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Thema: Microbiologische analyses

Labovernames, labautomatisering, nieuwe metho-

den, bestaande normen die zijn geüpdatet met alle 

bijbehorende meningen en discussies. De microbio-

logie is volop in beweging, reden voor VMT om een 

aantal belangrijke ontwikkelingen en meningen in 

een themanummer te bundelen. 

18 ‘Eén is ideale batchgrootte’

22 Identifi catie met de Maldi-TOF MS

28 ‘Denk goed na over automatisering’

31 Validatienorm alternatieve methoden 

aangepast

33 E. coli en andere hygiëne-indicatoren

39 Flexibilisering in het lab 

40 Media getoetst

Technologie & Techniek

11 Slavinken en schnitzels

15 Probioticapoeders met hoge overleving 

Van ‘ass’ tot kers

Kwaliteit is belangrijk. Iedereen, van directie tot werk-

vloer, is het daarover eens. Maar blijkbaar schort er wat 

aan de uitwerking, want hoe anders zijn al die kritische 

bevindingen en vele incidenten en recalls te verklaren? 

Zijn directies niet te eenzijdig bezig met het sturen op 

basis van harde cijfers? Schuiven zij door druk van 

markt en tijd niet te veel de zachte aspecten – zo u   

wilt onderbuikgevoelens - te snel terzijde? De recente 

discussie over de azo-kleurstoffen lijkt dat te bewijzen. 

Wat een commotie en gepruttel, terwijl de oplossing 

simpel is: de consument wil deze toe voegingen niet. 

Bij de servicebalie van Albert Heijn waardeert de 

directeur als klant de koninklijke behandeling zeer, 

maar eenmaal in eigen directiekamer ondergaat hij 

een metamorfose waarbij de wensen van de klant, de 

consument, ondergeschikt lijken. De vraag is of direc-

ties, gewend om te beslissen op basis van harde cijfers, 

zich deze houding nog veel langer kunnen veroorloven 

nu de economisering van de samenleving op steeds 

meer onbegrip en weerstand stuit. 

De vele recalls doen ook de vraag rijzen of directies 

hun kwaliteitsmanagers wel serieus genoeg nemen. 

Tegelijkertijd kunnen we ons afvragen of kwaliteits-

managers hun taak wel opeisen. Gezocht: standvastige 

managers met passie voor kwaliteit, karakter, vechtlust 

en vooral overtuigingskracht richting directies. VMT 

zoekt met u mee. De verkiezing Kwaliteitsmanager van 

2015 start binnenkort en resulteert op 14 april op het 

Food Event in drie toppers. Leerzaam voor henzelf en 

collega’s. Maar ook een mooi moment voor hun directie, 

die daarmee kan laten zien dat ze haar kwaliteitsmana-

ger niet langer beschouwt als noodzakelijke ‘pain in the 

ass’, maar als gewilde kers op de taart. 
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