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Voedselveiligheid

De meeste L. monocytogenes-soorten 
zijn in zekere mate pathogeen voor de 
mens. Ze komen voor in de natuur en in 
voedingsmiddelen: onder andere in (gas-
verpakte) vleesproducten, zachte kazen 
en kant-en-klare, consumptiegerede 
producten. L. monocytogenes kan groeien 
bij lage temperaturen (vanaf 3°C). Daar-
door kunnen in de koelkast bewaarde 
producten aan het einde van de houd-

baarheidstermijn met zulke hoge aantal-
len van deze bacterie besmet zijn dat ze 
voor bepaalde groepen consumenten 
– zwangeren, baby’s en mensen met een 
verminderde weerstand – risico’s met 
zich mee brengen.

Geldende criteria
De voedselveiligheidscriteria zoals die 
gelden voor L. monocytogenes in kant-
en-klare producten zijn vastgelegd in 
Verordening (EG) Nr. 2073/2005 inzake 
microbiologische criteria voor levensmid-
delen. Wel wordt er op Europees niveau 
nog gediscussieerd over de interpretatie, 
met name over de norm voor de catego-
rie producten die nog niet in de handel 
zijn gebracht. Maar vooralsnog kent de 
verordening de volgende voedselveilig-
heidcriteria:
– Voor alle producten die in de handel 

verkrijgbaar zijn of door de consu-
ment zijn gekocht - uitgezonderd 
zuigelingenvoeding en voeding voor 
medisch gebruik - geldt gedurende de 
gehele houdbaarheidstermijn (THT) 
een limiet van 100 kiemen/g (monster-
name: n=5; c=0; m (=M) < 100 kve/g). 

– Voor producten waarin L. monocytoge-
nes wel kan groeien geldt de norm van 
afwezigheid in 25 g op het moment 
dat het product nog onder controle 
staat van de producent (monster-
name: n=5; c=0; afwezig in 5*25 g).

– Voor in de handel gebrachte zuigelin-
genvoeding en voeding voor medisch 
gebruik geldt afwezigheid van L. 
monocytogenes in 25 g product (mon-
stername: n=10; c=0; afwezig in 5*25 
g).

Protocol
Om aan te tonen dat het aantal L. mono-
cytogenes-kiemen de grenswaarden niet 

overschrijdt, kan een producent een aan-
tal studies uitvoeren. Momenteel wordt 
in nauwe samenwerking met de VWA een 
Europees protocol opgesteld. Hierin zijn 
richtlijnen beschreven die aangeven hoe 
producenten deze studies zo kunnen 
uitvoeren dat ze aansluiten bij de wensen 
van de bevoegde autoriteit. Het protocol 
biedt een aantal handvatten, zoals: 
– Hoe een product in te delen in de ver-

schillende levensmiddelencategorieën 
in de EU-verordening met bijbeho-
rende L. monocytogenes-criteria.

– Richtlijnen hoe studies kunnen wor-
den uitgevoerd om aan de criteria te 
voldoen.

Houdbaarheidsstudies
Met een houdbaarheidsstudie kan een 
producent aantonen of een natuurlijk 
besmet product gedurende de houd-
baarheidstermijn aan de criteria voldoet. 
Hiervoor moet van producten van ver-
schillende batches gedurende de gehele 
houdbaarheidstermijn de concentratie 
L. monocytogenes worden gemeten. Dit 
onder vooropgestelde bewaarcondities. 
Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van 
het product zijn ten minste honderd posi-
tieve resultaten nodig. Bij een afwijkend 
resultaat (minimaal één), is het proces 
niet beheerst en zijn corrigerende maat-
regelen nodig. Zijn er geen afwijkingen, 
dan is de limiet (<100 kve/g) gedurende 
de houdbaarheidstermijn gegarandeerd. 
Voor producten die het grootste deel van 
de houdbaarheidstermijn in de handel 
of bij de consument worden bewaard, is 
het realistischer om bij de bewaartem-
peratuur rekening te houden met de ver-
wachte bewaarcondities. De praktijk laat 
namelijk vaak zien dat producten bij iets 
hogere temperaturen worden bewaard. 
Zo blijkt uit onderzoek (EFSA/VIMIA, 

Voedingsmiddelenbedrijven moeten aan de Voedsel en Waren Autoriteit kunnen aantonen 

dat hun kant-en-klare producten gedurende de gehele houdbaarheidstermijn voldoen aan de 

gestelde criteria voor Listeria monocytogenes. Dit kan door het uitvoeren van specifieke studies. 

In de loop van dit jaar komt de VWA met een protocol voor het uitvoeren van deze studies. Dit 

protocol sluit aan op EU-richtlijnen.

VWA komt met protocol voor studies naar Listeria-besmetting

Listeria-studies gestroomlijnd 

De Verordening (EG) Nr. 2073/2005 noemt een 
aantal voorbeelden van producten die wel of 
niet als voedingsbodem voor L. monocytogenes 
kunnen dienen. Deze lijst is echter niet uitslui-
tend.

