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Wetenschap

Kruisbesmetting in de keuken

Voedselinfecties veroorzaken jaarlijks bij
een tot twee miljoen Nederlanders maag-
darmklachten. De belangrijkste klachten
zijn buikpijn en diarree, maar soms
wordt blijvende gezondheidsschade aan-
gericht: reumatische aandoeningen,
bloedvergiftiging, hersenvliesontsteking

en aantasting van de nierfunctie. Naar
schatting overlijden in Nederland enkele
tientallen personen per jaar aan de
gevolgen van een voedselinfectie.
De meeste grondstoffen voor voedings-
middelen komen uit de akker- en tuin-
bouw, de veehouderij en de visserij.

Besmetting vindt daar plaats met micro-
organismen afkomstig uit grond, feca-
liën, water, lucht en via ongedierte. Pro-
ducten uit de levensmiddelenindustrie
zijn minder vaak betrokken bij het ont-
staan van voedselinfecties dan maaltijd-
componenten of maaltijden bereid in de
ambachtelijke sector of in instellingen.
Voor een deel is dat te danken aan het
(verplicht) invoeren van het HACCP-sys-
teem bij de producenten. Hoewel kleine-
re, ambachtelijke bedrijven (verplicht)
gebruik maken van hygiënecodes, is de
impact daarvan op de bereide producten
soms minder, omdat de in de codes
genoemde eisen soms minder stringent
zijn en ook het naleven van de eisen niet
altijd even consequent gebeurt. Hoewel
HACCP-systemen en hygiënecodes wor-
den gebruikt, zal het niet te vermijden
zijn dat pathogene micro-organismen
(ziekteverwekkers) via (rauwe) levens-

middelen, zoals vlees en groenten, in
huishoudens komen.

Overleven
Uit epidemiologische gegevens blijkt dat
onjuiste voedselbereiding in de huishou-
delijke keuken, inclusief kruisbesmet-
ting, een significante bijdrage levert aan
het vóórkomen van voedselinfecties.
Wetenschappelijke studies toonden aan
dat naast rauwe producten, zoals vlees
en groenten, ook de keukenomgeving en
de personen die in aanraking komen met
het voedsel tijdens bereiding, belangrijke
bronnen kunnen zijn voor de versprei-
ding van pathogene bacteriën. Vaatdoe-
ken en schoonmaaksponsjes, waarin zich
hoge aantalen micro-organismen kunnen
bevinden, zijn geïdentificeerd als poten-
tiële vectoren van bacteriën.
Wanneer deze bacteriën zich hechten aan
oppervlakken die in contact komen met
levensmiddelen en daar overleven, is er
een kans op kruisbesmetting. Voorko-
men of, beter gezegd, reduceren van
microbiële besmetting in de keuken is
mogelijk door te werken volgens een
hygiënecode, waarin staat hoe in bepaal-
de risicovolle situaties moet worden
gehandeld. Zo moeten oppervlakken die
in contact zijn geweest met (rauwe)
levensmiddelen worden gereinigd. Daar-
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Samenvatting
Onjuiste voedselbereiding in de huishoudelijke keuken,
inclusief kruisbesmetting, levert een aanmerkelijke bijdrage
aan het vóórkomen van voedselinfecties. Naast rauwe pro-
ducten, zoals vlees en groenten, kunnen de keukenomge-
ving en personen die in aanraking komen met het voedsel
tijdens bereiding belangrijke vectoren zijn voor de versprei-
ding van ziekteverwekkende bacteriën. Dit onderzoek werd
gedaan omdat er weinig kwantitatieve gegevens zijn over
het gedrag van pathogene bacteriën in huishoudelijke keu-
kens. Uit de resultaten blijkt dat ziekteverwekkers, zoals
Salmonella, Campylobacter en Staphylococcus aureus, zich
lange tijd handhaven op roestvrijstalen oppervlakken, vaat-
doeken en/of keukensponsjes. Voorkomen of, beter gezegd,
reduceren van microbiële besmetting in de keuken is moge-
lijk door hygiënisch te werken. Dat betekent dat alleen ken-
nis over hygiëne niet voldoende is. Het gaat om het juist toe-
passen van die kennis. Daarom is het van het grootste
belang dat iedereen, zo jong mogelijk, vertrouwd raakt met
persoonlijke hygiëne en keukenhygiëne.

Summary
Behaviour and cross-contamination of pathogenic bacteria
in household kitchens
Improper food preparation in the household kitchen, inclu-
ding cross-contamination, contributes obviously to the
occurrence of foodborne diseases. Next to raw materials,
such as meat and vegetables, the kitchen environments and
the persons who handle the food could also act as vectors of
harmful micro-organisms. Research is carried out to collect
quantitative data on the behaviour of pathogens in the hou-
sehold kitchen environments. The results indicate that Sal-
monella, Campylobacter and Staphylococcus aureus survive
for long periods of time on stainless steel surfaces, dish-
cloths and/or kitchen sponges and readily spread to food.
Prevention or reduction of cross-contamination in the
kitchen can be achieved by working hygienically. However,
public awareness of hygiene alone may not be enough. What
is also needed is increased understanding leading to impro-
ve practices.

