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In de voedingsmiddelenindustrie
worden steeds hogere hygiëne-
eisen gesteld om de microbiologi-

sche kwaliteit van de producten te
waarborgen. Goed uitgevoerde
schoonmaakprogramma’s voor de
gebruikte apparatuur en de proces-
omgeving (sanitation) en persoonlij-
ke hygiëne zijn noodzakelijk om
microbiologische besmettingen te
voorkomen. Goed gereinigde en
gedesinfecteerde oppervlakken zullen
echter niet steriel zijn. Op vochtige
plaatsen kunnen overlevende micro-
organismen, bijvoorbeeld Listeria
monocytogenes, na verloop van tijd
weer uitgroeien, mogelijk biofilms
vormen en herbesmetting van pro-
ducten veroorzaken. 

Om groei van ongewenste micro-
organismen op schone, vochtige
oppervlakken te voorkomen, kunnen
hygienic coatings worden toegepast.
Dit zijn materialen waarvan wordt
geclaimd dat microbiële activiteit aan
het oppervlak wordt tegengegaan.
Hiertoe kunnen al dan niet specifiek
werkzame antimicrobiële stoffen aan
het materiaal zijn toegevoegd. Toege-
paste antimicrobiële stoffen in hygie-
nic coatings kunnen organisch van
aard zijn, bijvoorbeeld triclosan of
vinyzene, of anorganisch, zoals zil-
ver-, zink- en koperionen. De functie

van deze stoffen is echter niet om het
materiaal zelf tegen aantasting door
micro-organismen te beschermen.

Hygienic coatings worden toege-
past in ziekenhuizen en andere
medische instellingen, maar ook in
de voedingsmiddelensector, bijvoor-
beeld in procesapparatuur (trans-
portbanden), in gereedschappen
(snijplanken) en schoonmaakmate-
rialen (doeken, borstels), in vloeren
(keramische tegels), wanden en pla-
fonds (kunststof panelen) en in
bedrijfskleding (schoeisel, laarzen).
Antimicrobiële coatings kunnen ook
worden toegepast voor actieve ver-
pakkingsmaterialen.

Antimicrobiële werkzaamheid
Voor de antimicrobiële werkzaam-
heid (efficacy) van hygienic coatings
bestaan nog geen officiële normen.
Door fabrikanten worden uiteenlo-
pende claims gebruikt die soms een
sterk microbiocide werking suggere-
ren. In de meeste gevallen is de wer-
king echter meer microbiostatisch
(bacteriostatisch en/of fungistatisch)
dan microbiocide. Dit betekent meer
groeiremmend dan dodend voor
micro-organismen. Het effect is sterk
afhankelijk van de vervuilingsgraad
van het oppervlak en voor een dodend
effect zijn meestal lange contacttij-

den noodzakelijk. Het antimicrobiële
effect van hygienic coatings is dan
ook niet vergelijkbaar met dat van
desinfectiemiddelen, die juist een
korte inwerktijd hebben. Antimicro-
biële coatings zijn daarom geen alter-
natief voor een goede reiniging en
desinfectie. Algemene hygiënemaat-
regelen moeten ten alle tijde worden
gehandhaafd.

Testmethoden 
Om de werkzaamheid van hygienic
coatings aan te tonen, worden onder
andere kwalitatieve testen volgens
het agardiffusieprincipe toegepast,
bijvoorbeeld de Kirby-Bauer test
(figuur 1). Deze methoden worden
ook gebruikt om de werkzaamheid
van antibiotica of desinfectiemidde-
len te bepalen. Het monstermateriaal
wordt op een agarmedium gelegd,
dat is beënt met een testorganisme
(bacterie, gist of schimmel). Tijdens
een voorgeschreven incubatieperiode
groeien de toetsorganismen in het
medium uit en worden visueel waar-
neembaar. Echter, door migratie van
de antimicrobiële stof uit het testma-
teriaal naar het omringende agarme-
dium zal hierin rond het monster een
heldere groeiremmingszone ont-
staan. Een grote groeiremmingszone
wijst op een sterk antimicrobieel
effect en een snelle migratie van de
antimicrobiële component uit het
monster. 

