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Onderzoeksresultaten Veg-i-Trade 
naar fysieke en chemische middelen

Wassen van sla gevolgd door spoelen.
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Een van de werkpakketten binnen het in april 2014 afgelopen vierjarig Europees project  
Veg-i-Trade was het onderzoek naar de effectiviteit van desinfectie van het waswater van sla. 
Gegenereerde gegevens vormden de basis van een model voor de beoordeling van  
de werkzaamheid van diverse waterbehandelingen, rekening houdend met de gegeven  
fysisch-chemische parameters en product-water-verhouding.

Zoals overal in onze omgeving zijn bacteriën talrijk aanwezig  
op groenten en fruit. De meeste van deze bacteriën zijn niet 
schadelijk en kunnen zelfs gunstig zijn. Er kunnen echter ook 
pathogene bacteriën, virussen of protozoa aanwezig zijn op 
groenten of fruit. 
Tijdens het industrieel reinigen van deze producten komen 
behalve aanklevende micro-organismen, stof en aarde in het 
geval van versneden groenten of fruit ook sappen in het was- 
water terecht. Om de kosten te drukken wordt het waswater  
hergebruikt. Micro-organismen en organische materie kunnen 
zich daardoor ophopen in het waswater. Weliswaar 
kan door continu verversen de concentratie aan 
organische materie en micro-organismen in het 
waswater worden verlaagd, maar dit beschermt niet 
tegen kruiscontaminatie. 
Tijdens het wassen zal een deel van eventueel op een 
product aanwezige pathogenen overgedragen wor-
den naar het waswater en zo onbesmet product 
besmetten. Het water fungeert als verspreidingsme-
dium voor micro-organismen en schiet zijn doel daarmee voorbij. 

Twee typen desinfectie
Om de microbiële concentratie in het waswater laag te houden 
en zo microbiële kruiscontaminatie te vermijden, kan het was-
water worden gedesinfecteerd. Aangezien micro-organismen 
door desinfectie niet volledig van de groenten of het fruit verwij-
derd kunnen worden, lijkt de beste oplossing de (resterende) 
micro-organismen in het water aan te vallen en daarmee  
verspreiding over een grotere partij groenten en fruit op die 
manier te vermijden. 
Waterdesinfectie kan worden ingedeeld in twee groepen technie-
ken: chemische en fysische. Bij chemische desinfectie worden 
chemicaliën toegevoegd aan het water. Voorbeelden zijn chemi-
sche oxidantia als chloor, chloordioxide, ozon, perazijnzuur en 
waterstofperoxide, maar ook organische zuren. Fysische des- 
infectietechnieken maken daarentegen gebruik van een fysisch 
principe (hitte, ultrasoon, ultraviolette straling) om hun anti- 
microbiële functie te verrichten. 

Efficiëntie waterdesinfectie
De efficiëntie van waterdesinfectie wordt beperkt door twee fac-
toren: de desinfectiekinetiek en de interactie van het desinfectant 

met (an)organische materie. De desinfectiekinetiek beschrijft de 
inactivatie van micro-organismen ruwweg in functie van de con-
centratie aan chemisch desinfectant (of intensiteit van UV of 
ultrasoon) vermenigvuldigd met de contacttijd tussen micro- 
organisme en desinfectant (wat het concentratie x contacttijd of 
CT principe heet). Om desinfectie sneller te laten verlopen, dient 
dus meer desinfectant aan het waswater te worden toegevoegd en 
vice versa. Bij het wassen van groenten en fruit is de materie die 
tijdens wassen naar het water wordt overgedragen hoofdzakelijk 
organisch. Het is dan ook voornamelijk door reactie met deze 

organische materie dat (een deel van) het toegevoegde chemi-
sche oxidant opgebruikt wordt en verloren gaat, of dat (een deel 
van) de UV-straling wordt geabsorbeerd. Zowel de snelheid van 
afdoding van een specifiek micro-organisme als de snelheid  
(en mate) van reactie met organische materie verschilt sterk per 
desinfectant. 

