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Interview
Voedselveiligheid

Hoogleraar Levensmiddelenmicrobiologie Marcel Zwietering 
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Op 20 november hield prof. dr. ir. M.H. Zwietering zijn inaugurele

rede aan Wageningen Universiteit. Daarin vraagt hij onder meer

aandacht voor het analyseren van de uitkomsten van 

risicoanalyses. De volksgezondheid is daar beter bij gebaat. Ook

zal binnen zijn leerstoelgroep voortaan de risicoanalyse door de

gehele keten heen worden onderzocht. Verder wil hij de bestaan-

de aandachtsgebieden hygiëne, fermentatie en fysiologie/

genomics nog sterker met elkaar verbinden.

‘Onze activiteiten en die 
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Het Biotechnion in Wageningen. De vier-
de verdieping recht tegenover de lift.
Kamer 430 is ruim, niet groot. Met nieuw
kantoormeubilair. In beuken. Aan de
wanden enkele boekenkasten. Lang niet
overvol. Nergens zijn stapels rapporten,
notities of iets dergelijks te zien. Het
geheel oogt strak, modern, rustig en
georganiseerd. Het nieuwe domein van
Marcel Zwietering, die met ingang van 1
januari 2003 is aangesteld als hoogleraar
Levensmiddelenmicrobiologe, een func-
tie die gedurende 15 jaar door Frans
Rombouts werd ingevuld (zie VMT 26,
pag. 16-19, 2001).
De nieuwe prof zelf past wat betreft uit-
straling bij de kamer, met uitzondering
van de kalmte. Hij oogt en praat erg snel,
op het nerveuze af, vooral in het begin
van het gesprek. Gedurende het tweeën-
half uur durende gesprek is hij niet te
betrappen op een spoor van twijfel. Hij
weet wat hij wil. 

Wat zijn de belangrijkste veranderingen
die u het afgelopen jaar heeft doorge-
voerd of nog wilt doorvoeren?
“Een sterke interactie creëren tussen de
drie aandachtsgebieden van de leerstoel-
groep, te weten hygiëne/detectie, fer-
mentatie en fysiologie/genomics. Ook in
samenhang met de risicoanalyses. Ik wil
daar een katalyserende rol vervullen.
Ieder aandachtsgebied is belangrijk,
maar de toegevoegde waarde ligt vaak in
de interacties tussen de gebieden.” 

Kunt u een voorbeeld noemen?
“Ja. Neem het onderzoek van Harsi Kusu-
maningrum naar kruisbesmettingen in
de keuken.” (VMT 22, 2003 pag. 28-30,
red.). “In de laatste twee hoofdstukken
van het proefschrift hebben we via een
kwantitatieve risicoanalyse van de keten
het probleem in een bredere context
geplaatst. Door het aan elkaar koppelen
van de verschillende onderdelen van het
onderzoek is het belang van de besmet-
tingsroutes gekwantificeerd, en kunnen
effecten van verschillende interventies
worden vergeleken. Een ander onderzoek
is dat van Aarieke de Jong naar Clostridium
perfringens. Mede door mijn inbreng is

daaraan een stuk modellering toege-
voegd, waarin modellen voor de groei
gekoppeld zijn aan afkoeling. Voor ver-
schillende manieren van afkoelen
(dimensie, lucht/ijs) kan daarmee wor-
den bepaald wat het effect is op de toe-
name van Clostridium perfringens. Hetzelf-
de probeer ik met andere onderwerpen.
Het zijn dus geen voorbeelden die illus-
treren dat het nu geheel anders gaat dan
voorheen. Dat is de verdienste van mijn
voorganger Frans Rombouts. Hij heeft
een competent, enthousiast team opge-
bouwd waarin het onderzoek goed is ver-
deeld over macro- (risicoanalyse), meso-
(hygiëne en fermentatie) en microniveau
(fysiologie/genomics).”

Die integratie is de grote uitdaging
voor de komende jaren?
“Ja, samen met het opzetten van een
ketenbrede risicoanalyse waardoor
microbiële problemen op de meest effec-
tieve plaats en meest efficiënte manier
kunnen worden aangepakt. Dat moet de
vierde poot aan de stoel worden. Voed-
selveiligheid krijgt daarbij veruit de
grootste aandacht. Kwaliteit krijgt min-
der aandacht, nog het meeste vanuit het
aandachtsgebied fermentatie.” 

