
in versneden producten hechten bacteriën 

zich zeer snel aan de snijvlakken en 

kunnen zelfs daarin binnendringen en niet 

meer worden weggewassen of afgedood.
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Veg-i-Trade 
maakt groenten
en fruit veiliger

Welke impact hebben klimaatwijzigingen?Fo
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regenval, te beheersen. Uit een Delphistudie bleek dat experts vooral 
mogelijkheden zien in waterbesparende irrigatiemethoden, water- 
behandeling en meer controles van de waterkwaliteit, investering in 
beschermende structuren om via overstromingen en overstorten en 
introductie van contaminanten te vermijden, verhoogde aandacht 
voor beheersing van de koude keten, maar ook het opzetten van effi-
ciënte waarschuwingssystemen met betrekking tot weersomstandig-
heden en plagen en het in kaart brengen van risicogebieden. Het is 
duidelijk dat het klimaat en klimaatverandering niet genegeerd  
mogen worden.

Microbiologische omgevingsgevaren
Door de diverse EU en niet-EU Veg-i-Trade partners werden met een 
vergelijkbaar bemonsteringsplan microbiologische gegevens verza-
meld in de primaire productie. Pathogene kiemen (Salmonella, patho-
gene E. coli) zijn soms aangetroffen in het milieu (water en grond), 
maar zelden of niet in het bemonsterde product tijdens de groei of bij 
de oogst (tabel 1). Uit analyse van de resultatendatabank is op te 
maken dat met de aanwezigheid van verhoogde niveaus van E. coli (> 
100 kve/g gewas of grond of > 50 kve/100 ml beregeningswater) ook 
de kans op het terugvinden van Salmonella substantieel toenam 
(figuur 1). De kans om Salmonella aan te treffen was wel variabel in 
functie van het partnerland dat voor een deel te wijten is aan verschil 
in werkpraktijken. Het gebruik van oppervlaktewater houdt een grote-
re kans in op het aantreffen van pathogene kiemen dan gebruik van 
opgevangen regenwater. Open reservoirs zijn meer vatbaar voor fecale 
besmetting dan gesloten waterreservoirs. Ook de nabijheid van dieren 
of een gemengd bedrijf met veeteelt verhoogt het risico op besmetting, 
net zoals het gebruik van onvoldoende behandelde organische mest in 
teeltgrond. Observatie van de situatie ter plaatse kan dus al snel een 
idee geven van de potentiële kans op besmetting met hoge aantallen  

Wat zijn in de verre toekomst (2080-2100) de gevolgen van de klimaat-
wijzigingen op de aanwezigheid van microbiologische besmetting en 
chemische contaminanten (zoals schimmeltoxines en pesticideresidu-
en)? Dat was een van de onderzoeksvragen die de afgelopen vier jaar 
met behulp van Europese gelden werden onderzocht. Het verwachte 
effect werd onderzocht aan de hand van scenario-analyse. Dit is een 
plausibele beschrijving van hoe de toekomst zich zou kunnen ont-
plooien op basis van ‘als-dan’ proposities. Een grote mate van onzeker-
heid is hierbij evident, wat resulteert in prognoses en dus niet te 
benoemen als voorspellingen (kans) of extrapolaties (trends).
Op het niveau van een lokaal productieveld werden op basis van de 
nieuwste klimaatscenario’s in de toekomst verwachte uur-tot-uur tem-
peratuurprofielen opgesteld. Deze profielen werden gebruikt om de 
toenemende ontwikkeling van E. coli op bladgroenten, van Alternaria 
schimmels op tomaten en van de fruitmot in de boomgaard te bestu-
deren. 
Als gevolg van ‘global warming’ wordt bijvoorbeeld in Spanje rond de 
eeuwwisseling 19 tot 30% meer uitgroei/ontwikkeling van E. coli ver-
wacht. De schimmels bij diezelfde tomaten zouden het door de kli-
maatwijziging wel eens moeilijker kunnen krijgen omdat hun ideale 
temperatuur voor groei wordt overschreden. In Polen daarentegen 
worden wel meer problemen met schimmels verwacht. 

