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Voedselveiligheid
Wetenschap

De pathogeen Clostridium perfringens
verdient aandacht bij het opstellen en
onderbouwen van onderdelen van het
HACCP-procesbeheersingschema voor
vleesproducten die na pasteuriseren een
lang afkoelproces ondergaan. Sporen van
het micro-organisme kunnen het pasteu-
risatieproces overleven en bij langzame
afkoeling ontkiemen en uitgroeien tot
hoge aantallen. In de Verenigde Staten is
om dit risico te vermijden jaren geleden
regelgeving opgesteld en zijn aanbeve-
lingen gedaan voor maximale afkoeltij-
den. Verschillende onderzoeken zijn in-

middels uitgevoerd om na te gaan of de
genomen maatregelen de gewenste re-
sultaten hebben gesorteerd. In deze lite-
ratuurstudie zijn die onderzoeken bijeen
gebracht en wordt antwoord gegeven op
de vraag hoe groot het risico van C. perf-
ringens is en welke aanpassingen in pro-
cesvoering of receptuur nodig zijn.

Clostridium perfringens
Clostridium perfringens is een patho-
geen micro-organisme dat van bijzonder
belang is bij gepasteuriseerde vleespro-
ducten. Het micro-organisme groeit bij

een temperatuur van circa 10 tot 52°C.
Snelle vermeerdering treedt op tussen 35
en 49°C. Vegetatieve cellen worden bij
het pasteuriseren gedood, maar de spo-
ren overleven dit proces.
Bij vlees zijn de besmettingsniveaus met
sporen volgens internationale bronnen
betrekkelijk laag, variërend van geen of
slechts een paar tot circa 100 sporen/
gram. Wanneer na het koken/pasteurise-
ren het product langzaam wordt afge-
koeld of te lang bij temperaturen in het
groeigebied wordt bewaard, kunnen de
sporen uitgroeien tot vegetatieve cellen

Gepasteuriseerde vleesproducten, zoals rosbief, rollade en gehaktballen, moeten snel wor-
den afgekoeld. Vooral bij grote batches en bij opeengestapelde en volumineuze producten is
dit een aandachtspunt om het risico op uitgroei van C. perfringens te beheersen.

Samenvatting
Sporen van Clostridium perfringens overleven het pasteuri-
satieproces van vleesproducten en kunnen bij te langzame
afkoeling ontkiemen en uitgroeien tot hoge aantallen. Om
dit risico te beheersen is in de Verenigde Staten wetgeving
opgesteld. Tevens werden maximale afkoeltijden voor vlees-
producten na verhitten aanbevolen. Onderzoek toont aan
dat langere dan de aanbevolen afkoeltijden soms, vooral bij
producten zonder nitriet, groei van C. perfringens tot een
ongewenst niveau laat zien. Verwerking van ten minste 2%
keukenzout of 1-2% zouten van organische zuren (vooral
citraat en verder lactaat en (di)acetaat) remt de uitgroei van
dit organisme in gesimuleerde producten. 

Abstract
Spores of Clostridium perfringens survive the pasteurisation
of meat products and can multiply to high numbers during
prolonged chilling procedures after heating. In the USA le-
gislation was imposed regarding C. perfringens. Also maxi-
mum chill down periods after heating of meat products were
recommended. Applying longer chilling times than recom-
mended, showed in some cases growth to undesirable levels,
particularly when products did not contain nitrite. Incorpo-
ration of at least 2% common salt or 1-2 % salts of organic
acids (especially citrate and further lactate and (di)acetate)
effectively contributed to growth inhibition of the organism
in product simulations. 

Sporen van Clostridium perf-
ringens kunnen het verhit-

tingsproces van vleesproduc-

ten overleven. Bij een te lang-

zame afkoeling van producten

kan deze pathogeen in bepaal-

de situaties uitgroeien tot

zodanige aantallen dat voed-

selvergiftiging het gevolg kan

zijn. Snellere afkoeling is de

remedie. Gebruik van nitriet

voorkomt eveneens dat C. per-
fringens tot problemen leidt.

Langere afkoeltijden niet altijd zonder risico

Clostridium perfringens in gep
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[3,4]. De cellen kunnen zich vermenig-
vuldigen tot aantallen veel groter dan 106

per gram. Consumptie van dergelijk

besmet voedsel kan leiden tot passage
van een aantal cellen door de maag en
sporulatie in het darmkanaal. Ongeveer

5% van de stammen vormt
bij het sporuleren een toxi-
ne, dat uiteindelijk verant-
woordelijk is voor voedsel-
vergiftiging [7]. Voor een
gezonde volwassene ver-
loopt de vergiftiging
betrekkelijk mild, maar
voor risicogroepen kunnen
de gevolgen ernstig zijn.