Het vegen van een oppervlak 
leidt tot een overdracht van 

micro-organismen van het 
oppervlak naar de doekjes



vmt | 24 oktober 2003 | nr 22 29

na moeten ze zo snel mogelijk worden
gedroogd, waardoor minder cellen over-
leven en de groei van overlevende micro-
organismen wordt geremd.
Het onderzoek dat in dit proefschrift
wordt beschreven, is uitgevoerd omdat er
weinig kwantitatieve gegevens zijn over
het gedrag van pathogene bacteriën in
huishoudelijke keukens. In eerste instan-
tie is voor een aantal belangrijke ziekte-
verwekkers (Salmonella Enteritidis, Cam-
pylobacter jejuni en Staphylococcus
aureus) gevonden dat deze ziekteverwek-
kers, aangebracht op kunstmatig
besmette roestvrijstalen oppervlakken,
enkele dagen later nog kunnen worden
aangetoond. Het is niet zo dat álle opge-
brachte cellen deze periode overleven.
Zodra het oppervlak droog is, vindt een
grote reductie plaats in aantallen. Voor
Gramnegatieve soorten (Salmonella en
Campylobacter) is die reductie groter
dan voor Grampositieve soorten (Staphy-
lococcus). Daarna vindt een langzame
afsterving plaats in de tijd: S. aureus
‘overleeft’ het langst, gevolgd door S.
Enteritidis en C. jejuni. Een hoge begin-
besmetting en aanwezigheid van voed-
selresten verlengen de ‘overleving’ van
alle onderzochte soorten.

Schone doek
Met agarplaten, Rodacplaatjes die wor-
den gebruikt om oppervlakken te

bemonsteren, schijfjes komkommer en
plakjes gekookte kipfilet, werd de over-
dracht bepaald via kunstmatig besmette
oppervlakken. Deze proeven toonden

aan dat eenmaal afdrukken met een
Rodacplaatje (op een kunstmatig besmet
rvs-oppervlak) al 50 tot 60% opbrengst
gaf van de hoeveelheid die overgedragen
kan worden door vijf maal dezelfde plaats
te bemonsteren. Dit deel van de cellen
kan kennelijk makkelijk worden verwij-

derd en zal ook een grote rol spelen bij
overdracht van ziekteverwekkers naar
levensmiddelen. Uit het onderzoek bleek
verder dat de overdrachtspercentages
voor plakjes komkommer en voor
gekookte kipfilet vergelijkbaar zijn met
die van Rodacplaatjes (50-60%).
Vaatdoekjes, zogenaamde wonderdoek-
jes (microvezeldoek) en antibacteriële
doekjes zijn gebruikt om oppervlakken,
die kunstmatig werden besmet met S.
Enteritidis en S. aureus, te reinigen. Het
afvegen van een besmet oppervlak met
een schone doek resulteerde in een
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Fig. 1   Het gebruik van een antibacteriëel afwasmiddel in sponsjes heeft alleen effect in scho-
ne sponsjes: 1A-D, saline (fysiologische zoutoplossing). Het effect op Gramnegatieve soorten
(Escherichia coli en Salmonella Enteritidis, 1A-B) is veel minder dan op Grampositieve soorten
(Staphylococcus aureus, 1C). Het effect op Baciluus cereus is wat lastig te verklaren, omdat
de vegetatieve cellen voor een groot deel sporen hebben gevormd. In aanwezigheid van melk
(0,1%) stijgt het totasal kiemgetal in alle sponsjes (1A-D). Het aantal pathogenen blijft con-
stant (E. coli, 1B, B. cereus, 1D), neemt licht toe (Salmonella, 1A) of wordt gereduceerd (S.
aureus, 1C). 
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reductie van de toetsorganismen met een
logfactor 3 tot 5 per 100 cm2. Daaropvol-
gend drogen aan de lucht gedurende 15
minuten, verlaagde de aantallen van S.
Enteritidis in het algemeen tot onder de
detectiegrens (0,6 log KVE/100 cm2).
Tientallen cellen van S. aureus konden dit
korte drogen nog overleven. Gebruik van
microvezeldoekjes leverde dezelfde
resultaten als gewone vaatdoeken.
Gebruik van wegwerpdoekjes met anti-
bacteriële stoffen resulteerde in een gro-
tere reductie (logfactor 5) of tot onder de
detectiegrens.
Een belangrijke observatie tijdens deze
studie is dat het vegen van een oppervlak
leidt tot een overdracht van micro-orga-
nismen van het oppervlak naar de doek-
jes, vooral als een schone doek wordt
gebruikt. Na het schoonmaken van een
besmet oppervlak bevat de doek veel
micro-organismen. Herhaald gebruik van
de doek zal minder effect hebben in
reductie en zelfs tot verspreiding van
micro-organismen kunnen leiden. In sep-
tember is in ons laboratorium een onder-
zoek begonnen naar de opnamecapaci-
teit van doekjes voor micro-organismen,
en na hoeveel keer gebruiken en met
welke aantallen micro-organismen per
doekje verspreiding plaats vindt. 
Fabrikanten van reinigingsmiddelen
raden soms aan een antibacterieel reini-
gingsmiddel (extra hygiëne) of een
bleekmiddel te gebruiken om de kiemge-
tallen in doekjes en/of sponsjes laag te
houden. Het effect van deze middelen is