TNO Seed Layer Method
Voor sommige antimicrobiële mate-
rialen wordt geclaimd dat de werkza-
me stof aan het oppervlak slechts
langzaam vrijkomt (slow release) of
in het geheel niet migreert, bijvoor-
beeld bij toepassing van antimicro-
biële polymeren. Wanneer de werkza-
me stof slechts in beperkte mate dif-
fundeert, kan de werkzaamheid
moeilijk worden aangetoond met de
gebruikelijke agardiffusiemethoden.

TNO ontwikkelde daarom een
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ation of the action of micro orga-
nisms’ of ISO Method 16869 ‘Plastics
– Assessment of the effectiveness of
fungistatic compounds in plastic for-
mulations’. 

Textiel
Voor het testen van de werkzaamheid
van textiele materialen, waarvan de
vezels zijn voorzien van een antimi-
crobiële coating, zijn door enkele
brancheorganisaties specifieke test-
methoden ontwikkeld. Voorbeelden
hiervan zijn AATCC Test Method 100-
199 ‘Assessment of Antibacterial
Finishes on Textile Materials’ van de
American Association of Textile Che-
mists and Colorists en de Japanese
Industrial Standard JIS L 1902: 2002
‘Testing for antibacterial activity and

gemodificeerde agardiffusietechniek,
de Seed Layer Method, waarmee
materialen met een hard oppervlak
gevoeliger kunnen worden getest. Bij
deze methode worden de toetsorga-
nismen in een dun agarlaagje voor-
zien van nutriënten, de ‘seed layer’,
op het te testen oppervlak aange-
bracht in een teflonring.

Na incubatie gedurende twee tot vier
dagen bij 30°C wordt de seed layer
onderzocht op aanwezigheid van
(micro)kolonies. Naarmate de antimi-
crobiële werking sterker is, zijn min-
der kolonies waarneembaar en zijn
deze kleiner. Bij de Seed Layer Method
kunnen naar keuze verschillende bac-
terie-, gist- of schimmelstammen als
toetsorganismen worden ingezet, al
naar gelang deze relevant worden
geacht voor de toepassing van het
materiaal (tabel 1, figuur 2).

De praktijknabootsende waarde van
de Seed Layer Method is groter dan
van de Kirby-Bauer agardiffusietest.
In beide gevallen is de organische
belasting in de vorm van nutriënten
in het agarmedium betrekkelijk hoog.

Kwantitatief
Voor een kwantitatieve bepaling van
de antimicrobiële werkzaamheid van
harde oppervlakken is in Japan de
Film Adherence Method ontwikkeld
(Japanese Industrial Standard JIS Z
2801:2000). Bij deze test worden
twee bacteriestammen als toetsorga-
nismen gebruikt, Staphylococcus aureus
ATCC 6538 en Escherichia coli ATCC
8739, die in suspensie, bij minimale
organische belasting, op een testop-
pervlak van 5 x 5 cm worden aange-
bracht. Gedurende de inwerktijd
wordt het inoculum afgedekt met een

plastic film om afsterving door uit-
droging te voorkomen. Na 24 uur
incubatie bij 37°C wordt het aantal
overlevende bacteriën bepaald en het
antibacteriële effect berekend als de
reductie (in log-eenheden) van het
behandelde materiaal ten opzichte
van onbehandeld referentiemateriaal
(zie figuur 3). Vanwege de geringe
organische belasting en direct con-
tact van het toetsorganisme met het
antimicrobiële oppervlak is deze test-
methode gevoeliger dan de agardiffu-
siemethoden.