Desinfectant toevoegen in wastank
Waterdesinfectie kan in een industrieel wasproces op twee ver-
schillende manieren worden ingevoerd. In de eerste plaats in de 
wastank zelf, dus in aanwezigheid van groenten en fruit. Dit 
wordt waswaterdesinfectie genoemd (zie figuur 1). Daarbij moet 
steeds een hoeveelheid desinfectant aanwezig zijn in het waswa-
ter om micro-organismen die loskomen van de te wassen groen-
ten of fruit onmiddellijk af te doden. Het is belangrijk dat deze 
afdoding zo snel mogelijk (binnen seconden) en ook overal in de 
wastank plaatsvindt.
Door de reactie van de organische materie met de waterdesinfec-
tant is in praktijk de toegevoegde dosis waterdesinfectant groter 
dan de dosis die effectief aanwezig is in het waswater. De concen-
tratie aan waterdesinfectant die op een gegeven ogenblik nog 
niet is weggereageerd, wordt het desinfectieresidu genoemd. Het 
is het desinfectieresidu gekoppeld aan de contacttijd die de 

‘ Desinfectie met ultrasone 
geluidsgolven is te traag om  
voor waswater te gebruiken’
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‘ Perazijnzuur vormt 
geen schadelijke 
nevenproducten’

desinfectie-efficiëntie bepaalt. Verder wordt de noodzakelijke 
dosis aan desinfectant bepaald door het noodzakelijke desinfec-
tieresidu, de snelheid van reactie met organische materie en de 
snelheid van waterverversing.

Alleen chemicaliën mogelijk
De vorm van de wastanks is zodanig dat diepte, hoogte en breed-
te een zekere minimum afmeting hebben om het wasproces prak-
tisch uitvoerbaar te maken. De te overbruggen afstand (in combi-
natie met de absorptie van UV-licht door organische materie in 
het waswater) voor UV-licht is groot; dit maakt continue desin-
fectie van al het water in de wastank onpraktisch. Desinfectie met 
ultrasone geluidsgolven is te traag om voor waswaterdesinfectie 
te kunnen gebruiken. Hierdoor komen alleen chemische des- 
infectanten in aanmerking voor waswaterdesinfectie. Sterker  
nog, alleen chloor, perazijnzuur, ozon en chloordioxide lijken 
kandidaten om kruiscontaminatie effectief te bestrijden. Andere 
chemische desinfectanten doden micro-organismen te traag 
(organische zuren) en/of reageren te snel met organisch  
materiaal (waterstofperoxide). 

Reconditionering
Een tweede strategie van waterdesinfectie is reconditionering 
(figuur 1). Dit houdt in dat voordat het waswater opnieuw wordt 
gebruikt dit buiten de waslijn wordt gedesinfecteerd. Dit heeft als 
voordeel dat het desinfectieproces gescheiden is van het wasproces. 
Een ander voordeel is dat vrijwel elke waterdesinfectietechniek in 
aanmerking komt voor reconditionering aangezien dit niet gebon-
den is aan de tijd en de dimensies van een wastank. Het fundamen-
tele verschil met – en grote nadeel ten opzichte van – waswaterdes-

infectie is dat op ieder moment slechts een deel van het waswater 
wordt gedesinfecteerd, in tegenstelling tot waswaterdesinfectie 
waar al het waswater op elk moment wordt gedesinfecteerd. 
Doordat preventie van microbiële kruiscontaminatie een snelle 
afdoding van micro-organismen vereist, is waswaterdesinfectie 
veel krachtiger dan reconditionering om kruiscontaminatie te 
voorkomen.

Negatieve connotatie
Rond het gebruik van chemische waterdesinfectanten hangt een 
negatieve connotatie als gevolg van de mogelijke vorming van 
allerlei reactieproducten tijdens het desinfecteren van water. Dit 
zijn chemische verbindingen die gevormd worden door reactie 
van desinfectanten met organische materie of bijvoorbeeld  
bromide. In het geval van chloor, chloordioxide of ozon kunnen 
schadelijke nevenproducten gevormd worden, waaronder enkele 

mogelijk carcino- 
gene verbindingen 
zoals de trihalome-
thanen. De verza-
melde kennis hier-
over komt hoofd- 
zakelijk uit onder-
zoek in de drink- 

en afvalwaterindustrie. Momenteel wordt in België alleen in 
drinkwater gekeken naar bepaalde desinfectie nevenproducten. 
In de context van groenten is het effect van waswaterdesinfectie 
met chloor op de productie van desinfectie nevenproducten 
onderzocht in meerdere studies waarbij steeds naar trihalometha-
nen (meest voorkomende desinfectie nevenproducten in gechlo-

