
Listeria beheersing anno 2015 

Het beheersen van de risico’s die Listeria monocytogenes met zich mee 

kan brengen, gaat in veel  gevallen verder dan simpelweg analyseren en 

procedures volgen. Aanvullend onderzoek kan nodig zijn om vast te 

stellen wat de bacterie in het product doet tijdens het bewaren. Wat 

houdt dergelijk aanvullend onderzoek in en waar is dat op gebaseerd? 

Dr. ir. Frank de Bok, Microbioloog & Hoofd kenniscentrum 

Eurofins KBBL - Inspection, Consultancy & Advice 

Tel. 06-53240384 / fbok@kbbl.nl 

 

Door de omvang van de incidenten die de afgelopen jaren breed uitgemeten werden in de media 

(paardenvleesaffaire, Salmonella in gerookte zalm, EHEC in kiemgroenten) is er maar weinig 

aandacht meer voor Listeria monocytogenes. Toch worden jaarlijks nog altijd meer dan 50 mensen 

getroffen door deze bacterie. In 2013 werden er 79 gevallen van Listeriose gemeld bij het RIVM, 

vrijwel evenveel als in de jaren daarvoor (88 in 2011 en 77 in 2012). Zowel in 2012 als in 2013 

overleden 8 personen aan de gevolgen van de infectie waar dat er in 2011 nog 5 waren. Zachte 

kazen, worst en ham werden als mogelijke infectiebronnen genoemd (Staat van Zoönosen 2013, 

RIVM). 

Tien jaar geleden zijn er al criteria vastgelegd in de Europese wetgeving om producenten van 

risicovolle levensmiddelen te verplichten zelf meer te doen om problemen met L. monocytogenes te 

voorkomen. Er zijn echter nog steeds veel producenten die niet aan de wettelijke eisen voldoen. 

Vaak zijn deze producenten zich daar niet eens van bewust omdat interpretatie van de wetgeving 

betreffende Listeria monocytogenes niet heel eenvoudig is en het voor producenten vaak onduidelijk 

is wat er nu precies van ze verwacht wordt. 

 

Listeria monocytogenes 

Listeria monocytogenes is een bacterie die via besmet voedsel ons lichaam binnen kan dringen en 

Listeriose kan veroorzaken. Deze bacterie heeft een aantal eigenschappen, die het voor producenten 

extra lastig kunnen maken om de risico’s te beheersen. Ten eerste is Listeria monocytogenes een 

algemeen voorkomende bacterie die in vrijwel alle rauwe grondstoffen (vlees, vis, groente en fruit, 

melk en water) aanwezig kan zijn. Als deze grondstoffen tijdens de verwerking geen behandeling 

ondergaan waarmee deze bacterie afgedood wordt, dan dient men er dus rekening mee te houden 

dat het eindproduct ook besmet kan zijn. Een andere vervelende eigenschap van deze bacterie is dat 

deze in staat is om zich bij een zeer lage temperatuur nog te vermeerderen, volgens sommige 

bronnen zelfs al vanaf een temperatuur van 0 °C en dus óók in de koelkast. Wanneer er maar een 

paar van deze bacteriën in het product aanwezig zijn vormt deze bacterie normaal gesproken geen 

bedreiging. Als de bacterie echter in hoge aantallen aanwezig is in een product dan is het risico dat 

men er ziek van wordt vele malen groter. De infectieuze dosis is niet exact bekend maar men 

vermoed dat het bij gezonde mensen om aantallen van meer dan 1.000.000 kolonie vormende 

eenheden (kve) gaat. Wat echter vast staat is dat deze waarde voor sommige groepen aanzienlijk 

lager is en daarom worden zwangere vrouwen, bejaarden, jonge kinderen en mensen met een 

verminderde afweer, afgeraden om producten te eten die besmet kunnen zijn met L. 

monocytogenes. Omdat de meeste koelverse producten een prima voedingsbodem zijn voor deze 
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bacterie dient men daar dus rekening mee te houden bij het vaststellen van de houdbaarheid van 

deze producten.  