Wel:
Kant-en-klare koelverse (en gasverpakte) pro-
ducten (bijvoorbeeld kazen of gesneden fruit)

Niet:
– Zuigelingenvoeding
– Voeding voor medisch gebruik 
– Diepgevroren producten
– Groente en fruit (ongesneden), uitgezonderd 

gekiemde zaden
– Brood, biscuit, en dergelijke
– Bier, fris, wijn, flessen water, en dergelijke
– Suiker, honing, zoetwaren, cacao- en  

chocoladeproducten
– Levende tweekleppige weekdieren
– Voedingsmiddelen met: 

• pH ≤ 4,4
• wateractiviteit (aw) ≤ 0,92)
• pH ≤ 5,0 én aw ≤ 0,94
• THT ≤ 5 dagen 

– Voedingsmiddelen die een kiemreduce-
rende behandeling hebben ondergaan in de 
verpakking en waarbij geen nabesmetting 
optreedt

Voedingsbodems voor  
L. monocytogenes
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2006/2007) dat de meeste kant-en-klare 
producten het grootste deel van de 
houdbaarheidstermijn in de handel of bij 
de consument worden bewaard, bij iets 
hogere temperaturen dan voorgeschre-
ven door de producent.   
Uit onderzoek van de VWA (2006/2007) 
komt naar voren dat de bewaartempera-
tuur in de Nederlandse supermarkten in 
ongeveer 20% van de gevallen 2°C afwijkt 
van de geadviseerde bewaartemperatuur. 
De consument maakt het nog bonter: in 
zo’n 55% van consumentenkoelkasten 
is de temperatuur hoger dan de gead-
viseerde 6-8°C. In 25% van de gevallen 
zelfs hoger dan 10°C. 

Challengetesten 
Een producent kan ook kiezen voor het 
uitvoeren van een challengetest. Ook 
deze test heeft als doel uit te maken of 
de limiet gegarandeerd is gedurende de 
houdbaarheidstermijn. Tevens brengt ze 
eventuele CCP’s in kaart.  
Bij een challengetest wordt een product 
kunstmatig besmet met een bekende hoe-
veelheid L. monocytogenes, bij voorkeur een 
cocktail van drie tot vijf verschillende soor-
ten die met het product of zijn omgeving 
kunnen worden geassocieerd. Om de data 
goed te kunnen interpreteren, is het goed 
om de stammen van tevoren te testen voor 
wat betreft het aanpassingsvermogen aan 
het te onderzoeken product: kijk of de 

Listeria-stammen ook werkelijk in het te 
testen product kunnen groeien. Houd ook 
rekening met homogene en/of puntbe-
smetting. Het besmettingsniveau is circa 
100 bacteriën/g.
De te gebruiken stammen moeten 
worden opgekweekt in groeibouillon 
(bijvoorbeeld BHI). Kijk daarbij naar het 
gedrag van het product zonder toevoe-
gingen en het gedrag met toevoegingen 
zoals conserveringsmiddelen. Eventuele 
CCP’s moeten in het HACCP-plan opge-
nomen zijn.
Producten worden direct na productie 
besmet, waarna de concentratie L. mono-
cytogenes wordt bepaald (t=0; blanco en 
besmet product). Vervolgens wordt aan 
het einde van de houdbaarheidstermijn 
(blanco en besmet product) en op het 
einde van de houdbaarheidstermijn + 
een aantal additionele dagen (bijvoor-
beeld 1,2*THT; blanco en besmet pro-
duct) de concentratie L. monocytogenes 
bepaald. Met de laatste meting weet een 
producent zeker of het product aan de 
veilige kant zit: de consument bewaart 
houdbare producten vaak iets langer dan 
de geadviseerde houdbaarheidsdatum.
De besmette producten moeten wor-
den bewaard onder de voorgeschreven 
bewaartemperatuur. Daarnaast moet de 
redelijk te verwachten, bij bewaring in de 
supermarkt en bij de consument, worden 
meegenomen.

Analysemethode
Voor het uitvoeren van de microbiologi-
sche analyses zijn producenten verplicht 
gebruik te maken van gestandaardiseer-
de ISO-methodes. Daarnaast zijn alter-
natieve methodes toegestaan, mits deze 
zijn goedgekeurd door de VWA. De VWA 
heeft verschillende producten volgens 
de richtlijnen van de challengetesten 
van het protocol getest. Wanneer wordt 

uitgegaan van de redelijk te verwachten 
bewaartemperatuur van 10°C, blijkt dat 
de concentratie L. monocytogenes duidelijk 
toeneemt gedurende de houdbaarheids-
termijn van sommige producten en moet 
dus rekening worden gehouden met een 
overschrijding van de limiet.

VWA komt met protocol voor studies naar Listeria-besmetting

Listeria-studies gestroomlijnd 
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De bewaartemperatuur moet 
rekening houden met de 
verwachte bewaarcondities

In zo’n 55% van consumentenkoelkasten is de temperatuur hoger dan de geadviseerde 6-8°C.
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