Op welke micro-organismen concen-
treert u het onderzoek?
“Noro-virussen, Campylobacter, Salmo-
nella, Listeria en Toxoplasma zijn de
belangrijkste wat betreft het aantal sterf-
tegevallen. De eerste drie veroorzaken
bovendien 90% van de ziektegevallen.
Toxoplasma valt buiten ons onderzoek.
Als we voor een onderzoek een micro-
organisme nodig hebben, en we zijn vrij
in de keus, dan zullen we altijd een van
deze vier kiezen. Voor specifiek onder-
zoek kunnen we afwijken. Denk aan 
Bacillus cereus. Voor Nederland is dit een
relatief belangrijk organisme, vooral voor
de zuivel. Voor een deel word je ook
gestuurd door financierders en het 
verleden.”

E. coli noemt u niet. Waarom?
“Ik laat me niet leiden door de publici-
teit. Ik heb gekeken naar het aantal ziek-

tegevallen, ziekenhuisopnames en sterf-
tegevallen. E. coli veroorzaakt relatief wei-
nig ziektegevallen en ziekenhuisopna-
mes. Het is daardoor minder belangrijk
dan de andere vijf. Je moet keuzes
maken.”

U besteedt geen aandacht aan opko-
mende pathogenen?
“Jawel. Salmonella typhimurium DT 104 en
Salmonella java worden meegenomen in
ons onderzoek, zeker in die gevallen
waar je zelf het micro-organisme kunt
kiezen. Denk aan onderzoek in het kader

van de NWO- of STW-programma’s waar
het veelal om het wetenschappelijke pro-
bleem gaat. Het organisme is dan soms
wel voorgeschreven, maar als onder-
zoeksgroep kun je bijvoorbeeld nog de
stam kiezen.” 

Welke aandacht krijgen milde conserve-
ringsmethoden?
“Technologieën als UHD en PEF vormen
geen zwaartepunt, maar komen wel voor.
We kijken daarbij vooral naar het stress-
effect dat deze methoden hebben op de
micro-organismen. Enerzijds op de over-

Prof. dr. ir. M.H. Zwietering
Marcel Zwietering studeerde in 1987 af in de
richting Moleculaire Wetenschappen aan de
toenmalige Landbouwuniversiteit. Daarna
vond hij in Wageningen werk bij de leerstoel-
groep Levensmiddelenproceskunde. In 1993
promoveerde hij op het proefschrift ‘Model-
ling of the microbial quality of food’. In 1995
was hij een half jaar op sabbatical bij het Uni-
lever Research Lab in Engeland. Vervolgens
ging hij in 1998 in het onderzoekslaboratori-
um van Danone in Frankrijk werken en ver-
richtte daar onderzoek naar de kwaliteitsbe-
heersing van starterculturen, symbiose en
kwantitatieve risicoanalyse. Per 1 januari
2003 is Zwietering benoemd tot hoogleraar
Levensmiddelenmicrobiologie aan Wagenin-
gen Universiteit.

Ketenbrede risicoanalyse wordt de 
vierde poot van de leerstoel

van de keten meer integreren’
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levingskansen in het levensmiddel,
anderzijds in de mens. Met die kennis
kun je als producent de volgorde van pro-
cesstappen, maar ook behandelingen in
voorliggende schakels van de voortbren-
gingsketen heroverwegen. ” 

Decontaminatie kreeg volgens uw voor-
ganger te weinig aandacht. Vindt u dat
ook?
“Technologisch gezien is dit een goede
methode. In de toekomst zou de wetge-
ver dit wel eens kunnen toelaten. Overi-
gens moet je dit zien in samenhang met
goede hygiëne in de primaire sector en
keuken en een goede verhitting van het
vlees door de consument.” 

Welk onderzoek wordt in het kader van
genomics verricht?
“We gebruiken deze techniek vooral als
onderzoeks-tool om inzichtelijk te krij-
gen wat er precies in het micro-organis-
me gebeurt. Dat kan op het niveau van
DNA, RNA, eiwit of het uiteindelijk effect
van dit eiwit. We gebruiken genomics dus
om het proces te kunnen begrijpen,
meten en te sturen. Soms gebeurt dit in
de vorm van een kant-en-klare testkit.
Soms moeten we zelf methoden ontwik-
kelen, bijvoorbeeld een micro-array of
experimentele protocollen.”