Overstromingen en ongedierte
Op termijn zullen het aantal overstromingen van op het land staande 
gewassen toenemen. Om te achterhalen wat voor effect deze kunnen 
hebben op de voedselveiligheid zijn er twee overstromingen, die tij-
dens de groeicyclus van sla in Spanje en Brazilië optraden, onderzocht. 
Hierbij werden verhoogde aantallen E. coli en Salmonella of E. coli 
O157 aangetroffen. Bij verder monitoren van de microbiologische 
belasting van de sla op het overstroomde veld werden na drie weken 
deze kiemen niet meer aangetroffen. Dit wellicht door het daaropvol-
gende zonnige weer en dus hoge natuurlijke inactiverende UV-stra-
ling. Gewijzigd klimaat kan ook leiden tot nieuwe of het eerder en lan-
ger in het seizoen opduiken van ongedierte en plantenziekten met 
mogelijk gevolg het intensiever gebruik van bestrijdingsmiddelen. 
Maar een verhoogde temperatuur zal ook leiden tot een snellere 
afbraak van pesticideresiduen. De impact van klimaatverandering op 
de voedselveiligheid zal vaak afhangen van de lokale balans tussen 
positieve en negatieve effecten. 
De bedrijfsvoering moet worden aangepast om de impact van een 
warmer klimaat en variabele weeromstandigheden, inclusief hevige 

Hoe is bij een toenemende globalisering de voedselveiligheid van verse, al dan niet versneden, 
groenten en fruit blijvend en nog beter te borgen? Hoe veilig zijn deze producten nu en welke 
bedreigingen vormen bijvoorbeeld de waterkwaliteit en het veranderende klimaat? Deze vragen 
stonden centraal bij de afsluiting van het Veg-i-Trade onderzoek tijdens het slotevenement op  
11 en 12 juni in Brussel.

‘ Over bemonsteringsmethoden 
en de selectie analysemetho-
den werd veel gedebatteerd’

Na twee overstro-

mingen werden ver-

hoogde aantallen  

E. coli en Salmonel-

la of E. coli O157 

aangetroffen, maar 

die bleken drie 

weken later niet 

meer waargenomen. 
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van pathogene E. coli en ook Norovirus, bleken voor de niet EU-part-
ners, ook na een veertien dagen durende trainingssessie, te complex 
om goed te worden uitgevoerd in de veldstudies.

Borgen voedselveiligheid verder verbeteren
Binnen Veg-i-Trade werden wereldwijd meer dan 260 producenten in 
de primaire productie, verwerking (sortering, versnijden, verpakken) 
of handel van groenten en fruit bezocht. Zij werden gevraagd een zelf-
evaluatie te doen aan de hand van een tool bestaande uit 65 indicato-
ren die op een systematische manier de kern van het bedrijfsgebonden 
voedselveiligheidssysteem in kaart bracht. Die tool richtte zich op 
identificatie van de context (bijv. wettelijk kader), de mate waarin con-
troleactiviteiten (bijv. reiniging en desinfectie) en borgingsactiviteiten 
(bijv. validatie van waterdesinfectie) aanwezig zijn en onderbouwd, en 
de verworven kennis van hun output (bijv. klachten). Hierbij werd 
vastgesteld dat bedrijven die exporteren en gecertificeerd zijn tegen 
meerdere private standaarden over het algemeen meer geavanceerde 
voedselveiligheidsbeheersystemen hebben en een beter inzicht in het 
goed functioneren van hun systeem. Bovendien blijkt een stimuleren-
de omgeving (bijv. duidelijk wettelijk kader, lab infrastructuur, goede 
logistiek) en begeleiding (bijv. door sectororganisaties of academische 
consultants) van groot belang om de ‘beste beschikbare kennis’ over te 
dragen. Goed ketenoverleg, doorgeven van informatie en training is 
belangrijk voor bewustwording en begrip tot noodzaak van imple-
mentatie van de goede werkpraktijken, zowel qua geïntegreerd, goed 
gebruik van pesticiden als rond de beheersing van microbiologische 
gevaren. Deze microbiologische gevaren, Salmonella, pathogene E. coli 
en vooral ook Norovirus en Hepatitis A-virus zijn nog steeds relatief 
nieuw voor de sector en vaak ongekend, zeker lokaal bij individuele 
bedrijven. Via interviews zijn een aantal verbetermaatregelen gefor-
muleerd, sommige daarvan zijn eerder te implementeren door produ-
centen, andere zijn eerder de taak van ondersteunende organisaties en 
overheden (zie tabel 2). 

Beheersing waterkwaliteit vereist kennis 
Water werd binnen Veg-i-Trade geïdentificeerd als een mogelijke route 
voor verspreiding van bederfbacteriën, E. coli en/of pathogenen. Een 
hoge relatieve vochtigheid (bijv. in kassenteelt, of bij opslag of in  
de verpakking) bevordert bovendien ook de overleving van micro- 
organismen.

