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Marcel Zwietering, hoogleraar levens-
middelenmicrobiologie uit Wageningen, 
bestempelde het eten van sommige produc-
ten door kwetsbare groepen als Russische 
roulette. “Sushi, gerookte zalm en � let ame-
ricain kunnen de kwetsbaren onder ons 
beter laten staan”, aldus Zwietering op het 
symposium van Stichting Food Micro. Hij 
benadrukte dat overheid, producent en 
consument altijd een eigen verantwoorde-
lijkheid hebben. De vraag of de consument 
mag vertrouwen op de op het etiket vermel-
de uiterste houdbaarheidsdatum leidde niet 
tot een duidelijke stellingname vanuit de 
zaal. Opmerkelijk was dat tijdens de discus-
sie de de� nitie van ‘kwetsbaren’ steeds rui-
mer werd en zich niet beperkte tot hoogbe-
jaarden en ernstig zieken. Het is onbevredi-
gend dat er blijkbaar consensus is over de 
onveiligheid van producten die algemeen 
worden geconsumeerd, maar dat voorlich-
ting daarover aan de kwetsbare consument 
minimaal is of zelfs ontbreekt. Daar ligt een 
taak voor overheid en producent.

Bacterievrij produceren onmogelijk
Het is een illusie te veronderstellen dat alle 

levensmiddelen ‘bacterievrij’ kunnen wor-
den geproduceerd. Mark Nijhof van Hei-
ploeg sprak over de complexiteit in de pro-
ductieketen van gekookte garnalen. We 
kennen allemaal het beeld van een zwerm 
meeuwen die om een garnalenkotter cirkelt. 

Zeewater wordt op de kotter gebruikt om 
de garnalen te wassen. Iedereen begrijpt dat 
het onvermijdelijk is dat meeuwenpoep in 
contact komt met de garnalen en dus voor 
contaminatie zorgt van een product dat van 
zichzelf microbiologisch gezien al buitenge-
woon kwetsbaar is. Maar ook ‘op zee’ wor-
den beheersmaatregelen genomen. Zo hee�  
de eerste kotter uit de vloot sinds mei 2013 
een gecerti� ceerd zorgsysteem voor voed-
selveiligheid aan boord (ISO 22000-2005), 
waardoor bovengenoemde besmettingen 
niet meer optreden.

Het transport van en naar Marokko, waar 
de garnalen worden gepeld, maakt deze 
keten nog complexer. Met een breed scala 
aan beheersmaatregelen en indrukwekken-
de reinigings- en desinfectieprogramma’s in 
de fabriek, waarbij zelfs rioolputten dage-

lijks worden behandeld, is er een dusdanige 
controle dat ernstige calamiteiten tot nu toe 
nooit zijn voorgekomen. Maar Nijhof bena-
drukte dat zelfs wanneer ze de fabriek iede-
re dag volledig zouden decontamineren er 
nog risico op contaminatie aanwezig blij� . 
Er is altijd een spanningsveld tussen diverse 
belangen, zoals werkomstandigheden en 
voedselveiligheid. Nijhof noemde als voor-
beeld de overstap van ouderwetse steekkar-
retjes naar elektrische palletwagens. Vanuit 
Arbo-oogpunt verdienen de laatste de voor-
keur, maar deze zijn nooit goed te desinfec-

In de voedingsmiddelenketen draagt ieder een eigen verant-
woordelijkheid, maar deze mag nooit los worden gezien van 
inzicht in en controle over de stappen daarvoor en daarna. 
Alleen dan kunnen calamiteiten worden voorkomen en is de 
keten als geheel betrouwbaar. Diverse sprekers benadrukten dit 
tijdens het symposium ‘Microbiologie en Ketenverantwoordelijk-
heid’ op 16 januari van Stichting Food Micro.

Volledige beheersing 
keten is illusie

‘ De toolbox aan conserveermiddelen 
is beperkt’
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teren omdat de motor niet kan worden 
gereinigd. Ook het dragen van mondkapjes 
bij het pellen is zo’n issue. Er was in de zaal 
verschil van mening over het nut daarvan. 
Sommigen stelden dat handschoenen en 
haarnetjes voldoende waren; anderen von-
den mondkapjes noodzakelijk.