Moeten normen worden aangepast aan
verbeterde analysetechnieken?
“Ik ben ervoor om naar Food Safety
Objectives te gaan. Een FSO is een door
de overheid gestelde maximale concen-
tratie of hoeveelheid per consumptie die
een bepaald, maar tolerabel, aantal ziek-
te- en sterftegevallen geeft. Een nulrisico
bestaat niet. Uit die FSO’s vloeien voor
elk deel van de keten prestatiecriteria
voort. Het niveau daarvan kan in het ene
geval goed te meten zijn, maar in andere
gevallen niet. Neem Clostridium botulinum.
Deze maakt een zeer toxische stof. Daar-
om is afgesproken dat het aantal bacte-

riën in het product met twaalf log moet
worden gereduceerd. Dat is niet te
meten. Je zou dan tien tot de macht der-
tien blikken moeten bemonsteren. De
overheid moet is dit soort situaties dan
niet de norm bijstellen, maar van bedrij-
ven eisen dat zij hun proces zodanig
beheersen dat aan de norm wordt vol-
daan. Wat mij betreft moet het meer die
kant uit. Je ziet een dergelijke ontwikke-
ling ook in de toxicologie. Kanttekening
daarbij is wel dat je in de internationale
handel deze werkwijze niet altijd kunt
doorvoeren daar het gehele voortbren-
gingsproces moeilijk is te controleren.” 

Welke aandacht krijgen FSO’s in uw
leerstoelgroep?
“Ik praat mee in allerlei overleggen. Doel
is om tot een goede berekeningswijze te
komen. Daarvoor moet bijvoorbeeld een
ketenbrede risicoanalyse worden
gedaan. Op welke plaats in de keten kun
je het meest effectief normen opstellen
om uiteindelijk het beoogde resultaat
voor het eindproduct te realiseren? Dan
kan ook rekening worden gehouden met
bijvoorbeeld kruisbesmettingen. Die krij-
gen nog te weinig aandacht, terwijl kruis-
besmettingen de uiteindelijke kwaliteit
en veiligheid van het eindproduct sterk
kunnen beïnvloeden. Van voldoende
inzicht in het beheersen van kruisbe-
smettingen is in veel gevallen nog geen
sprake.”

Vraagt u in uw oratie daarom aandacht
voor het analyseren van risicoanalyses?
“Ja. Een product en productieomstandig-
heden zijn niet constant en daarmee het
aantal pathogenen. Dus de kans dat
mensen ziek worden van een product
varieert. Door over grote aantallen, bij-
voorbeeld de jaarproductie, te kijken,
verkrijg je een betrouwbaarder gemid-
delde. Dat gemiddelde is belangrijk,
maar zeker ook de kans dat het aantal
pathogenen de kritieke grens passeert,

waardoor mensen ziek worden of zelfs
overlijden. Op beide moet de overheid,
maar ook het bedrijfsleven, sturen.
Ik haal in mijn oratie een Amerikaanse
risicoanalyse aan over Listeria monocytoge-
nes. Dat rapport telt 534 pagina’s. De
‘interpretive summary’ omvat 27 pagi-
na’s. Dat is niet iets dat je aan een
manager geeft op basis waarvan hij
besluiten kan nemen. Hetzelfde geldt
voor een toezichthouder. Je zult nog ver-
der moeten analyseren om tot een han-
teerbaar advies te komen. Volgens mij
kan dat ook.” 

Wanneer zullen de eerste FSO’s worden
vastgesteld?
“In internationaal verband denk je al
gauw aan vijf, tien jaar. Het kan echter
best zo zijn dat over twee jaar een land
zegt: ‘wij doen dat’. In sommige gevallen
kan het FSO-concept mogelijk helemaal
niet worden doorgevoerd. De risicocom-
municatie vormt namelijk een groot pro-
bleem. Maar het is struisvogelpolitiek om
geen normen vast te stellen. In feite doen
we dat nu ook al. Zo moet een ambulan-
ce binnen een bepaalde tijd bij een onge-
val kunnen zijn. Dat impliceert dat een
bepaald aantal mensen meer of minder
overlijden. Dergelijke beslissingen zijn
politiek erg gevoelig. Juist dan is een
hoge mate van transparantie belangrijk.
De manier waarop Arie Havelaar bij het
RIVM dat doet, door te werken met ‘dis-
ability adjusted life years’, vind ik een
aansprekende methode. Daarbij wordt
rekening gehouden met het aantal
levensjaren en de kwaliteit daarvan. Voor
een baby maak je daarbij een heel andere
afweging dan voor een bejaarde. Maar
zoals gezegd, over dergelijke afwegingen
is het vanuit ethisch oogpunt erg moeilijk
communiceren, maar het moet wel
gebeuren.”

Hans Damman

Risicocommunicatie
vormt nog een groot
probleem bij de
invoering van FSO’s

“Behalve op de
gemiddeld gevon-
den waarde moeten
overheid en bedrijfs-
leven sturen op de
kans op extreme
overschrijdingen
van micro-organis-
men”.