Een laatste eigenschap waar producenten van levensmiddelen rekening mee dienen te houden is dat 

Listeria monocytogenes zich goed kan nestelen in productieruimtes. Met reinigen en desinfecteren 

wordt de bacterie weliswaar afgedood, maar er zijn altijd wel plekjes (keerringen, kleppen etc.) in 

een productieruimte waar men met reinigen en desinfecteren niet goed bij kan komen. Dit zijn 

plekken waar de bacterie kan overleven en zich in de meeste gevallen ook kan vermeerderen omdat 

er op diezelfde plekken dan meestal ook productresten achterblijven. Vanuit die ‘hotspots’ kan de 

bacterie vervolgens ongemerkt in het product terecht komen. 

 

Wetgeving 

Om te voorkomen dat mensen ziek worden door het eten van levensmiddelen die besmet zijn met 

ziekmakende bacteriën zijn in Europees verband regels opgesteld waar producenten van 

levensmiddelen aan moeten voldoen. De basis voor de Europese levensmiddelenwetgeving is 

Verordening (EG) Nr. 178/2002 die stelt dat dat de exploitant in elke stap van de voedselketen 

verantwoordelijk is voor de voedselveiligheid. In Verordening (EG) Nr. 852/2004 is vastgelegd wat 

producenten moeten doen om de hygiëne in de voedselketen te borgen en in Verordening (EG) Nr. 

852/2004 staan de specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong 

uiteengezet. De microbiologische criteria waar producenten van levensmiddelen aan dienen te 

voldoen zijn vastgelegd in Verordening (EG) Nr. 2073/2005. Waar het uiteindelijk allemaal op neer 

komt is dat producenten van levensmiddelen zich bewust moeten zijn van de risico’s die 

levensmiddelen met zich mee kunnen brengen en dat zij aan moeten kunnen tonen dat zij die risico’s 

beheersen. De producenten dienen daar een risicobeheersplan voor op te stellen. Ter bevestiging dat 

de risico’s daadwerkelijk beheerst worden dienen zij controles uit te voeren in de vorm van analyses.  

Om te voorkomen dat er producten in de handel gebracht worden waarin gevaarlijke aantallen van 

Listeria monocytogenes aanwezig zijn, of waarin de bacterie zich zou kunnen ontwikkelen tot 

gevaarlijk hoge aantallen, zijn er een aantal criteria opgenomen in Verordening (EG) Nr. 2073/2005. 

In de voedselveiligheidscriteria (Bijlage I) van de Verordening zijn twee criteria opgenomen voor 

Listeria monocytogenes, ‘afwezig in 25 g’ en ‘100 kve/g’. Voor kant-en-klare zuigelingenvoeding en 

kant-en-klare voeding voor medisch gebruik geldt altijd ‘afwezig in 25 gram’ 

(levensmiddelencategorie 1.1). Voor kant-en-klare producten die niet als voedingsbodem voor de 

bacterie kunnen dienen geldt alleen de grenswaarde van 100 kve/g (levensmiddelencategorie 1.3), 

die voor de gehele houdbaarheidstermijn gegarandeerd moet kunnen worden.  

Voor producten die wél als voedingsbodem voor de bacterie kunnen dienen 

(levensmiddelencategorie 1.2) geldt die grenswaarde ook, mits de producent kan aantonen dat hier 

gedurende de gehele houdbaarheidstermijn aan voldaan wordt. Als de producent hier geen goed 

bewijs voor aan kan leveren geldt voor deze categorie het criterium ‘afwezig in 25 gram’. De bacterie 

mag dan dus niet aangetroffen worden in het product, voordat het de directe controle van de 

producent verlaten heeft. Voor beide criteria is tevens aangegeven voor hoeveel monsters het 

onderzoek uitgevoerd dient te worden en welke onderzoeksmethode daarvoor gehanteerd dient te 

worden. 

Verder stelt de verordening dat de verwerkingsruimtes en uitrusting onderzocht dienen te worden 

op aanwezigheid van Listeria monocytogenes maar aan de wijze waarop dit onderzocht moet worden 

zijn geen verdere eisen gesteld in de verordening.  