Welzijn en diergezondheid 
Frans van Knapen van Universiteit Utrecht 
stelde dat ‘emotie’ bij het houden van dieren 
een te grote rol speelt en tot verkeerde keu-
zes leidt. “Er is een enorme kenniskloof tus-
sen deskundigen en het grote publiek”, 
aldus Van Knapen. De hoogleraar stelde dat 
de biologische teelt van kippen of varkens 
een groter risico voor de voedselveiligheid 
en soms zelfs diergezondheid oplevert dan 
menigeen wil geloven. Hij voorspelde dat 
het biologisch houden van dieren leidt tot 
introductie van ziektes die we al tientallen 
jaren niet meer in Nederland hebben 
gezien. 
Vanuit het oogpunt van de veterinaire 
volksgezondheid, maar ook vanuit dieren-
welzijn, kunnen varkens volgens Van Kna-
pen het beste in een ‘� at’ worden gehouden. 
Dan is er betere controle en is zowel de 
gezondheid van de dieren als de veiligheid 
van ons voedsel meer gegarandeerd. “Bui-
tenlopen kunnen ze op een mooi balkon.” 
Voor wie het vergeten was herinnerde Van 
Knapen de deelnemers er nog aan dat var-
kens bosdieren zijn, liefst binnen zitten en 

al helemaal niet in de wei horen; “daar ver-
branden ze in de zon”.

Weinig nieuws onder de zon
Diverse sprekers plaatsten het onderwerp 
‘ketenbeheer’ in een historisch perspectief. 
Traditionele technieken zoals zouten, dro-
gen, aanzuren, alcohol, fermenteren, sterili-
seren, pasteuriseren, invriezen en koelen 
zijn ook vandaag de dag nog steeds het 
belangrijkst. Het gebruik van zogenaamde 
nieuwe technologieën, denk aan Pulsed 
Electric Field of Ultra High Pressure, blij�  
beperkt en hee�  niet voor grootschalige 
veranderingen gezorgd. 
Conserveermiddelen blijven doorlopend 
onder druk staan; consumenten en dus ook 
producenten willen ervan af; clean labeling 
is het motto. Vanuit het perspectief van 
voedselveiligheid en houdbaarheid zijn 
conserveermiddelen echter noodzaak. 
Meerdere sprekers benadrukten dat de 
toolbox aan conserveermiddelen beperkt is. 
Er worden niet tot nauwelijks nieuwe con-
serveermiddelen toegelaten; dat geldt ook 
voor natuurlijke conserveermiddelen zoals 
plantenextracten, cultures en enzymen. 
Doordat de meeste conserveermiddelen al 
decennialang worden gebruikt, neemt de 
resistentieproblematiek alleen maar toe. 

Het is altijd wat
Iedere beheersmaatregel is vanuit de wereld 
van microben bezien een selectie voor een 

andere micro� ora. Waar het ene micro-
organisme niet meer kan groeien, zal het 
andere micro-organisme dat juist wel kun-
nen. Dat maakt het selecteren van de juiste 
beheersmaatregelen, vooral voor nieuwe 
producten, lastig en met name voor (semi-)
verse producten tot op zekere hoogte 
onvoorspelbaar. Daarbij moet de praktijk 
wel werkbaar blijven; een voedselfabriek is 
nu eenmaal geen operatiekamer in een zie-
kenhuis. De vraag kwam op of ons voedsel 
veiliger of juist onveiliger is geworden. De 
conclusie was dat ons voedsel veiliger is 
geworden. Daarbij spelen de ontwikkelin-
gen aan de achterkant van de keten ‘van 
fabriek naar consument’ een belangrijke 
rol. Hoogwaardige gesloten koelketens die 
tot in de supermarkt doorlopen, zoals Leen 
Menken schetste, en moderne verpakkings-
technologie, hebben ons voedsel absoluut 
veiliger gemaakt. 
De laatste kwetsbare stap blij�  altijd de 
consument. Als alles in de keten perfect is 
geregeld, kan het thuis toch nog misgaan. 
Daar zou iets op moeten worden gevonden. 
Een andere manier van labelen, een vers-
heidindicator, is een ‘must’ voor de toe-
komst. Daar konden de deelnemers zich in 
vinden. Werk aan de winkel voor de diag-
nosticaspecialisten!
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De eerste kotter heeft sinds mei 2013 een gecertifi ceerd zorgsysteem voor voedselveiligheid aan boord (ISO 22000-2005).
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