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Media getoetst 

Bij het bereiden, steriliseren en bewaren 

van media kunnen tussen de verschillen - 

 de componenten chemische reacties optre-

den, die de kwaliteit kunnen beïnvloeden.  

Bovendien zijn er bij het bereiden van  

media veel verschillende stappen, waar -

door de kans groot is dat er fouten worden 

Selectie uit de norm

Dit artikel kan niet alle voorbeelden uit  

de norm omvatten. Daarom is er een  

selectie gemaakt. Filtratiemedia, filters en 

kwanti tatieve methoden voor het toetsen 

van selectiviteit worden niet behandeld.  

Het boek Microbiologie van Voedings-

middelen (2015, MYbusiness media,  

Capelle aan de IJssel) of de officiële  

norm ISO 11133 (NEN, Delft) kan  

daarvoor worden geraadpleegd. Ook  

kan worden deelgenomen aan een seminar 

over dit onderwerp (FiMM, Wageningen).

Bij bepaling van de aan- of afwezigheid van micro-organismen 
kunnen analisten gebruikmaken van een groot aantal media. In  
de onlangs verschenen ISO 11133 worden de eisen beschreven 
waaraan media moeten voldoen en hoe dat gecontroleerd kan 
worden. Enkele praktijktesten wijzen uit dat er grote verschillen 
zijn in houdbaarheid van media van diverse aanbieders, vooral 
bij selectieve media.   

Groot verschil in productiviteit en selectiviteit

Standardisation (ISO) is eind vorige eeuw 

begonnen hiervoor een norm te schrijven. 

Deze norm ISO 11133:  ‘Preparation,  

production, storage and performance 

 testing of culture media’ is dit jaar gepubli-

ceerd. Publicatie van een toevoeging voor 

de bevestigings- en identificatie reacties 

volgt waarschijnlijk volgend jaar. 

Controle documentatie

Voorafgaand aan het toetsen van media  

met behulp van kwalitatieve en kwantita-

tieve methoden, dient de laborant eerst  

een aantal controlestappen te doorlopen. 

Dat begint al bij de aflevering van het  

me dium: is de verpakking intact, klopt  

de identificatie van het product en is er  

documentatie aanwezig? Verder moeten  

er instructies zijn voor de houdbaarheid 

van het medium en voor de bewaartempe-

ratuur, en zowel voor als na aanbreken  

van de verpakking.  

gemaakt, zoals verkeerd afwegen, verkeer -

de pH of verkeerd verhitten. Betrouwbare 

toetsen en criteria voor een medium zijn 

dus noodzakelijk. Dat is een belangrijke 

reden om alle media voor gebruik te  

toetsen volgens vast omschreven proce-

dures. De International Organisation for 
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Al bij aflevering van de media dient de laborant een aantal controlestappen te doorlopen, waaronder: is de verpakking intact, 

kloppen de identificatie en technische gegevens zoals houdbaarheid en bewaartemperatuur. 
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In de documentatie die de producent of  

de bereider verstrekt, moet minimaal 

 vermeld zijn: naam van het medium;  

indi viduele componenten; eventuele 

 supplementen; productcode; technische 

 gegevens als samenstelling, af te wegen  

hoeveelheid en referenties; veiligheids-

gegevens; batchnummer; gewenste pH van 

het complete medium; bewaarinstructies; 

houdbaarheid; criteria en resultaten van 

toetsen met relevante micro-organismen.

Transportmedia

Voor het transport van monsters naar het 

laboratorium worden soms transportmedia 

gebruikt. Eenmaal op het lab worden de 

monsters vaak verdund met een verdun-

ningsvloeistof of een ophopingsmedium. 

Voor zowel de transportmedia als verdun-

ningsvloeistoffen geldt dat het aantal toe-

gevoegde micro-organismen niet te veel 

mag toe- of afnemen. Binnen de voor-

geschreven tijd – bijvoorbeeld één uur bij  

kamertemperatuur voor verdunnings-

vloeistof en 24 uur bij een temperatuur  

van 5 ºC voor een transportmedium –  

moet het aantal kolonievormende een -

heden (kve) per ml bin nen de grenzen  

liggen van T0 ± 30 procent. T0 is het  

aantal toegevoegde micro-orga nismen  

aan het medium: bijvoorbeeld 1 ml met  

104 kve/ml toegevoegd aan 9 ml verdun-

ningsvloeistof.  

Direct na toevoegen en goed mengen en 

na één uur wordt 0,1 ml uitgespateld op  

een neutraal medium,  bijvoorbeeld  

Trypton Soya Agar (TSA), en worden  

de platen volgens voorschrift bebroed en  

geteld. Zo wordt kwantitatief bepaald of  

de vloeistof aan het criterium voldoet.

Selectieve ophopingsmedia

Voor selectieve ophopingsmedia gelden 

twee criteria: het doelorganisme moet   

goed groeien tijdens de bebroedingstijd en 

begeleidende micro-organismen moeten 

voldoende geremd worden. Voor gangbare 

media doet de gebruiker een kwalitatieve 

test om na te gaan of het medium voldoet 

aan de eisen. Dit kan in één buis worden 

gedaan, waarin zowel het doelorganisme  

als het te remmen micro-organisme wordt 

geënt, of in twee afzonderlijke buizen.

Van het toetsorganisme worden <100 kve 

per buis met 10 ml medium toegevoegd  en 

van het te remmen micro-organisme >100 

kve per buis. Na bebroeden, waarvoor de 

kortst genoemde termijn in de norm wordt 

gekozen, wordt 10 μl afgestreken.

Vanuit de buis met het doelorganisme 

wordt afgestreken op een niet-selectief 

 medium, bijvoorbeeld TSA. Na bebroeden 

moet de groei zichtbaar zijn als een lijn met 

samenvloeiende kolonies. Deze moet >10 

kolonies bevatten.

Vanuit de buis met het te remmen  

micro-organisme wordt afgestreken op  

het bij de ophoping voorgeschreven 

 selectieve isolatiemedium. Na bebroeden 

mag er geen groei (dit is <10 kolonies)  

aanwezig zijn op de entstreep.

‘  Het is noodzakelijk media 

voor gebruik te testen’

Vanuit de buis die beide toetsstammen  

bevat, wordt afgestreken op het voor-

geschreven selectief isolatiemedium.  

Na bebroeden mag er geen groei aanwezig 

zijn van het te remmen micro-organisme. 

Het doelorganisme moet gegroeid zijn als 

een lijn met samenvloeiende kolonies, en 

moet >10 kolonies bevatten.

Vloeibare media

In de ISO-norm 11133 wordt ook een 

kwantitatieve buismethode beschreven  

voor het toetsen van 

vloeibare media. Er 

wordt onderscheid  

gemaakt tussen hel - 

dere media zoals 

Nutrient Broth (NB)  

en niet-heldere media 

zoals Brilliant Green Bile Broth (BGLB).  

Een helder niet-selectief ophopingsmedium 

zoals Buffered Pepton Water (BPW) kan 

kwalitatief worden getest door het doel-

organisme toe te voegen in een concen -

tratie van <100 kve per buis van 10 ml.  

Na bebroeden wordt de buis beoordeeld  

op troebelheid: 0 = de buis blijft helder, 1 = 

de buis is licht troebel en 2 = de buis is goed 

troebel. Score 2 is vereist voor een goed  

medium. 

Media voor gebruik regelmatig testen geeft een stevig fundament voor de microbiologische bepaling en helpt inzicht te  

krijgen in de houdbaarheid.
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