Ondanks dat de eisen hiermee duidelijk lijken blijkt dat de wetgeving in de praktijk toch vaak niet 

goed geïnterpreteerd wordt, en dat heeft meestal te maken met het leveren van bewijs dat de 

grenswaarde van 100 kve/g niet overschreden zal worden. De NVWA heeft daarom zelf al naar 

oplossingen gezocht om het een en ander verder te verduidelijken en daarvoor onder andere een 

informatieblad opgesteld waarin de eisen ten aanzien van Listeria monocytogenes verder toegelicht 

worden (Informatieblad 85 - ‘Interpretatiedocument NVWA m.b.t. Verordening (EG) nr. 2073/2005 

inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen). In dit informatieblad wordt verwezen naar 

een leidraad van de Europese Commissie om voor producenten duidelijk te maken wat er van ze 

verwacht wordt en welke mogelijkheden er zijn om daar aan te voldoen, het ‘Guidance document on 

Listeria monocytogenes shelf-life studies for ready-to-eat foods, under Regulation (EC) No 2073/2005 

of 15 November 2005 on microbiological criteria for foodstuffs’. In dit document is een 

stappenschema opgenomen wat de producent kan gebruiken om vast te stellen wat hij moet doen. 

Het eerste wat een producent zich af dient te vragen, is of zijn producten kant-en-klare 

levensmiddelen zijn. 

 

Kant-en-klare levensmiddelen 

Verordening 2073/2005 (art. 2) definieert kant-en-klare levensmiddelen als ‘levensmiddelen die door 

de producent of de fabrikant bedoeld zijn om rechtstreeks door de mens te worden geconsumeerd, 

zonder dat verhitting of een andere bewerking nodig is om relevante micro-organismen te 

elimineren of tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen’. Producten waarvoor het voor de hand 

ligt dat het kant-en-klare levensmiddelen betreft en waarvan men zich over het algemeen ook heel 

bewust is van de risico’s zijn filet americain, gerookte zalm, rauwmelkse kazen en salades. Producten 

waarvan men er in de praktijk niet zomaar vanuit gaat dat het risico producten betreft, zijn onder 

andere verse vleeswaren, gepasteuriseerde zuivelproducten en voorgegaarde producten die door de 

consument nog verhit dienen te worden. 

 

 

 

Afbeelding 1. Kant-en-klare producten waarvoor men dient te beoordelen of deze als 
voedingsbodem voor Listeria monocytogenes kunnen dienen. V.l.n.r.: gerookte forel, rookvlees en 
brie. 
 

 



Voor producten die een hittebehandeling ondergaan hebben gaat men er nogal eens vanuit dat het 

risico op nabesmetting beheerst wordt, bijvoorbeeld omdat men met omgevingsonderzoek nooit 

Listeria aan treft. Industriële snijmachines zijn echter vaak complexe apparaten waar de bacterie zich 

gemakkelijk in zou kunnen nestelen. De plekken waar de bacterie zich dan verstopt kom je met 

swabs normaal gesproken ook niet zomaar bij en zo kan een product ongemerkt toch besmet raken.  

De meest gemaakte vergissing is echter dat een product niet als kant-en-klaar beschouwd wordt 

omdat het product nog door de consument opgewarmd dient te worden. Men kan er als producent 

echter niet vanuit gaan dat een product door de consument goed verwarmd wordt. Zeker als het een 

voorgegaard product betreft is de kans groot dat de consument het product niet goed genoeg verhit 

om potentiele ziekteverwekkers te elimineren, vanuit de gedachte dat het product toch al gegaard is. 

Dit geldt bijvoorbeeld voor voorgegaarde producten en maaltijden en snacks om in de frituur of oven 

te bereiden. In Informatieblad 85 van de NVWA wordt om dezelfde reden ook kant-en-klare – nog af 

te bakken - pizza genoemd.  

Toch is het in veel gevallen voor dit soort producten wel mogelijk om het risico tijdens de productie 

al te beheersen, bijvoorbeeld door producten al te verpakken voordat ze terug gekoeld zijn of door 

Listeria monocytogenes uit de productieruimte(s) te weren. Als er geen rauwe grondstoffen verwerkt 

worden in de productieruimtes dan is dat veel eenvoudiger dan wanneer er continu grondstoffen 

aangevoerd worden die besmet kunnen zijn met de bacterie. 

Als het niet mogelijk is om uit te sluiten dat er levende kiemen van Listeria monocytogenes in een 

kant-en-klaar product achter blijven zal men de beheersmaatregelen door moeten voeren tot op het 

niveau van het verpakte eindproduct en het daarbij behorende bewaartraject. En dan is het 

belangrijk om te weten tot welke levensmiddelen categorie het product gerekend dient te worden. 

