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Sneller, eenvoudiger
en begrijpelijker

Paul in ’t Veld trapte als voorzitter van de 
normcommissie Microbiologie de bijeen-
komst over klassieke microbiologische  
methoden op 29 april af. Hij deed dat met  

Tijdens VMT’s Praktijkdag Microbiologie in Artis werd de vijfde 
editie gepresenteerd van Microbiologie van Voedingsmiddelen. 
In dit naslagwerk voor laboratoria worden ISO- en NEN-normen 
voor klassieke methoden vertaald in begrijpelijke instructies. 
Wens van de sector was: maak referentiemethoden sneller,  
eenvoudiger en begrijpelijker. Jonge commissieleden kunnen 
daarvoor een belangrijke stimulans geven.

Vijfde editie naslagwerk Microbiologie goed ontvangen 

voor het bemonsteren van producten en het 
bepalen van de microbiële besmettingen. 
Het aanpassen aan de laatste inzichten en  
resultaten gebeurt in principe iedere vijf 
jaar, al komen er via het CEN-mandaat  
uiterlijk in 2017 een groot aantal (15)  
updates. Deze veranderingen zijn al mee- 
genomen in de vijfde editie van het boek 
Microbiologie van Voedingsmiddelen, dat  
op de bijeenkomst werd gepresenteerd. 

Voortrekkersrol
Nederland heeft volgens In ’t Veld altijd een 
voortrekkersrol vervuld in het opstellen en 
updaten van microbiologische normen. Dat 
biedt ook de beste mogelijkheid om Neder-
landse opvattingen en standpunten in de 
eindversie op te laten nemen. Voor de 
normcommissies en werkgroepen wordt het 
echter wel steeds moeilijker deskundigen uit 
wetenschap, overheid en vooral het bedrijfs-
leven te krijgen. In ’t Veld deed dan ook een 
oproep aan alle betrokkenen om zich in te 
zetten voor dit belangrijke werk. Vervolgens 
gaf hij van een aantal belang rijke normen de 
fundamenteelste wijzigingen, zoals gebruik 
van andere media en discussies die speelden 
bij de realisatie ervan. “Validatie en verifica-
tie worden steeds belangrijker”, was een van 
zijn conclusies.  
Arnold Dijkstra, manager QESH bij CSK 
Food Enrichment, relativeerde deze uit-
spraak door op het belang van een goede 
monstername te wijzen. Die bepaalt voor  

een fraai overzicht van hoe de normering 
nationaal (NEN), maar vooral internatio-
naal (CEN en ISO) tot stand komt. De  
commissie werkt aan ongeveer 70 normen 
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De deelnemers aan de praktijkdag werd een programma geboden met sprekers en een debat. 

80 procent het verkrijgen van een realistisch  
beeld van de microbiologische status van 
een grondstof of product. Hij verwees daar-
bij naar onderzoek van Ida Jongenburger 
van Wageningen UR (zie VMT 3-4 2013). 
Zij toonde aan dat de kans op detectie aan-
zienlijk toeneemt naarmate er meer mon-
sters met een kleiner volume worden geno-
men: beter 30 monsters van 10 gram dan 1 
monster van 300 g. Maar zelfs bij een opti-
male monstername is de kans op het vinden 
van een bepaalde bacterie volgens Dijkstra 
nog best laag. Kennis van het product en de 
verdeling van micro-organismen daarin is 
volgens hem dan ook absoluut noodzakelijk. 
“Micro-organismen zijn vrijwel nooit ho-
mogeen verdeeld in het product. Dus als je 
dan iets vindt, moet je ook actie onderne-
men. Negeren is geen optie!” 

Kwaliteitscontrole 
Ook de kwaliteit van voedingsbodems be-
paalt in belangrijke mate de meetresultaten, 
zo bleek uit het betoog van Rijkelt Beumer 
(WUR/FIMM). Met praktische voorbeel-
den uit diverse methoden illustreerde hij  
het belang van de kwaliteitscontrole van 
zelfbereide media. 
Maar labs moeten ook de kwaliteit van 
kant-en-klare media regelmatig controleren 
met behulp van toetsstammen. Door het 
aantal kve’s op het toetsmedium te delen 
door het aantal op het referentiemedium 
bepaalt de laborant de productiviteitsratio. 
Bij selectieve media moet de ratio 0,5 of  
hoger zijn, bij niet-selectieve media 0,7  
of hoger. Uit onderzoeks resultaten die  
Beumer toonde, bleken er grote verschillen 
in houdbaarheid te zijn tussen de media 
van diverse aanbieders. 