E. coli (en incidenteel pathogene kiemen). Frequente monitoring 
(minstens maandelijks) van de situatie is aanbevolen vanwege het  
vinden van seizoensgebonden variatie; in de zomer is er een verhoog-
de kans op besmetting, zowel in het milieu als op het gewas. 
Het nut van het testen is gerechtvaardigd ter verificatie van goede 
werkpraktijken. Generieke E. coli blijkt dan het meest geschikte indica-
tororganisme. Overschrijding van eerder genoemde E. coli drempel-
waarden kan voor producenten dus een waarschuwing zijn voor 
mogelijk precaire situaties waardoor zij corrigerende maatregelen kun-
nen initiëren, zoals pathogeen testen, (her)validatie van waterbehande-
ling, een verhoogde waakzaamheid bij mogelijk contact van gewas met 
besmette grond of dierlijke mest (vooral na hevige regenval). 
Opgemerkt moet worden dat – ook binnen het Veg-i-Trade project – 
zeker met het mondiaal perspectief, de bemonsteringsmethoden van 
zowel gewas als het water op het productieveld, de sub-monstername 
in het lab en de selectie van analysemethoden onderwerp zijn van een 
steeds terugkerend debat. Er is dringend behoefte aan meer richtlijnen 
en harmonisatie op dit gebied. Vooral PCR-methoden, voor detectie 

Type mONsTer salmONella spp. paTHOgeNe e. cOli (sTec)

eurOpa NieT eurOpa eurOpaa NieT eurOpaB

BlaDgrOeNTe (iN 25g) 0/277 8/117 0 (0)/277 0/99

waTer (iN 1 l) 3/222 4/124 12(2)/222 2/118

TeelTgrOND (iN 25g) 2/371 3/96 28(3)/371 0/90

Figuur 1. indicatie van de correlatie van verhoogde aantallen E. coli in geval  

aanwezigheid van Salmonella in bladgroente, teeltgrond of water.

Tabel 1. Veg-i-Trade pathogeen resultaten van  

bladgroenten, hun irrigatiewater en de teeltgrond  

bemonsterd in primaire productie in de deelnemende  

europese en niet-europese landen. 

asTec gebaseerd op pcr detectie (stx1/stx 2 + en eae +), tussen haakjes zijn het aantal cultuur bevestigde 

isolaten vermeld BE. coli O157 detectie met behulp van cultuurmethode (inclusief ims) voor E. coli O157.
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gefocust op het gebruik van chloor of perazijnzuur (al dan niet 
gecombineerd met melkzuur) voor waterdesinfectie. Onderzoek 
wees uit dat besmette slakroppen kruis-contaminaties veroorzaken 
indien in het waswater geen desinfectiemiddelen worden toegepast. 
Water continu verversen kan de microbiologische besmetting ervan 
enigszins verdunnen, maar geen kruis-contaminatie vermijden. 
Het al dan niet toelaten van gebruik van desinfectiemiddelen in het 
waswater is een nationale bevoegdheid en gebruik en ervaringen 
waren dan ook zeer verschillend binnen het Veg-i-Trade consortium. 
Dit was stimulerend voor het debat rond pro’s en contra’s en het uit-
kristalliseren van terminologie; bijvoorbeeld het verschil tussen 
waterdesinfectie en productdecontaminatie. Studies met confocale 
microscopie binnen het Veg-i-Trade project toonden aan dat in ver-
sneden producten bacteriën zeer snel aanhechten en aan de snijvlak-
ken binnendringen en sowieso niet kunnen worden weggewassen of 
afgedood. Binnen het Veg-i-Trade project werd een model ontwik-
keld om de randvoorwaarden vast te leggen zodat de desinfectie van 
water efficiënt is (inactivatie van kiemen in het waswater), terwijl er 
geen schadelijke bijproducten aanwezig zijn op het versneden pro-
duct of sensorische afwijkingen. Bepalende factoren hierbij zijn con-
centratie desinfectans nodig bij bepaalde contacttijd, product-tot-
water-verhouding, pH, temperatuur, en gekende fysicochemische 
parameters van het waswater zoals organische belasting en turbidi-
teit, en condities van naspoeling. Binnen Veg-i-Trade is er een selec-
tietool ontwikkeld voor het kiezen van de meest geschikte watertech-
nologie. 

Vervolgtraject Veg-i-Trade
Meer Veg-i-Trade projectresultaten zijn terug te vinden op www.
Veg-i-Trade.org. Zowel aan de Universiteit Gent als aan de Universi-
teit Wageningen leggen een aantal promovendi de laatste hand aan 
hun proefschrift. Verslag hiervan komt te zijner tijd aan bod in VMT. 
Zoals genoteerd uit de feedback van de brancheorganisaties en 
bedrijven op het Veg-i-Trade slotevenement in Brussel, is het afron-
den van het Veg-i-Trade project nog maar het begin van een traject 
voor de implementatie van de aanbevelingen. Ook op Europees vlak, 
zullen wellicht na publicatie van de EFSA BIOHAZ opinies rond 
microbiologische veiligheid van plantaardige producten (Salmonella 
en Norovirus in bladgroenten en bessen zijn reeds verschenen in 
april en juni 2014) nog aanbevelingen worden uitgewerkt om de vei-
ligheid van groenten en fruit nog beter te borgen. Echter, zo werd 
geconcludeerd na vier jaar Veg-i-Trade onderzoek, de gevaren zijn er 
mogelijk, maar de risico’s zijn beperkt, zeker ten opzichte van de 
baten van het eten van groenten en fruit. Groenten en fruit zijn een 
belangrijk onderdeel van een gezond en evenwichtig dieet en we 
moeten er vooral meer van eten!