De Film Adherence Method is niet
geschikt voor schimmels. Om de spe-
cifiek schimmelwerende werking van
materialen te bepalen kan worden
getest volgens de principes van ISO
Method 846:1997 ‘Plastics – Evalu-

Fig. 1   De Kirky

Bauertest is een

kwalitatieve methode om

antimicrobiële werking te

testen.

Fig. 2   Met de Seed Layer Methode kan de antimicrobiële werking worden bepaald in gevallen waarbij de

antimicrobiële stof langzaam vrijkomt. Links is het referentiemateriaal te zien met kolonies van micro-

organismen. Rechts, bij proefmateriaal voorzien van een hygienic coating, is geen groei van micro-organismen

waarneembaar. 

Tabel 1   Materiaal met hygienic coating: groeiremming bepaald met de TNO Seed Layer

Methode.

Toetsorganisme Proefmaterialen

Controle Proef Proef

(polystyreen) materiaal materiaal

met biocide A met biocide B

Escherichia coli ATCC 43895 -/- +/+ -/-

Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 -/- ±/+ -/-

Salmonella typhimurium ATCC 13311 -/- +/+ -/-

Staphylococcus aureus ATCC 6538 -/- +/+ ±/±

Listeria monocytogenes ATCC 19114 -/- +/+ -/+

Bacillus subtilis ATCC 6633 -/- +/+ -/-

Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 -/- +/+ +/+

Candida albicans ATCC 10231 -/- +/+ +/+

Aspergillus niger ATCC 16404 -/- +/+ +/+

Trichoderma harzianum TNO strain -/- +/+ +/+

../.. = resultaten van duplotesten

- = geen groeiremming van toetsorganisme

± = middelmatige groeiremming van het toetsorganisme

+ = volledige groeiremming van het toetsorganisme

n ‘hygienic coatings’ 

Referentie met kolonies Hygienic coating, geen kolonies
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efficacy on textile products’ van de
Japanese Association for the Func-
tional Evaluation of Textiles (JaFET).
Voor zover deze methoden kwalita-
tief zijn, berusten zij op het agardif-
fusieprincipe. Bij de kwantitatieve
methoden worden de testmonsters
geïmpregneerd met een suspensie
van bacteriële toetsorganismen; na
een contacttijd van 6 tot 24 uur bij
37°C wordt de fractie overlevende
organismen bepaald.

De verschillende testmethoden zijn
operationeel bij TNO Voeding.

Biofilmpreventie
Voor verschillende hygienic coatings
wordt geclaimd dat ze de aanhech-
ting van micro-organismen zouden
verhinderen waardoor biofilmvor-
ming aan het oppervlak kan worden
voorkomen.

Om de verminderde potentie van
materialen voor het ontstaan van bio-
films te beoordelen, bestaan nog
geen officiële criteria en standaard
testmethoden. Bij TNO Voeding is
een testopstelling ontwikkeld waar-
mee onder gedefinieerde condities de
biofilmvorming op het oppervlak van
materialen kan worden vergeleken.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van
twee verschillende biofilmreactoren,
de rotating disc reactor (figuur 4) en
de annular reactor, die door het Cen-
ter for Biofilm Engineering, Montana
State University (US) in samenwer-
king met de American Society for
Testing and Materials, ASTM, zijn
ontwikkeld.

Duurzaamheid
Een belangrijk aspect van hygienic
coatings is de duurzaamheid (durabi-
lity) van het materiaal. Door gebruik
en herhaald reinigen zouden de
werkzame stoffen op den duur door

migratie uit het materiaal kunnen
verdwijnen en zo kan de antimicro-
biële werking verminderen. Geschik-
te standaardmethoden om het effect
van uitlogen tijdens gebruik te simu-
leren, zijn echter niet voorhanden.
Gegevens over de duurzaamheid van
hygienic coatings zijn veelal nog
onbekend. Er is dan ook behoefte
aan testmodellen, waarmee uitloging
en veroudering van hygienic coatings
onder praktijkomstandigheden kan
worden voorspeld.

