorbeeld 
van hoe een commercieel laboratorium 
omgaat met het kiezen van snelle metho-
den. Silliker laat de beslissing om een 
alternatieve methode te gaan toepassen, 

Evy Lahou en Ambroos Stals
MSc. E. Lahou en Dr. A. Stals, Labo voor Levensmiddelen

microbiologie en conservering, Universiteit Gent, België, 

003292646177, Evy.Lahou@UGent.be,  

Ambroos.Stals@UGent.be

‘Ook als telmethode is er veel 
belangstelling voor 
kwantitatieve PCR’

Bijna 150 aanwezigen ontvingen na afloop het boek ‘Snelle Methoden’. 