Afkoeltijden
Welke afkoeltijden bij de
productie van gepasteuri-
seerde vleesproducten wor-
den gehanteerd, zal in de
praktijk veelal sa-
menhangen met de batch-
grootte en met de vorm en
afmetingen van de afzon-
derlijke producten. Lange
afkoeltijden zullen vooral
voorkomen bij grotere bat-
ches, dicht opeen gestapel-
de producten en grote pro-
ducten (bijvoorbeeld een
rollade of stuk rosbief). 
De wetgeving geeft weinig
concrete richtlijnen. Veror-
dening 852/2004, bijlage II,
Hoofdstuk IX, punt 6
schrijft voor de afkoeling
na het toebereiden van
voedsel voor: “Wanneer
levensmiddelen koel moe-
ten worden bewaard of
opgediend, moeten zij zo
snel mogelijk na de warm-
tebehandeling, dan wel na
de laatste fase van de
bereiding wanneer geen
warmtebehandeling wordt
toegepast, worden gekoeld
tot een temperatuur die
geen risico’s voor de
gezondheid oplevert.” 

Amerikaanse regelgeving
In de Verenigde Staten
heeft de Food Safety and

Inspection Service (FSIS) in 1999 wel een
regeling ingesteld om vermeerdering van
C. botulinum en C. perfringens tijdens

pasteuriseerde vleesproducten
Resultaten recent onderzoek gericht op C. perfringens in gepasteuriseerde
vleesproducten naar aanleiding van de regelgeving in de VS
Producten (Geënt met Toevoegingen Verhitting Afkoelperiodes Toename C. Refe-
C. perfringens-sporen) (uren) perfringens rentie

in log cycli

ZONDER NNITRIET MAAT**: 11,5+5,0
Kalkoenborst (4 kg) - 72°C (kern) 6 ≤1 [12]

8 ≤1
10 1,3

Kalkoengehakt* - 73,9°C (kern) 6 2,3 [6]
Kalkoengehakt* - 10 min 70°C 4 0,3 [2]

5 1,0
6 1,7
7 2,0

Rundergehakt* 0 - 1,0% NaCl 20 min 75°C 15 ≥3 [15]
0 - 1,0% NaCl 18 5
0 - 1,0% NaCl 21 5
2% NaCl 15; 18 en 21 ≤1
≥3% NaCl 15; 18 en 21 0

Rundergehakt* Blanco 20 min 75°C 15; 18 en 21 2,2 tot 3,0 [10]
(met 10% water, 2% Na-citraat 15; 18 en 21 -0,4 tot –1,1
1,5% NaCl, 0,5% Na- 2% Na-lactaat 15 en 18 ≤1
tripolyfosfaat) 2% Na-lactaat 21 1,8
Kalkoengehakt* (met Blanco 60 min 60°C 15; 18 en 21 3,8 tot 5,2 [5]
0,85% NaCl, 0,25% 1% Ional*** 15 <0
zetmeel, 0,2% K- 1% Ional 18 en 21 ≤1
pyrofosfaat) 1% Na-acetaat/-lactaat 15 ≤1

2% Na-acetaat 15; 18 en 21 <0
2-4% Na-lactaat 15; 18 en 21 <0

Rundergehakt* Blanco 20 min 75°C 15; 18 en 21 2,0 tot 5,7 [11]
(met 1,0% NaCl, 0,2 % 1,3% Ional 9 tot 21 ≤1
zetmeel, 0,2 % K- Combinaties zouten van 9 tot 21 ≤1
pyrofosfaat) voedingszuren
Kalkoenvlees (1,3-5kg) - 74°C (kern) 2,3+6,3 ≤1 [8]

3,1+9,3 ≤1
6,2+13,8 1,5
8,7+19,5 4,0

MET NNITRIET MAAT: 55,0+10,0
Kalkoengehakt* - 73,9°C (kern) 6 ≤1 [6]
(156 mg/kg NaNO2) 24 3,1
Verkleinde boterham- - 66 tot 80°C 4+4,5 ≤1 [13]
worst en twee types (kern) 4+20 ≤1
kookham* 10+15 ≤1
(2,2-3,1% NaCl) 6+20 ≤1
Verkleinde kookham* - ca. 67°C 15 1,4 [1]
(1,25% NaCl) (kern)
* Monstergroottes (gesimuleerde kernen van producten) variërend van 5 tot 100 g; **MAAT: door FSIS aanbevolen maximale afkoeltijden,