Harmonisatie
Voor de werkzaamheid van hygienic
coatings worden uiteenlopende
claims gebruikt, die aanleiding geven
tot onduidelijkheid en verwarring
over de werkelijke antimicrobiële
effecten in de praktijk. Er bestaat een
duidelijke behoefte aan harmonisatie
van prestatiekenmerken (performan-
ce standards) en beoordelingscriteria
voor antimicrobiële werkzaamheid.
Het initiatief hiervoor is inmiddels
genomen door de OECD middels een
workshop ‘On Efficacy Issues of cer-
tain Biocidal Products bearing public
health claims’ (Washington, april
2002). Hygienic coatings worden
beschouwd als zogenaamde ‘treated
materials’, waarvoor harmonisatie
van terminologie, acceptabele claims
en testmethoden voor een weten-
schappelijke onderbouwing van effi-
cacy-claims wordt aanbevolen. Infor-
matie over de workshop is te vinden
op de website van de OECD
(www.oecd.org/ehs/biocides).

Ook binnen de standaardisatieorga-
nisaties ISO en CEN is harmonisatie
van efficacy-testen voor hygienic
coatings op de agenda gezet. De
International Biodeterioration
Research Group (IBRG) werkt aan
een standaardtest om de werkzaam-

heid van antimicrobiële plastics en
verven te bepalen. De ASTM heeft de
proposed standard (2000) ‘Test
Method for determining the activity
of incorporated antimicrobial agents
in polymeric or hydrophobic mate-
rials’ ontwikkeld.

Wettelijke aspecten
Hygienic coatings, waarvoor een anti-
microbiële werkzaamheid wordt
geclaimd, zijn in principe biocidal
products volgens de Europese Bioci-
den Richtlijn (98/8/EU EC Biocidal
Product Directive). Dit betekent dat de
toegepaste werkzame stoffen toegela-
ten moeten zijn in de EU en dat de
werkzaamheid van de materialen goed
moet worden onderbouwd. 

Voor hygienic coatings die in con-
tact komen met voedsel (Food Con-
tact Materials, FCM) is Directive
89/109/EEC van toepassing (toxicolo-
gische en migratie-eisen). Voor plastic
FCM’s geldt bovendien Directive
2002/72/EC. In het kader van laatstge-
noemde Directive zijn door de werk-
groep FCM van het EU Scientific
Committee Food (SCF) richtlijnen
opgesteld waaraan antimicrobiële
stoffen (‘biocidal substances’) voor
toepassing in FCM’s moeten voldoen.
Aan de ‘intended microbiological
function’ zijn bijzondere eisen
gesteld. Aangetoond moet worden dat
de antimicrobiële stof uitsluitend
dient voor ‘preservation of the surface
of the final article’. Er mag echter
geen enkel effect zijn op de microbio-
logische flora van het voedsel, dat met
hygienic coatings in contact komt.
TNO Voeding is betrokken bij de ont-
wikkeling van geschikte testmodellen.

Op dit moment zijn nog geen anti-
microbiële stoffen voor toepassing in
FCM’s toegelaten. Voor enkele stoffen
is een toelating aangevraagd, deze
aanvragen zijn nog onder evaluatie bij
het SCF. ■

Fig. 3   Bepaling van de antibacteriële activiteit met de Film

Adherence Test. Het antibacteriële effect van het testmateriaal wordt

vergeleken met onbehandeld referentiemateriaal en bedraagt voor

E.coli en Staph.aureus respectievelijk  > 5,4 en > 3,5 log eenheden.

Fig. 4   De rotating disc reactor wordt gebruikt in onderzoek naar de vorming van

biofilms.

Informatie
Informatie over hygie-

nic coatings is te vin-

den op de volgende

websites: www.haba-

sit.com, www.amme-

raalbeltech.com,

www.cibasc.com,

www.antimicrobia-

lalphasan.com,

www.microban.com,

www.creavis.de.
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