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VOEDSELVEILIGHEID & KWALITEIT

Methoden geüpdatet  
en toegelicht

“Het is het enige microbiologische 
 methodenboek voor voedingsmiddelen en 
water dat toegespitst is op de Nederlandse 
en Belgische situatie. Dat is het unieke van 
het boek. Het naslagwerk wordt veel 
gebruikt door laboratoria en bedrijven, 
maar  ook bij de opleiding en nascholing 
van microbiologen. De vorige editie stamt 
uit 2007. Dan begrijpt iedereen dat een 
nieuwe editie hard nodig is.”  
Kernachtiger kan Henk Stegeman, voorzit-
ter van de redactie van Microbiologie van 
Voedingsmiddelen het  nut van dit naslag-
werk voor levensmiddelenproducenten en 
laboratoria niet formuleren. Deelnemers 
aan VMT’s Praktijkdag Microbiologie op  
29 april in Micropia (Artis) ontvangen  
! 50 korting op dit boek over de klassieke 
microbiologische methoden. Het beslaat 
circa 700 pagina’s en kost daarna bij VMT 
en boekhandel ! 195 (incl. btw). 

Belangrijkste wijzigingen
Door de samenwerking met NEN, die ook 
is vertegenwoordigd in de redactie, zijn alle 
wijzigingen van de afgelopen acht jaar 
 verwerkt in het boek. Daarbij kiest de 
redactie altijd voor een praktische benade-
ring en uitwerking. “Bij enkele methoden 
hebben we ook een vooruitblik opgenomen 
op normen die nog niet zijn uitgebracht, 
maar die er al wel aan zitten te komen”, 

aldus hoofdauteur Roelina Dijk. Deel 1, 
Algemeen, kent een nieuwe indeling die 
meer aansluit bij de gang van zaken van  
het microbiologisch onderzoek: aanwijzin-
gen voor onderzoek, monstername en 
transport, bereiding en verdunning van 
monsters, kwalitatieve methoden, kwantita-
tieve methoden, kwaliteitsborging, norma-
lisatie en snelle methoden. De informatie 
over snelle – alternatieve – methoden is 
sterk ingekort. Dijk: “Enerzijds omdat  
VMT in 2012 de uitgave Snelle Methoden; 
microbiologie van voedingsmiddelen en 
water hee" uitgebracht. Anderzijds om  
het klassieke methodenboek hanteerbaar  
te houden.” Om diezelfde redenen is de 
determinatie over schimmels sterk ingekort. 
“Bij het gehele naslagwerk is er kritisch 
gekeken of de informatie nog wel relevant  
is voor de labs”, aldus Dijk. 
Daarentegen is deel 3, Voedselinfecties en 
-vergi"igingen, uitgebreider beschreven, 
terwijl onderzoek in de primaire productie-
fase voor het eerst is opgenomen, evenals 
informatie over onder andere Alicyclo-
bacillus, STEC, Norovirus en Hepatitis 
A-virus en de miniatuurbepaling van 
 Salmonella. De adressen van aanbieders  
van methoden, materialen en diensten zijn 
 grotendeels  vervangen door webadressen.
Omdat de informatie over snelle methoden 
grotendeels niet is opgenomen in de nieuwe 

Klassieke microbiologische methoden worden steeds 
 aangepast aan nieuwe inzichten en voortschrijdende 
 technologie. In de vijfde editie van het boek Microbiologie   
van Voedingsmiddelen zijn deze wijzigingen verwerkt. Enkele 
belangrijke worden ook besproken op VMT’s Praktijkdag  
Microbiologie op 29 april in Micropia Artis in Amsterdam. 

uitgave, kunnen deelnemers Snelle  
Methoden eenmalig voor de hel" van de 
prijs aanscha#en (! 32,50 i.p.v. ! 65 excl. 
btw).

Bijeenkomst
Het eerste exemplaar van het nieuwe boek 
wordt uitgereikt op de Praktijkdag Micro-
biologie. Op 29 april focust het programma 
op actuele onderwerpen, zoals de gevolgen 
van nieuwe en in nabije toekomst verschij-
nende normen, kwaliteitscontrole van 
media,  Salmonella, virussen, Legionella  
en een  case over labautomatisering. 
Nieuw is een debat over klassieke versus 
alterna tieve methoden en de ervaringen   
van een RvA- en BELAC-auditor. Het debat 
wordt geleid door Mieke Uyttendaele van 
de  Universiteit Gent, die dagvoorzitter is.  
Tot slot reikt hoofd auteur Dijk het eerste 
exemplaar van het nieuwe boek uit aan  
Han Joosten, hoog leraar Microbiële voed-
selveiligheid,  Wageningen Universiteit. 
Daarna kunnen de deel nemers hun boek in 
ontvangst nemen of bestellen via VMT.nl 
(ISBN  978-90-8572-056-0).

• HANS DAMMAN •

Op 29 april ontvangen deelnemers eenmalig ! 50  

korting op het klassieke methodenboek.
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