• Mieke Uyttendaele •

prof. dr. ir. m. uyttendaele, coördinator eu Fp7 Veg-i-Trade, Vakgroep Voedselveiligheid 

en Voedselkwaliteit, universiteit gent, mieke.uyttendaele@ugent.be

Key FOcus aaNBeVeliNg

1.  persOONlijKe 
HygiëNe

NieT-eu prOceDures eN iNsTrucTies  
BeTreFFeNDe eiseN persOONlijKe 
HygiëNe 

2.  reiNigiNg eN 
DisiNFecTie

alle prOceDures eN iNsTrucTies  
BeTreFFeNDe reiNigiNg eN  
DisiNFecTie VaN (OOgsT)macHiNes 
eN (Opslag)lOcaTies 

3. Veilig waTer NieT-eu implemeNTaTie VaN waTercONTrOle

eu VersTerKeN VaN waTercONTrOle

4.  BeHeersiNg 
VaN  
BemesTiNg

NieT-eu implemeNTaTie BeHeersiNg VaN  
BesmeTTiNg (iNclusieF prOceDure 
VOOr cOmpOsTeriNg, Opslag,  
TOepassiNg eNz.) 

5.  BescHermiNg 
VaN VelDeN

NieT-eu iDeNTiFicaTie VaN De geVareN eN 
OpsTelleN VaN preVeNTieVe  
maaTregeleN (BijV. lOcaTie iN  
geBieD DaT NieT geVOelig is VOOr 
OVersTrOmiNg, plaaTseN VaN  
aFrasTeriNg) 

6.  cONTrOle VaN 
macHiNes 

alle prOceDures eN iNsTrucTies  
rOND cONTrOle VaN macHiNes 

7.  BeHeersiNg 
VaN pesTiciDeN 

NieT-eu prOceDures eN iNsTrucTies rOND 
geBruiK VaN pesTiciDeN 

8.  BeHeersiNg 
VaN  
werKNemers 

alle iNVesTeriNg iN TraiNiNg eN  
mOTiVeriNg VaN (seizOeNsgeBON-
DeN) werKNemers 

9. DOcumeNTaTie alle OpsTelleN VaN prOceDures,  
cOrrigereNDe acTies,  
DOcumeNTaTie sysTeem

10.  BOrgiNgs- 
acTiViTeiTeN

alle OpsTelleN VaN VeriFicaTie- eN  
ValiDaTieacTiViTeiTeN Om De gOeDe 
werKmeTHODieK Op Te VOlgeN eN 
Te KuNNeN aaNTONeN 

11.  lOgisTieKe 
FaciliTeiTeN

NieT-eu iNVesTereN iN HeT VerBeTereN VaN 
De lOgisTieKe FaciliTeiTeN (BijV.  
geKOelDe Opslag)

12.  relaTies iN 
De KeTeN  
( aFNemer - 
TOeleVeraN-
cier)

alle VersTerKeN VaN uiTwisseliNg  
VaN iNFOrmaTie rOND  
VOeDselVeiligHeiD meT aFNemers 
eN TOeleVeraNciers 

Tabel 2. Aanbevelingen ten aanzien van bestaande goede praktijken en  
managementsystemen in de primaire sector, geassocieerd met  
de ‘5 keys for growing safer fruits and vegetables’ van de WHO  
(WHO, 2012) (key 1 tot 5), ‘Codex requirements for fresh produce 
chain’ (CAC, 2003) (key 6 tot 9) en nieuw geïdentificeerde keys (key 10, 
11 en 12) voor EU en niet-EU landen vanuit het Veg-i-Trade onderzoek.

In de primaire productie kan gebruik van druppelirrigatie het con-
tact van water met het eetbare gedeelte van de plant vermijden. 
Tevens zijn er waterzuiveringssystemen (zoals sedimentatievijvers, 
zandfiltratie, chloreren, UV-behandeling of ultrasoon) bestudeerd 
die de lokale waterkwaliteit tot een aanvaardbaar niveau kunnen 
brengen voor gebruik van het water voor, bij of na de oogst. Voor wat 
betreft het waswater in de processing van versneden groenten is 
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