 

Levensmiddelencategorie 

Als eenmaal duidelijk is dat een product als kant-en-klaar beschouwd dient te worden is het 

vervolgens belangrijk om vast te stellen tot welke levensmiddelencategorie het product gerekend 

moet worden. Producten met een pH van 4,4 of minder, een aw-waarde van 0,92 of lager, een pH van 

5,0 of minder én aw-waarde van 0,94 of minder en producten met een houdbaarheidstermijn korter 

dan vijf dagen mogen sowieso tot levensmiddelencategorie 1.3 gerekend worden. Ook producten 

waarvoor wetenschappelijk bewijs is dat Listeria monocytogenes zich hierin niet kan vermeerderen, 

mogen tot deze categorie worden gerekend. Als er verder geen bewijs is op basis waarvan men uit 

kan sluiten dat L. monocytogenes zich kan vermeerderen in het product dient men het product tot 

levensmiddelencategorie 1.2 te rekenen. De producent heeft dan in principe twee mogelijkheden; 

ofwel zorgen dat er geen L. monocytogenes in het product achterblijft of op zoek gaan naar bewijs 

dat de grenswaarde van 100 kve/g voor L. monocytogenes niet overschreden wordt gedurende de 

houdbaarheidstermijn. Om aan te tonen dat de grenswaarde niet overschreden wordt zijn er 

verschillende mogelijkheden in de Europese leidraad en Informatieblad 85 van de NVWA uiteen 

gezet. Er worden vier mogelijkheden genoemd voor het leveren van bewijs dat de grenswaarde niet 

overschreden zal worden: 

 Informatie uit wetenschappelijk onderzoek 

 Voorspellende wiskundige modellen 

 Houdbaarheidsstudies waarin gekeken is naar L. monocytogenes 

 Challenge testen 



Om te bepalen welke route het meest geschikt is om het risico te borgen is het belangrijk om te 

weten wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van ieder van deze opties. 

 

Onderbouwing op basis van wetenschappelijke studies 

In sommige gevallen is het mogelijk om op basis van wetenschappelijk onderzoek uit te sluiten dat L. 

monocytogenes in een product kan gaan groeien. Denk aan peptides die een remmend effect op L. 

monocytogenes hebben. Ook voor toepassing van veel gebruikte conserveermiddelen die remmend 

werken op L. monocytogenes, zoals melkzuur, azijnzuur, benzoëzuur en sorbinezuur, kan het zijn dat 

er voldoende bewijs beschikbaar is in de wetenschappelijke literatuur om het risico te borgen voor 

specifieke toepassingen. De producteigenschappen moeten dan uiteraard wel overeenkomen met de 

condities waarvoor het effect van de conserveringsmethoden aangetoond is in de betreffende 

studie(s). Omdat er zoveel factoren zijn die mede bepalend zijn voor het gedrag van L. 

monocytogenes komt het in de praktijk echter maar zelden voor dat het risico te borgen is op basis 

van informatie uit wetenschappelijk onderzoek. Daarbij is het vaak ook niet heel eenvoudig om de 

benodigde informatie te vinden in wetenschappelijke literatuur en is het vaak sneller en voordeliger 

om het risico op een andere manier te borgen. 

 

Voorspellende wiskundige modellen 

Een andere manier om gebruik te maken van wetenschappelijke kennis is te werken met 

voorspellende wiskundige modellen. Dit zijn wiskundige formules waarin de groeikarakteristieken 

van de bacterie in relatie tot één of meerdere beperkende factoren vastgelegd zijn. Hiermee kan 

men het gedrag van de bacterie voorspellen door de producteigenschappen die bepalend zijn voor 

het gedrag van de bacterie in het model in te voeren. Een aantal van deze modellen is toegankelijk 

gemaakt via computer applicaties of gebruikers interfaces die alleen het invoeren van de benodigde 

gegevens vereisen om een voorspelling te geven van het gedrag van de bacterie.  

Een zeer gebruiksvriendelijk programma waarmee het gedrag van L. monocytogenes voorspeld kan 

worden is Combase predictor (http://www.combase.cc/). Hiermee kan het gedrag voor verschillende 

pathogenen voorspeld worden en hierin zijn ook vier modellen voor L. monocytogenes opgenomen. 