Figuur 1. Twee mogelijke  

strategieën van waterdesinfectie 

tijdens het industrieel wassen 

van groenten of fruit.
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rineerd water) werd gekeken. Door de hoge organische materie in 
het waswater (zeker bij versneden groenten) vormen zich trihalo-
methanen in het (drink)water in hogere aantallen dan toegelaten. 
Maar zelfs in die gevallen werden na naspoelen met drinkbaar 
(niet gechloreerd water) niet meetbare tot zeer lage concentraties 
aan trihalomethanen op de groenten teruggevonden. Het drinken 
van kraanwater zou gemiddeld tot een hogere blootstelling leiden 
dan het consumeren van die gewassen groenten. Er dient wel 
opgemerkt te worden dat dit een goed gebruik van chloor betreft , 
namelijk het gebruik van een gecontroleerd residu. Het overmatig 
gebruik van waterdesinfectanten is zowel economisch, toxicolo-
gisch als naar de sensorische kwaliteit van de groenten en fruit 
toe, ongewenst. 

Chloraten
Recent is er tevens aandacht voor chloraten als potentieel bij-
product van waterdesinfectie met chloor bij groenten. Chloraat 
wordt voornamelijk gevormd tijdens bewaring van chloor (in de 
vorm van hypochloriet) en niet zozeer door reactie met organisch 
materiaal. Wel wordt het gevormd als nevenproduct bij de reactie 
van chloordioxide met organisch materiaal. 
In de context van desinfectie van nevenproducten komt alle 
kennis rond ozon en chloordioxide uit het onderzoek naar drink- 
en afvalwater. Perazijnzuur vormt daarentegen geen signifi cante 
hoeveelheden schadelijke nevenproducten. 
De meest eff ectieve manier om microbiële kruiscontaminatie 
tegen te gaan, is het gebruik van bepaalde chemische oxidanten in 
de wastank tijdens het wasproces. Deze situatie biedt echter ook 
het grootste potentieel op de vorming van desinfectie van neven-
producten in het waswater met daarin de groenten of het fruit.

Alleen chloor en de vorming van trihalomethanen zijn in detail 
bestudeerd in de gewassen groenten; hieruit bleek dat er geen sig-
nifi cante transfer naar de groenten plaatsvindt. Verdere kennis 
omtrent productie van nevenproducten (door andere desinfec-
tanten) is extrapolatie van wat bekend is uit de drink- en afvalwa-
terindustrie en is vooralsnog niet concreet onderzocht. Aangezien 
de acceptatie van waterdesinfectie afh angt van deze nevenproduc-
ten lijkt het dan ook noodzakelijk om dit verder te onderzoeken. 
Dit onderzoek moet dan uitwijzen in welke mate de risico’s met 
betrekking tot eventuele vorming en mogelijke overdracht van 
desinfectie nevenproducten zich verhouden tot de risico’s die zijn 
verbonden aan mogelijke besmetting van het gewassen product 
met ziekteverwekkende kiemen als gevolg van microbiële kruis-
contaminatie.
Bovendien is het dan noodzakelijk om niet alleen risico’s met 
betrekking tot consumptie van gewassen groenten in kaart te 
brengen, maar ook risico’s in het kader van arbeidsveiligheid en 
risico’s voor het milieu in geval van lozing (al dan niet na water-
behandeling) van het waswater.

Dit artikel is een refl ectie van de resultaten van het doctoraal 
onderzoek uitgevoerd door Sam Van Haute in het kader van het EU 
FP7 Veg-i-Trade project. Van Haute is gepromoveerd tot doctor in 
de Toegepaste Biologische Wetenschappen op 30 september 2014 
aan de Universiteit Gent, Campus Kortrijk. 

• SAM VAN HAUTE EN IMCA SAMPERS •

Dr. Ing. S. Van Haute en Prof. Dr. Ing. I. Sampers, Universiteit Gent, 

sam.vanhaute@ugent.be, imca.sampers@ugent.be

Figuur 2. Tijdens het continu wassen van kroppen sla werd 

de E. coli O157 concentratie 3 log gereduceerd (aantal werd 

tot 1 duizendste herleid) gedurende het volledige wasproces 

door het behouden van 1 mg/L vrij chloor, a) was de toe te 

voegen dosis chloor om die 1 mg/L vrij chloor aan te hou-

den sterk afhankelijk van de hoeveelheid organische materie 

(CZV) in het waswater (b) en was de snelheid van reactie 

met organisch materiaal (waswater van sla) sterk afhankelijk 

van het desinfectant (c).
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