Praktijkervaringen auditor
Koen de Reu (ILVO) verhaalde over zijn 
ervaringen als auditor voor de Raad voor 
Accreditatie (Nl) en Belac (B) bij controle 
van geaccrediteerde laboratoria. Allereerst 
vroeg hij aandacht voor de scholing en  
de bevoegdheidsverklaring van het lab-

personeel. Dit moet in de praktijk worden 
gecontroleerd, onder andere door de mede-
werker zelfstandig een geschiktheidsproef 
te laten uitvoeren en door te evalueren of de 
medewerker voldoet aan de geschiktheids-
criteria. Daarbij moet rekening worden  
gehouden met de prestatiekenmerken van 
het lab. 

Klachten en afwijkingen
Volgens De Reu moet een lab klachten en 
afwijkingen zeker niet beschouwen als las-
tig, maar als leerzaam. “Je kunt er meer van 
opsteken dan van goedlopende processen, 
zeker als je het gestructureerd aanpakt.”  
Als voorbeeld liet hij een formulier zien 
voor klachtenregistratie, waarop het hele 
afhandelingsproces stond beschreven:  
van aanmelden, typering en oorzaak tot 
ver beteracties en registratie en evaluatie 
van de effectiviteit van de verbetermaat-
regelen. Ook Henk Tolman, directeur van 
Eurofins/KBBL maakte nog eens duidelijk 
hoe belangrijk de kwaliteit van het perso-

‘  Grote verschillen in  
houdbaarheid bij media’

neel is. Personeelskosten zijn verantwoor-
delijk voor ongeveer de helft van de lab-
kosten, gevolgd door materiaal (25%) en 
apparatuur (5%). Om concurrerend te blij-
ven, is het volgende belangrijk: automatise-
ring, multiflexibiliteit, scherp inkopen en 
sturen op efficiency – het effect van korte 
loop lijnen wordt enorm onderschat. En  

robotisering – denk aan 
de pipetteererobot van  
Inolab en de TAPR,  
het automatisch kolo-
nietelapparaat voor de 
Petrifilmplaatjes dat  
direct verbonden is met 

LIMS, aldus Tolman. Uiteraard hoort daar 
het werken met alternatieve, vaak snellere 
methoden bij, terwijl de teamsamenstelling 
gedurende de dag wisselt. Andere tips die 
de directeur gaf: “Zorg voor inzichtelijke 
rapportages en eenduidige definities, bij-
voorbeeld van doorlooptijd. Ga continu na 
of je nog altijd hetzelfde doet met dezelfde 
middelen in dezelfde tijd. En ga meer als 
ketenpartner werken.” 

Klassiek versus alternatief
Dagvoorzitter Mieke Uyttendaele van 
UGent had voor het debat over de toekomst 
van klassieke methoden enkele prik-
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kelende stellingen geformuleerd voor spre-
kers en zaal. Tegenstanders benadrukten de 
lange doorlooptijd van de herzieningen van 
klassieke methoden. “Er zit toch een grote 
paragraaf politiek in en de Verenigde Staten 
stelt zich vaak afzijdig op”, was een van de 
opmerkingen. Paul in ’t Veld drong erop 
aan om meer te focussen op zaken die niet 
goed gaan en die te verbeteren. “We leggen 
de besluiten te weinig uit, waardoor ze niet 
altijd goed worden begrepen.”  Wat betreft 
de VS bespeurt In ’t Veld sinds twee, drie 
jaar juist een actieve deelname, ook al om-
dat de Food & Drug Administration (FDA) 
eveneens een normcommissie heeft samen-
gesteld. “Zij zijn als nooit tevoren betrok-
ken bij het opstellen van de normen.” Met 
de stelling dat ISO-methoden conservatief, 
minder flexibel en traag zijn, leek een kleine 
meerderheid van de zaal het eens. “En dat 
terwijl de ontwikkelingen steeds sneller 
gaan”, aldus Tolman (KBBL). Beumer 
(WUR) gaf als deelse verklaring dat er  
weinig jonge mensen in de normcommis-
sies zitten. Uitzonderingen op de trage 
voortgang zijn er zeker, zoals het meten  
van cultures met een flowcytometer en de 
bepaling van E. sakazakii. De betrokkenen 
moeten het werk echter veelal in eigen tijd 
verrichten. Iedereen heeft het druk en moet 
vaak veel reizen, waardoor de vergader-
frequentie beperkt blijft tot twee of drie 
keer per jaar. Tegelijkertijd zijn daardoor 
werk en normcommissie goed te combine-
ren. In ’t Veld herhaalde zijn oproep om  
het bedrijfsleven actief in de commissies te 
laten participeren. “Dan kun je echt invloed 
uitoefenen op de inhoud van de norm en de 
voortgang van het proces.”