De basis parameters waarvoor men het gedrag van L. monocytogenes kan voorspellen zijn de pH, het 

zoutgehalte en de temperatuur. In plaats van het zoutgehalte kan men er ook voor kiezen om de aw-

waarde in te voeren. Naast deze basis parameters is er in elk van de vier modellen nog één extra 

parameter opgenomen, waaronder azijnzuur, melkzuur, nitriet of het percentage CO2. Verder dient 

men een waarde in te voeren voor de fysiologische gesteldheid van de bacterie. Dit is een maat voor 

de lagfase die de bacterie ondervindt, ofwel de tijd die bacterie nodig heeft om de exponentiele 

groeifase te bereiken. Omdat men deze waarde meestal niet weet kan men dit vakje leeg laten 

waarop het model hiervoor zelf een standaard waarde in vult. Het kan echter zijn dat de lagfase in de 

praktijk langer of minder lang duurt, en dat is dan ook één van de redenen dat men voorzichtig moet 

zijn met voorspellende modellen. Ook vereist het gebruiken van wiskundige modellen de nodige 

basiskennis van microbiologie en levensmiddelen chemie. Om maar een voorbeeld te noemen van 

wat er mis zou kunnen gaan wanneer men het gedrag van de bacterie wil voorspellen voor een 

product waar nitriet aan toegevoegd is. Nitriet wordt meestal toegevoegd voor kleurbehoud en om 

er voor te zorgen dat sporen van anaerobe bacteriën niet kunnen ontkiemen tijdens het terug koelen 

er bewaren van het product. De hoeveelheid nitriet die in het verpakte eindproduct aanwezig is, is 

echter niet gelijk aan de hoeveelheid die men er in gestopt heeft omdat het gedeeltelijk of volledig 
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reageert met het product. Men kan in een voorspelling dus niet uit gaan van de hoeveelheid 

toegevoegd nitriet.  

Een beperking waar men vaak tegenaan loopt wanneer men het gedrag van micro-organismen wil 

voorspellen is dat de producteigenschappen buiten de grenzen van het model vallen. Ook is het vaak 

zo dat er meerdere conserveringstechnieken tegelijkertijd toegepast worden en men niet het effect 

van alle factoren gelijktijdig mee kan nemen in de voorspelling. Een ander model, dat wel het gedrag 

van L. monocytogenes voor vrijwel alle gangbare conserveringsmethoden gelijktijdig kan voorspellen 

is de Food Spoilage and Safety Predictor (FSSP), ontwikkeld door de Technische Universiteit van 

Denemarken (http://fssp.food.dtu.dk/). Dit is een op zich zelf staand programma wat gratis 

gedownload kan worden voor toepassing in de levensmiddelen industrie. Ook aan dit model zitten 

echter beperkingen. Zo is de minimale pH waarvoor dit model het gedrag van L. monocytogenes kan 

voorspellen 5.6, terwijl veel producten waarvoor men het risico wil beoordelen een lagere pH 

hebben. 

 

Afbeelding 2. Voorspelling van het gedrag van Listeria monocytogenes met behulp van Combase 
Predictor, voor de adviesbewaartemperatuur van koelverse producten (blauw) en voor het 
temperatuur bewaartraject (rood) uit de Technische leidraad van de EU. Tevens is in de voorspelling 
het effect van toevoeging van 250 ppm azijnzuur weergegeven (groen). 
 

 

Challenge test 

Als het met modelberekeningen niet lukt om een betrouwbare indicatie te krijgen van het gedrag van 

de bacterie dan kan een challenge test uitkomst bieden. 

Een challenge test betekent dat het product opzettelijk besmet wordt met L. monocytogenes (of 

andere micro-organismen) om proefondervindelijk vast te stellen of de bacterie kan groeien in het 

product. Dit is ongetwijfeld de meest betrouwbare manier om te beoordelen of een product als 

voedingsbodem voor Listeria monocytogenes kan dienen, mits de test zodanig uitgevoerd wordt dat 

http://fssp.food.dtu.dk/


alle factoren die bepalend kunnen zijn voor het gedrag daar in meegenomen worden. Om 

uitvoerende laboratoria daar mee te helpen is in EU verband tevens een technische leidraad 

opgesteld (Technical guidance document on shelf-life studies for Listeria monocytogenes in ready-to-

eat foods). In deze leidraad zijn drie verschillende testprocedures uitgewerkt, waarvan de meest voor 

de hand liggende procedure een test is waarmee de groeipotentie bepaald wordt. De groeipotentie 

is een maat voor het verschil in aantal kiemen tussen het moment van besmetten en het einde van 

het bewaartraject.  

