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Bemonsteren:  
doeltreffend of  
toevalstreffer?
Veiligheid micro-organismen in levensmiddelen

tijdens haar promotieonderzoek ‘distributions of microorga-
nisms in foods and their impact on food safety’ onderzocht      
ida Jongenburger op welke manier een partij effectiever kan 
worden bemonsterd. Zowel het bemonsteringsschema, als de 
manier waarop de monsters uit een partij worden getrokken, 
blijken daarbij belangrijk.

Hoeveel monsters moeten er uit een partij 
levensmiddelen worden getest om te kun-
nen verklaren dat deze partij veilig is voor 
consumptie? In principe heb je pas zeker-
heid wanneer de gehele partij is onder-
zocht. Vandaar dat de nadruk ligt op pre-
ventie door het uitvoeren van HACCP 
(‘Hazard Analysis and Critical Control 
Points’) procedures en het nemen van 
onderliggende hygiënemaatregelen. Daar-
naast zullen er een beperkt aantal mon-
sters van het eindproduct, en eventueel 
ingrediënten en tussenproduct, worden 
onderzocht om het productieproces te tes-
ten en ook om een mogelijke besmetting 
op te sporen.
Mocht er tijdens de productie onverhoopt 
een incident plaatsvinden, dan ligt het 
voor de hand dat de micro-organismen 
slechts plaatselijk of lokaal zijn verdeeld 
over de geproduceerde partij. Het is dan 

Stelling:

‘Voedselveiligheid moet zich richten op alle 

stappen in de voedselketen vanaf de pri-

maire productie tot en met de bereiding en 

consumptie in plaats van het beheersen en 

bemonsteren van slechts één stap’. 

Ida Jongenburger: “Na de EHEC-crisis  
in Duitsland zijn er microbiologische criteria 
vastgesteld voor het bemonsteren van 
zaden voor productie van kiemgroenten  
(Vo 2073). Dit neemt niet weg dat ook de 
stappen ervoor en erna moeten worden 
beheerst en gecontroleerd, zoals het telen 
en oogsten van de zaden en het produce-
ren van de kiemgroenten.”

ook de vraag of een besmetting door mid-
del van bemonsteren doeltreffend via 
monstername kan worden opgespoord.

Promotieonderzoek
In haar promotieonderzoek ‘Distributions 
of microorganisms in foods and their 
impact on food safety’ aan de Wageningen 
Universiteit is Jongenburger nagegaan of 
een partij effectiever kan worden bemon-
sterd dan de gebruikelijke monstersche-
ma’s voorschrijven. Daarbij is ook gekeken 
naar de manier waarop de monsters uit 
een partij worden getrokken.
Om een besmetting in kaart te brengen, 
hebben de onderzoekers een in 2007 uit de 
handel gehaalde partij melkpoeder onder-
zocht die was bestemd was voor zuigelin-
genvoeding. Het betrof een dagproductie 
van 22.000 kg die was verwerkt tot pakken 
van 800 g melkpoeder met daarin twee 
zakjes van elk 400 g. De producent had de 
partij volgens de toen geldende norm 
bemonsterd door tien monsters van 10 g te 
testen op Enterobacteriaceae en op Crono-
bacter spp.. Er werd geen besmetting aan-
getoond, waarna de partij werd vrijgege-
ven. Later bleek de partij toch besmet te 
zijn met Cronobacter sakazakii en werd 
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MPN-methode
Omdat de onderzoekers een lage concen-
tratie Cronobacter spp. verwachtten, is de 
MPN-methode (Most Probable Number) 
gebruikt. Uit elk zakje melkpoeder werd 
333 g genomen. Elk MPN-monster 
bestond uit negen deelmonsters, namelijk 
3 van 100 g, 3 van 10 g en 3 van 1 g. Het 
detectiebereik van een monster van 333 g 
ligt tussen 0,003 en 1,1 bacteriën/g.
Elk deelmonster werd geanalyseerd volgens 
het schema in figuur 1. De opgehoopte 
deelmonsters kunnen wel of geen groei ver-
tonen, wat resulteert in een MPN-code, 
zoals de code 3.2.1 uit figuur 1. Met behulp 
van deze code en een MPN-tabel wordt de 
concentratie Cronobacter geschat in het  
originele monster van 333 g. 
In totaal zijn er van deze partij 415 zakjes 
onderzocht. In 58% kon geen Cronobacter 
spp. worden aangetoond. Dit betekende 

dat de concentratie onder de detectieli-
miet van 0,003 bacteriën/g lag of dat er 
daadwerkelijk geen besmetting aanwezig 
was. De overige zakjes waren besmet. Met 
behulp van de afvultijd, die op de zakjes 
stond, konden we een duidelijk beeld krij-
gen van de besmetting gedurende de pro-
ductiedag. Er bleken vier lokale besmet-
tingen te zijn geweest. Rond twee uur ’s 
middags werd   de hoogste waarde geme-
ten.

