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Recensie ‘Praktijkgids  
Microbiologische criteria’
Taco Wijtzes en zijn team hebben een nieuwe editie uitgebracht 
van ‘Microbiologische criteria’. De kern van deze Praktijkgids 
blijft het overzicht van criteria die zijn vastgelegd in diverse  
verordeningen en hygiënecodes, met vermelding van welke  
normen er zijn voor diverse micro-organismen en voor welke 
voedingsmiddelen deze criteria gelden. Het blijft handig om al 
deze informatie gebundeld te hebben. De normstelling voor 
pathogene kiemen is relatief eenvoudig (meestal afwezigheid 
per 25 gram of ml vereist). 

Vooral een overzicht van het brede aanbod 
aan normen voor hygiëne- en bederfindica-
toren per productcategorie is een toege-
voegde waarde. De opsomming in tabellen 
toont wel aan dat het stellen van microbio-
logische richtwaarden geen ‘exacte’ weten-
schap is. 
Voor de parameter E. coli bij de categorie 3 
(zuivel, boter) duiken een aantal inconsis-
tenties op. Bijvoorbeeld een wettelijke (EG 
2073:2005) norm voor E. coli van maximaal 
(M) 100 kve/g voor boter en room op basis 
van rauwe melk op einde productieproces 
versus een strengere richtwaarde voor die-
zelfde boter uit rauwe melk/room van M 
zijnde < 10 kve/g gedurende de houdbaar-
heidstermijn in de hygiënecode voor de 
boerderijzuivel-bereiding. Is die laatste 
richtwaarde haalbaar en welk criterium 
moet dan eigenlijk worden gehanteerd?
Tevens wordt aeroob kiemgetal regelmatig 
aangehaald als kwaliteitsparameter, maar 
slechts bij enkele hygiënecodes is er blijk-
baar een verduidelijking of het nu aeroob 
kiemgetal bij 22°C of 37°C betreft (zoals bij 
cat. 8. Dranken) of mesofiel kiemgetal 
(30°C) betreft (zoals bij cat. 7. Vis en 
visproducten). In die laatste categorie zou 
omwille van de koude keten de bepaling 

van een psychrotroof kiemgetal oppor-
tuun zijn. Taco Wijtzes en zijn team hebben 
er (wijselijk) voor gekozen de normen op te 
nemen zoals ze vermeld zijn in de verorde-
ningen en hygiënecodes zonder er een 
waardeoordeel over uit te spreken. 

Normen in primaire sector
Microbiologische doelstellingen in de pri-
maire sector (van ex-Productschappen) zijn 
bewust (nog) niet opgenomen. Gezien de 
borging van kwaliteit en veiligheid in de 
keten, zeker in het kader van minimaal 
bewerkte levensmiddelen, is dit wellicht  
een optie voor een volgende editie. 
Er is in de levensmiddelenindustrie in toe-
nemende mate een verschuiving van pro-
ductbemonstering naar omgevingsmonsters 
en ook wel proceswaters gaande. De beoor-
deling van dergelijke analyseresultaten is 
vaak bedrijfsgebonden en (daardoor) ook 
niet in hygiënecodes of verordeningen te 
vinden, maar richtlijnen hierover zou de 
gebruikswaarde van deze gids zeker verder 
doen toenemen.
Updates in de 2014-editie zijn er vooral in 
de beschrijving van de micro-organismen. 
Het blijft een uitdaging om die diversiteit 
aan bacteriën, en heden ook virussen, para-

sieten en antibioticaresistentie- of virulen-
tiegenen, kort en bondig te beschrijven. Op 
een paar schoonheidsfoutjes na (bij B. 
cereus zijn bijvoorbeeld in de eerste zinnen 
het toewijzen van symptomen aan de beide 
types toxines omgewisseld) is het team van 
Wijtzes daar aardig in geslaagd. Wat meer 
aandacht voor Norovirus, Hepatitis A en 
Hepatitis E was interessant geweest.
Bij de online bronnen missen er verwij- 
zingen naar de EUR-lex website voor de 
updates van Europese wetgeving en naar  
de ICMSF website en het recent verschenen 
ICMSF boek ‘Microorganisms in Food nr. 
8’ met daarin internationale microbiologi-
sche criteria. Tevens had er, door het ver-
melden van FAVV-actielimieten, ook een 
Vlaamse doelgroep bereikt kunnen worden.
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