Met een tweede testprocedure uit dit document kan men de maximale groeisnelheid van de bacterie 

in een product bepalen. Het voordeel daarvan is dat men met die waarde kan gaan rekenen en 

bijvoorbeeld het gedrag van de bacterie bij een andere temperatuur kan voorspellen. 

Als derde en laatste wordt in dit document een procedure beschreven die houdbaarheidsstudies 

genoemd worden. Wanneer daarvoor gekozen wordt komt het er op neer dat men voor een groot 

aantal verpakkingseenheden (minimaal 100) moet laten zien dat het aantal L. monocytogenes na 

bewaren lager is dan de grenswaarde. Dat heeft echter alleen zin als men ook zeker weet dat de 

bacterie in het product aanwezig was bij aanvang voor de productverpakkingen die men na bewaren 

onderzoek op aantal L. monocytogenes. Als bekend is dat slechts 1% van de productverpakkingen 

besmet is bij aanvang dan zou men dus 10.000 verpakkingen moeten onderzoeken om te kunnen 

concluderen dat de grenswaarde van 100 kve/g niet overschreden zal worden, dus voor producten 

die maar incidenteel besmet zijn met L. monocytogenes is dit geen optie.  

 

 

 

Afbeelding 3. Het inzetten van een challenge test voor een kant-en-klaar product, waarvan 
producenten zich vaak niet bewust zijn dat het door autoriteiten als kant-en-klaar wordt beoordeeld. 
V.l.n.r.: aanbrengen Listeria culture, verdelen culture over het product en inwegen besmette 
testeenheid voor maken decimale verdunningen. 
 

 

Challenge testen zijn over het algemeen een kostbare aangelegenheid, zeker wanneer men deze 

uitvoert volgens hiervoor genoemde technische leidraad. Om bijvoorbeeld de groeipotentie te 

bepalen dient men voor minimaal drie verschillende productiebatches in drievoud testeenheden aan 

te maken voor onderzoek op minimaal twee tijdstippen. Daarnaast dient men tijdens het onderzoek 

het product ook op een aantal aanvullende parameters te onderzoeken zoals pH, aw-waarde en 

algemeen kiemgetal of andere parameters die iets zeggen over de microbiologische gesteldheid van 



het product. De kosten kunnen daarmee al snel oplopen tot enkele duizenden euro’s. Dus als het 

risico op een goedkopere manier geborgd kan worden, zoals modelberekeningen, dan heeft dat de 

voorkeur. 

 

In de praktijk 

Waar men in de praktijk vaak tegen aan loopt is dat de houdbaarheid van kant-en-klare producten 

gebaseerd is op microbiologisch bederf. De houdbaarheid is de tijd waarbinnen het product nog zijn 

specifieke eigenschappen behoudt en er nog geen tekenen van bederf waarneembaar zijn. Wanneer 

een product besmet kan zijn met L. monocytogenes dient men echter de grenswaarde die voor deze 

bacterie geldt als uitgangspunt voor de houdbaarheid te hanteren, er vanuit gaande dat er geen 

andere pathogenen zijn die nog eerder dan L. monocytogenes problemen zouden kunnen 

veroorzaken. De houdbaarheid moet dan zo gesteld worden dat de grenswaarde voor L. 

monocytogenes binnen die houdbaarheidstermijn niet overschreden kan worden en soms kan dat 

betekenen dat het product nog weken langer bewaard zou kunnen worden zonder dat er sprake is 

van bederf. Als men dan toch een langere houdbaarheid aan het product mee wil geven dan zal men 

er voor moeten zorgen dat de bacterie niet of minder goed kan groeien in het product. Hiervoor kan 

men aanvullende conserveringsmethoden toe passen, waarvan de volgende in ieder geval zeker 

bijdragen aan het afremmen van de groei van L. monocytogenes in een product: 

 Verpakken onder een beschermende atmosfeer die gedeeltelijk uit kooldioxide bestaat. 