zie ook tekst; ***IonalTM: gebufferd natriumcitraat.
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het bereidingsproces van vleesproducten
tegen te gaan [14]. Wettelijk is bepaald
dat tijdens een proces geen vermeerde-
ring van C. botulinum mag optreden en
dat het aantal C. perfringens hooguit
mag toenemen met een factor tien. Daar-
mee is gekozen voor een zeer veilige aan-
pak, waarbij de vraag kan worden gesteld
of de factor tien niet al te scherp is vast-
gelegd.
Verder zijn er om de vermeerderingskan-
sen van C. perfringens te beperken aan-
bevelingen gedaan voor de afkoeltijden
[14]. Aanbevolen wordt om bij ‘uncured’
producten (producten die geen of weinig
nitriet bevatten) de temperatuur na ver-
hitten in de kern te laten dalen van 54,4
tot 26,7°C in minder dan 1,5 uur en van
26,7 naar 7,2°C in minder dan vijf uren.
Voor ‘cured’ producten (≥ 100 mg
NaNO2/kg toegevoegd volgens VS-re-
gels) wordt aanbevolen de temperatuur
in de genoemde trajecten in minder dan
vijf respectievelijk minder dan tien uren
te laten dalen. Producten waarbij deze
afkoelvereisten werden aangehouden,
konden tot op heden niet in verband wor-
den gebracht met een voedselvergiftiging
door C. perfringens. C. botulinum levert
dan ook geen problemen op, daar dit
organisme zich duidelijk langzamer ver-
menigvuldigt en veel gevoeliger is voor
nitriet. Overigens kunnen ook sporen van
andere pathogene Bacillus- en Clostridi-
um-soorten het pasteurisatieproces van
vleesproducten overleven. Psychrotrofe
stammen van Bacillus cereus en C. botu-
linum groeien niet meer bij een tempera-
tuur lager dan 4°C respectievelijk 3°C [9].
B. cereus kan zich alleen in aanwezigheid
van zuurstof vermenigvuldigen.

Onderzoeksresultaten
De regelgeving in de VS heeft in de afge-
lopen jaren geleid tot diverse onderzoe-
ken. De belangrijkste resultaten zijn
samengevat in de tabel. Het opzetten van
statistisch verantwoorde proeven met
grote vleesproducten, die tot zo’n 9 kg
wegen, is een kostbare zaak. Om die
reden is in onderzoeken vaak gewerkt
met veel kleinere monsters. Deze mon-
sters werden zodanig verhit en afgekoeld
dat het temperatuurverloop in de kern
van gepasteuriseerde vleesproducten
werd gesimuleerd.
Uit de tabel blijkt dat de sporen van C.
perfringens die het pasteurisatieproces
overleven, bij erg langzame afkoeling
kunnen uitgroeien tot hoge aantallen. Dit
is vooral het geval bij producten zonder
nitriet. Indien nitriet is toegevoegd werd
slechts in een sporadisch geval duidelijke
vermeerdering tijdens te langzame
afkoeling waargenomen [6].

Er zijn alternatieven voor nitriet.
Verwerking van ten minste 2%
keukenzout of 1 tot 2% zouten
van organische zuren, vooral
citraat en verder lactaat en (di)-
acetaat), heeft een duidelijk rem-
mende werking op de uitgroei
van C. perfringens in gesimuleer-
de producten, zo blijkt uit de tabel.
In proeven werd tijdens te langzame
afkoeling geen vermeerdering vastge-
steld en bij gebruik van citraat zelfs een
lichte afname van C. perfringens waarge-
nomen.
De conclusie is dat C. perfringens in
gepasteuriseerde vleesproducten goed
beheersbaar is, maar wel enige aandacht
behoeft. Aanbevolen wordt om de afkoel-
tijden in potentieel kritieke situaties te
meten en te vergelijken met de door FSIS
aanbevolen maximale waardes. Indien
duidelijk langere afkoeltijden worden
gehanteerd, moet zeker bij producten die
geen of weinig nitriet bevatten het afkoel-
proces worden versneld. Alternatief is om
de intrinsieke stabiliteit van het betreffen-
de product tegen vermeerdering van C.
perfringens wezenlijk te versterken door
aanpassing van de receptuur. 
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Sporen van Clostridium perfringens kunnen het pasteu-
risatieproces overleven en bij langzame afkoeling ont-
kiemen en uitgroeien tot hoge aantallen.

X 1000 (Gram-
kleuring)

Clostridium
perfringens?