sterk afhankelijk van de methode die
wordt gebruikt om het effect te toetsen.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van sus-
pensietesten, dan wordt, afhankelijk van
de gebruikte toetsstam, een grote reduc-
tie (voor Grampositieve soorten: S. aureus
en Bacillus cereus), of een geringe reduc-
tie (voor Gramnegatieve soorten: S. Ente-
ritidis en Escherichia coli) gevonden. Ook
in schone sponsjes kan een reductie in
aantallen worden gemeten. Zodra er ech-
ter minimale hoeveelheden voedsel aan-
wezig zijn, treedt geen reductie meer op,
maar wordt zelfs groei waargenomen.
Ook uit een praktijktest in een aantal
huishoudens bleek dat een middel met
een antibacteriële component geen verla-
ging van het kiemgetal tot gevolg had.

Kruisbesmetting
In dit onderzoek is ook aangetoond dat
voor het reduceren van bacteriën in vaat-
doeken die dagelijks worden gebruikt,
hoge concentraties bleekmiddel nodig
zijn: 800 tot 2.400 ppm. Dit wordt vooral
veroorzaakt door de aanwezigheid van
voedselrestanten in de doek, wat de acti-
viteit van het bleekmiddel vermindert.
De overleving van micro-organismen op
droge oppervlakken, waar een lage
wateractiviteit heerst, kan aanleiding
geven tot verandering van morfologie en
fysiologische activiteit van de cellen. Cir-
ca 90% van de Salmonella-cellen die op
een oppervlak met lage wateractiviteit
worden gebracht, strekken zich, soms tot
lengtes van 50 µm of meer. Deze lange

cellen kunnen dagenlang overleven tij-
dens de periode van lage wateractiviteit.
Worden ze overgebracht in een gunstige
omgeving, dan splitsen ze zich in relatief
korte tijd (enkele uren) in vele korte (nor-
male) cellen. Zowel korte als lange cellen
die blootgesteld zijn geweest aan een
periode met lage wateractiviteit zijn beter
bestand tegen huishoudelijk bleekmid-
del dan gewone (controle) cellen.
In het laatste deel van dit proefschrift is
de overdracht gekwantificeerd van sal-
monella’s en campylobacters op natuur-
lijk besmette kip, via een snijplank naar
een salade. Hoewel het model nog moet
worden gevalideerd, blijkt uit deze studie
dat, gebruikmakend van de gegevens van
de overdrachtexperimenten uit dit proef-
schrift en gegevens uit de literatuur, het
aannemelijk is dat een deel van de Cam-
pylobacter-infecties wordt veroorzaakt
door kruisbesmetting tijdens voedselbe-
reiding in de keuken. De kans dat salade
wordt besmet met campylobacters is gro-
ter dan een besmetting met salmonella’s
door het hogere besmettingsniveau van
kip met campylobacters. Reductie van
die aantallen zal de kans op overdracht

verminderen, maar het gebruik van scho-
ne snijplanken en toepassen van strikte
hygiëneregels kan de overdracht onder-
breken en leidt tot een groter effect. 
Dit proefschrift levert een bijdrage aan de
kennis over het gedrag van pathogene
micro-organismen in de huishoudelijke
keuken. Ziekteverwekkers, zoals Salmo-
nella, Campylobacter en S. aureus, kun-
nen zich daar langere tijd handhaven.
Voedselinfecties veroorzaakt door deze
bacteriën hebben meestal te maken met
onjuist hygiënisch handelen. Daarom is
het van het grootste belang dat iedereen,
zo jong mogelijk, vertrouwd raakt met
persoonlijke hygiëne en keukenhygiëne.
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Fig. 2   Micro-organismen in een natuurlijk besmet keukensponsje
(elektronenmicroscopische opname).

Fig. 3   Respons van Salmonella Enteritidis op lage wateractiviteit: het ontstaan van 
lange cellen.

Voor het reduceren van bacteriën in
vaatdoeken die dagelijks worden
gebruikt, zijn hoge concentraties
bleekmiddel nodig