 Toevoeging van organische zuren zoals azijnzuur (E260), melkzuur (E270), benzoëzuur (E210) en 

sorbinezuur (E200) of de zouten van deze zuren.  

 Verlaging van de pH en/of de aw-waarde bijvoorbeeld door het toevoegen van zouten of suikers. 

Vooral azijnzuur heeft een sterk remmend effect op L. monocytogenes (zie afbeelding 2). Toepassing 

van zuren heeft overigens alleen zin als de pH van de producten lager is dan 6,5. Het zijn namelijk de 

niet gedissocieerde zuren die zorgen voor het remmend effect en hoe lager de pH, des te meer zijn 

de zuren in de niet gedissocieerde vorm aanwezig. Vaak zijn de meeste ‘hordes’ echter al benut 

omdat dezelfde hordes ook helpen om het bederf langer uit te stellen. Daarnaast wil men vaak geen 

conserveermiddelen toevoegen waarvoor men een E-nummer dient te declareren. Men gaat er nog 

altijd vanuit dat consumenten het liefst producten zonder E-nummers kopen en wat soms ook mee 

speelt is dat de toevoeging van conserveermiddelen ten koste gaat van de organoleptische kwaliteit 

van het product. 

 

Meetbare beginwaarde 

Een probleem waar men tegen aan kan lopen bij challenge testen, is dat de ‘ruimte’ om het risico 

voor categorie 1.2 producten te beheersen minimaal is. Om aan te tonen dat de bacterie de 

grenswaarde niet kan overschrijden voor deze producten zal men uit moeten gaan van een meetbare 

beginwaarde. Bijvoorbeeld, als je met een challenge test of modelberekening aan toont dat de 

toename maximaal 2 Log kve/g bedraagt binnen de bewaartermijn, dan heeft dat alleen zin wanneer 

je ook kan borgen dat de initiële besmettingsgraad altijd lager is dan 0 Log kve/g (1 kve/g). De 

officiële telmethode waarmee testlaboratoria producten dienen te onderzoeken op L. 

monocytogenes heeft echter als ondergrens een waarde van 10 kve/g. Men zou producten ook 

kunnen onderzoeken op afwezigheid in 25 gram, maar als het om producten gaat waar regelmatig L. 

monocytogenes in aangetroffen wordt heeft die test geen zin. Men zou dan van intermediaire 

waarden uit kunnen gaan, zoals de Verordening (EG) Nr. 2073/2005 (opmerking 5 van de 



voedselveiligheidscriteria in bijlage I) aangeeft, maar dat neemt bovengenoemde beperkingen niet 

weg en daarmee wordt het probleem dus maar gedeeltelijk ondervangen. Het kan daardoor zo 

uitpakken dat een producent de houdbaarheid dient te verkorten voor producten waarvoor de 

grenswaarde niet overschreden wordt, simpelweg omdat het niet mogelijk blijkt om daar 

overtuigend bewijs voor aan te dragen. 

 

Bewaartemperatuur 

Een ander probleem waar men met challenge testen vaak tegenaan loopt is de temperatuur waarbij 

het risico op uitgroei geëvalueerd dient te worden. In de Europese leidraad is daarvoor een schema 

opgenomen op basis waarvan men kan bepalen bij welke temperatuur het product bewaard dient te 

worden. Het temperatuur-bewaartraject mag opgedeeld worden in drie termijnen, voor opslag en 

distributie, de retail (presentatie in koelvitrines) en de consument. Voor zowel de bewaartermijn als 

de temperatuur mag men uit gaan van gemeten waarden, mits aantoonbaar is dat de gehanteerde 

waarde voor minimaal 75% van de producten gewaarborgd is. Als men geen gegevens heeft op basis 

waarvan men het temperatuur-bewaartraject kan definiëren dan dient men uit te gaan van een 

standaard temperatuur van 8 °C voor interne opslag en distributie en 12 °C voor het traject daarna 

waarbij voor ieder deel van het totale traject 1/3 gerekend dient te worden. Bij dergelijke 

temperaturen is de kans echter groot dat de gewenste houdbaarheid niet gehaald wordt (zie 

afbeelding 2). Van de NVWA mag men in dat geval het risico bij lagere temperaturen evalueren; 7 °C 

voor interne opslag, distributie en presentatie in de retail, en 9 °C voor opslag bij de consument. Hier 

mag echter alleen gebruik van worden gemaakt als het om producten gaat die uitsluitend voor de 

Nederlandse markt bestemd zijn. 