Eenvoudig te begrijpen
Slechts weinig mensen in de zaal waren het 
eens met de stelling dat ISO-methoden een-
voudig zijn en dat elk lab of elke laborant 
deze zonder problemen gebruikt. Voor een 
deel werd dit verklaard doordat er te weinig 
aandacht is voor ISO-methoden in lab-
opleidingen op mbo-niveau. Ook zijn goede 
mbo’ers sowieso moeilijk te krijgen en zijn 

aldus diverse deelnemers. Een mooi com-
pliment voor de redactie en een mooie  
opmaat naar het slot van de bijeenkomst:  
de presentatie van de nieuwe editie, die 
maar liefst zeven jaar op zich heeft laten 
wachten. 

• HANS DAMMAN •
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Nieuwe editie Microbiologie van Voedingsmiddelen 

Roelina Dijk, vanaf het eerste uur in 1997 
hoofdauteur van het methodenboek, zette 
de belangrijkste veranderingen op een rij 
van de vijfde editie van Microbiologie van 
Voedingsmiddelen. Zo zijn de microbiolo-
gische criteria voor producten aangepast.  
Uiteraard zijn alle normen die sinds 2007 
zijn verschenen in dit naslagwerk verwerkt. 
Van normen die nog niet definitief zijn, is  
de laatst mogelijke versie opgenomen.  
Vaak verandert in zo’n FDIS-norm (final 
draft) nog nauwelijks iets. Bij normen die 
nog niet zo ver zijn, verwijst de redactie 
naar de te verwachten ontwikkelingen die 
nog moeten worden doorgevoerd. Drie 
methoden zijn nieuw: Alicyclobacillus, 
STEC en de miniatuurbepaling van Salmo-

nella. Verder zijn belangrijke veranderingen 
doorgevoerd bij antibioticaresistente stam-
men en het noro- en hepatitis A-virus. 
Daarnaast is het hoofdstuk over voedsel-
vergiftigingen en -infecties uitgebreid en 
is het deel ‘Onderzoek van de productie-
omgeving’ uitgebreid met de primaire pro-
ductiefase. Het deel over de alternatieve  
methoden is uit het boek verdwenen. 
Daarvoor heeft VMT in 2012 een aparte 
uitgave uitgebracht: Snelle Methoden. 

Aanrader
Han Joosten, hoogleraar Microbiële voedsel-
veiligheid, ontving het eerste exemplaar uit 
handen van hoofdauteur Roelina Dijk. Hij fe-
liciteerde redactie, uitgever en branche met 
dit naslagwerk. “Een echte aanrader, ook al 
omdat het een heldere vertaalslag maakt  
van de voor velen nog enigszins onbekende 
wereld van ISO. Een klein land als Neder-
land mag daar best trots op zijn, ook al  
omdat het Nederlands is geschreven.”  
Veel deelnemers haalden even later hun 
exemplaar op bij de ontvangstbalie. Zij die 
dat wilden, konden daarna nog gratis de 
nieuwe tentoonstelling Micropia in Artis  
bezichtigen. Op zeer aanschouwelijke en 
begrijpelijke manier wordt de consument 
een leuke combinatie van basiskennis en 
leuke weetjes bijgebracht. 
Microbiologie van Voedingsmiddelen telt 
688 pagina’s. Het naslagwerk is te bestel-
len via VMT of de boekhandel, ISBN  
978-90-8572-056-0.

er nog te weinig hbo-geschoolde analisten 
op de labs aanwezig. Ook kan niet iedereen 
goed overweg met de technische, Engelse 
terminologie. “We moeten ISO-normen 
altijd vertalen naar de werkinstructies. 
Daarom zijn we ook zo blij met het nieuwe 
boek, waarin de methoden op een heldere, 
begrijpelijke manier uiteen worden gezet”, 
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