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MICROBIOLOGISCHE ANALYSES

Validatienorm alternatieve 
methode aangepast

Iedere vijf jaar wordt van een bestaande 

norm nagegaan of ze moet worden aange-

past aan nieuwe inzichten en ontwikkelin-

gen. In 2008 was de EN-ISO 16140:2003  

aan de beurt, de norm waartegen alterna-

tieve methoden worden gevalideerd.  

Na een review droeg Sub Committee 9  

Microbiology van ISO Technical Commit-

tee 34 Food Products zijn Work Group 3 

Method Validation op de norm drastisch  

te herzien. 

Straks zes delen

ISO/TC 34/SC 9/WG 3 besloot dat de hui-

dige norm wordt uitgebracht in zes delen. 

De ISO-werkgroep werkt daarvoor samen 

met Working Group 6 Microbiology of the 

food chain van Technical Committee CEN/

TC 275 Food analysis - Horizontal methods 

van de Europese normalisatie-organisatie 

CEN. ISO heeft de leiding.

De delen die worden gepubliceerd en  

op gesteld behandelen: definities (deel 1),  

validatieprotocol alternatieve methoden 

(2), verificatieprotocol voor labs (3),  

validatieprotocol voor individuele labs (4),  

validatieprotocol met interlabstudie (5)  

en validatieprotocol voor bevestigings-

methoden (6). Uitgebreide in formatie is te 

vinden op www.iso.org (zoekterm ‘47920’).

Eind dit jaar eerste delen

Nadat CEN de normteksten heeft goedge-

keurd, worden de eerste twee delen naar 

verwachting eind 2015 gepubliceerd. De  

andere vier delen volgen pas in latere jaren. 

Deel 2 is op dit moment het belangrijkste 

deel voor MicroVal, een van de organisaties  

die alternatieve microbiologische normen 

tegen de nieuwe norm zal valideren. Bij  

het opstellen hiervan hebben Nederlandse  

experts vanuit de NEN-normcommissie 

Microbiologie inbreng gehad. Wie inspraak 

wil in de bepaling van het Nederlandse 

standpunt over de overige vier delen van de 

EN-ISO 16140, dient lid te zijn of te worden 

van deze Nederlandse normcommissie (zie 

www.nen.nl).

Gevolgen voor certificaten

Na publicatie van EN-ISO 16140-2:2015 

blijft de validatie van bestaande methoden 

geldig tot aan de datum dat het bestaande 

certificaat verloopt. Bij vernieuwing moet 

hervalidatie plaatsvinden volgens EN-ISO 

16140-2. In ieder geval moeten alle be-

staande certifi caten al dan niet gedeeltelijk 

opnieuw zijn gevalideerd binnen vier jaar 

na publicatie van ISO 16140-2:2015.

Bij de hervalidatie moeten ook verande-

ringen in de referentiemethode in be-

schouwing worden genomen. 

Bestaande validatiedata kunnen worden  

gebruikt als die daarvoor geschikt zijn  

geacht. Bestaande data moeten in dat  

geval geëvalueerd worden volgens de  

proce dures en eisen die beschreven zijn 

in ISO 16140-2:2015.

De norm EN-ISO 16140:2003, waartegen alternatieve  
methoden worden gevalideerd, wordt op dit moment  
aangepast. De nieuwe versie van deze norm uit 2003  
bestaat uit zes delen, waarvan de eerste twee eind dit  
jaar verschijnen.

Nieuwe validatie

Het spreekt vanzelf dat geheel nieuwe  

validaties zullen plaatsvinden volgens de 

procedures en eisen van ISO 16140-2.  

Ook bij uitbreiding van de scope of een  

verandering in een deel van de alternatie-

ve methode met een geldig certificaat zal 

hervalidatie volgens ISO 16140-2:2015 

nodig zijn. Validaties waarmee MicroVal 

dit jaar is begonnen, worden al volgens  

de nieuwe ISO 160140-2:2015 uitgevoerd.

In een later artikel in VMT wordt meer in 

detail ingegaan op de aanpassingen en  

veranderingen in de ISO 16140-2:2015 ten 

opzichte van de huidige, nog vigerende ISO 

16140:2003/Amd 1:2011.
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Een alternatieve methode moet ten minste evengoed 

presteren als de referentiemethode.
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