  

Wat kunnen producenten zelf doen 

Als eerste dienen producenten na te gaan of hun producten tot de categorie van Kant-en-klare 

producten gerekend dienen te worden en of het op basis van de beschikbare gegevens niet al 

mogelijk is om het risico te borgen. De schema’s op pagina 11 van de Europese leidraad en pagina 17 

van Informatieblad 85 kunnen daar bij helpen. Als het op basis van de gegevens niet duidelijk is of L. 

monocytogenes wel of niet kan groeien dan is het in eerste instantie zaak om alle gegevens te 

verzamelen die nodig zijn om een inschatting te kunnen maken van het risico (aw-waarde, pH, 

concentratie conserveermiddel, etc.). Met die informatie kan vervolgens in een voorspellend 

wiskundig model een indicatie verkregen worden van het risico. Van daaruit kan men vervolgens 

bepalen wat er verder voor nodig is om overtuigend bewijs aan te leveren dat er geen risico is op 

overschrijding van de grenswaarde. Vaak is de modelberekening zelf al voldoende, maar er zal altijd 

aanvullend bewijs moeten zijn op basis waarvan de keuzes die gemaakt zijn in de voorspelling te 

verdedigen zijn. De voorspelling moet gelden voor de waarden die voor uitgroei van de bacterie het 

meest gunstig zijn.  

De ervaring leert dat de modellen het gedrag van L. monocytogenes over het algemeen goed 

voorspellen, maar soms zitten de modellen er ook naast. Het kan dan zijn dat het model 

daadwerkelijk het gedrag van de bacterie niet juist voorspeld, maar meestal blijkt dan achteraf dat 

de verkeerde aannames zijn gemaakt zijn, of dat de waardes waar men van uit gaat niet kloppen.  

Een veel gemaakte vergissing is dat men er van uit gaat dat een product homogeen is, of dat men wel 

weet dat een product niet homogeen is, maar dat gemeten waarden voor pH en aw gelden voor de 

gehele productverpakking, terwijl die waarden lokaal (in de productverpakking) kunnen verschillen. 

Ook met challenge testen dient men daar rekening mee te houden door er voor te zorgen dat de 



besmetting op alle plekken in het product aanwezig is. Wanneer er een challenge test ingezet wordt 

voor een niet homogeen product en de bacterie in staat blijkt om zich ergens in het product te 

vermeerderen dan ziet men dat meestal wel terug in de resultaten. De variatie is dan vaak te groot 

om een daar een conclusie aan op te hangen. Ook kan het mis gaan wanneer er één specifieke 

locatie/ingrediënt in het samengestelde product is waar de bacterie zich kan vermeerderen en die 

locatie niet bemonsterd wordt bij het inzetten van de Listeria monocytogenes tellingen. Dit soort 

vergissingen kan men het beste voorkomen door een besmette testeenheid in zijn geheel in te 

wegen voor het maken van decimale verdunningen.  

 

Conclusies 

Listeria monocytogenes is een bacterie waarvoor het risico lastig te borgen is door producenten 

voornamelijk omdat de risicobeheersing in tegenstelling tot de meeste andere pathogenen 

doorgevoerd dient te worden tot het traject dat buiten het bereik van de producent ligt.  

Voor producten waarvan men niet uit kan sluiten dat de grenswaarde van 100 kve/g overschreden 

wordt zal men een risicobeoordeling uit moeten voeren of er voor moeten zorgen dat de bacterie 

niet in het product achter kan blijven vanuit het productieproces. Om het risico op uitgroei te 

beoordelen kan men gebruik maken van voorspellende wiskundige modellen, maar uiteindelijk is een 

challenge test de meeste betrouwbare manier om vast te stellen of een product als voedingsbodem 

voor Listeria monocytogenes kan dienen of vast te stellen hoe groot de toename van de bacterie in 

het product is voor een gegeven bewaartraject. Om het risico goed te borgen zal men altijd rekening 

moeten houden met productvariaties en moet men kunnen borgen dat de factoren die bepalend zijn 

voor het gedrag van de bacterie beheerst worden. 

 