Kleine monsters effectief
Door de 415 MPN-monsters te beschou-
wen als losse monsters verkreeg Jongen-
burger een dataset van 3.735 monsters, 
bestaande uit 1.245 monsters van respectie-
velijk 100 g, 10 g en 1 g; deze waren of posi-
tief of negatief. Hiermee werd de kans dat 
de besmetting gevonden werd bij verschil-
lende bemonsteringsschema’s vergele-

Tabel 1. Kans om besmetting te vinden bij  
verschillende bemonsteringsschema’s, waarbij de 
deelmonsters aselect zijn getrokken; berekend voor 
de uit de handel gehaalde partij melkpoeder bestemd 
voor zuigelingenvoeding.
 

gewicht (g)
totaalmon-

ster

aantal
deelmon-

sters

gewicht (g)
deelmon-

ster

Kans

300 1 300 38%
300 3 100 61%
300 10 30 90%
300 30 10 97%
300 100 3 99,96%
300 300 1 99,99%

deze van de markt gehaald. Het restant van 
deze partij werd zorgvuldig bewaard, 
waarna een groot aantal pakken verder is 
onderzocht.

ida Jongenburger onderzocht hoe Cronobacter sakazakii het beste kan worden opgespoord in 

een partij besmet melkpoeder. Zij keek daarbij zowel naar de manier van bemonsteren (aselect 

en systematisch) als de frequentie daarvan.
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eenlopende droge producten zoals poeders, 
granen, kiemzaden of cacaobonen, en voor 
het bemonsteren van partijen grondstoffen 
en levensmiddelen in het   algemeen.

ken (zie tabel 1).  Bij gelijkblijvend totaal 
gewicht (300 g) blijkt het nemen van veel 
kleine deelmonsters effectiever te zijn dan 
een paar grote deelmonsters. Bij drie deel-
monsters van   100 g is de kans op ontdek-
king 61%. Bij 30 deelmonsters van 10 g is 
de kans met 97% aanmerkelijk hoger, en bij 
100 deelmonsters van 1 g is de kans groter 
dan 99%. 
Een goede manier om dit in de praktijk toe 
te passen, is automatische bemonstering 
waarbij regelmatig kleine deelmonsters uit 
de hoofdstroom worden genomen. Dit is 
goed toe te passen bij controle van grond-
stoffen zoals zaden, bijvoorbeeld voor de 
productie van kiemgroente, en ter verificatie 
van het productieproces van bijvoorbeeld 
poedervormige producten. Bijkomend voor-
deel is dat de monsters op een systematische 
manier worden getrokken. 

Manier van bemonsteren
Behalve bemonsteringsschema’s wilde Jon-
genburger ook onderzoeken of de manier 
waarop de deelmonsters uit de partij worden 
getrokken invloed heeft op de kans om een 
besmetting te ontdekken. Aangezien van elk 
monster de afvultijd bekend was, konden er 
twee manieren worden onderzocht: aselect – 
waarbij elk deelmonster dezelfde kans heeft 
om getrokken te worden – en systematisch, 
waarbij binnen vaste tijdsintervallen een ase-
lect deelmonster wordt getrokken. De partij 
werd destijds tussen 4 en 24 uur afgevuld. De 
afvultijd van 20 uur is verdeeld in 10 inter-
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vallen van 2 uur. Wanneer twintig aselecte 
deelmonsters van 10 g worden getrokken, is 
de kans om de besmetting te vinden 90% en 
wanneer systematisch uit elk tijdsinterval 
twee aselecte deelmonsters van 10 g worden 
getrokken, is deze kans 94%. Het systema-
tisch trekken van de deelmonsters blijkt dus 
effectiever te zijn dan aselecte trekking.
Eerder in het promotieonderzoek hebben de 
onderzoekers al theoretisch kunnen aanto-
nen dat systematisch bemonsteren de kans 
om een lokale besmetting te vinden tot wel 
37% verhoogt. Slimmer bemonsteren kan 
dus wel degelijk doeltreffender zijn voor uit-

‘ Met behulp van een 
MPN-code en -tabel 
wordt de concen-
tratie Cronobacter 
geschat’

1)  NIeT selecTIef ophopeN 
333 g monster in water (1:10) en 18-20 uur biJ 37 graden 

2)  selecTIef ophopeN IN csB (cronobacter screening broth)  
eN 24 uur BIJ 42 gradeN

4)  groeI BevesTIgeN door uITsrIJkeN op ccI plaTeN (chromogenic cronobacter isolation) 

3) BIJ groeI  kleuromslag vaN paars Naar geel 

5)  mpN-code BepaleN uIT aaNTal BevesTIgde BuIzeN meT groeI,  
coNceNTraTIe BepaleN m.B.v. mpN-TaBel.

mpn code  is 3.2.1
concentratie is 0,15 cellen/g  

10 ml csb

0.1 ml suspensie

900 ml water

100 g

90 ml water

10 g

9 ml water

1 g

0.1 ml suspensie

10 ml csb

0.1 ml suspensie

10 ml csb

figuur 1. Gebruikte MPN-methode om de concentratie Cronobacter spp. 
in een monster van 333 g te bepalen.
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