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WETENSCHAP

THEMA: LABANALYSE

VOEDSELVEILIGHEID & KWALITEIT

Clostridium perfringens is een anaerobe sporenvormende bacterie die 
een van de meest voorkomende voedselgerelateerde ziektes bij de mens 
veroorzaakt. Op basis van zogenaamd peilstationonderzoek wordt het 
aantal gevallen van C. perfringens voedselvergiftiging in Nederland 
geschat op 10.000 tot 50.000 per jaar (1). De sporen van deze bacterie 
zijn bestand tegen pasteurisatie en komen wijdverbreid voor, waaron-
der in grond, water, en in de darm van gezonde mensen en dieren (2). 
C. perfringens kan voorkomen in vele levensmiddeleningrediënten. De 
sporen kunnen een groot aantal gangbare bewerkingsstappen, die wor-
den toegepast bij de bereiding van levensmiddelen, overleven. Afhan-
kelijk van de eigenschappen en bewaarcondities van het product kun-
nen deze vervolgens ontkiemen en uitgroeien tot hoge aantallen. Zie 
tabel 1 met daarin een aantal groeikarakteristieken van C. perfringens. 

Hoge aantallen nodig
Consumptie van een product dat met C. perfringens is besmet, leidt pas 
tot ziekte als daarin hoge aantallen voorkomen (meer dan 105 kolonie-
vormende eenheden (kve) per gram), van stammen die toxines kun-
nen vormen. Die hoge aantallen kunnen ontstaan wanneer een pro-
duct onvoldoende is verhit, wanneer het te langzaam is afgekoeld of 
wanneer het bij te hoge temperaturen wordt bewaard. De bacterie kan 
zich zeer snel vermeerderen bij temperaturen tussen de 40 en 46°C, 
waarbij elke 10 minuten verdubbeling kan optreden. Ziektegevallen als 
gevolg van consumptie van levensmiddelen met C. perfringens komen 
regelmatig voor in grootkeukens wanneer maaltijden te langzaam  
worden opgewarmd of afgekoeld. Bij inname van hoge aantallen 
bestaan de symptomen uit diarree, buikpijn en/of misselijkheid. Dit 

treedt doorgaans op tussen de 5 tot 22 uur na consumptie. Na 24 uur 
verdwijnen de meeste verschijnselen en treedt snel herstel op. In zeer 
zeldzame gevallen kan C. perfringens leiden tot een fatale vorm van 
darmontsteking. In Europees verband is er geen specifieke regelgeving 
voor Clostridium perfringens. In de Warenwet zijn wel normen opgeno-
men; in een levensmiddel mogen niet meer kweekbare C. perfringens 
aanwezig zijn dan 100.000 per gram of milliliter (3). 

Detectie
C. perfringens wordt ingedeeld op basis 
van vijf toxine-types (A tot en met E). 
Voedselgerelateerde ziekte door C. per-
fringens wordt veroorzaakt door type 
A-stammen die ook het C. perfringens 
enterotoxine (CPE) kunnen produce-
ren. Na inname van hoge aantallen van 
een CPE-producerende stam kunnen 
vegetatieve cellen van de bacterie in de 
darm overgaan tot sporulatie en 
CPE-productie, wat leidt tot diarree. 
Het cpe-gen dat codeert voor het 
CPE-enterotoxine kan gelegen zijn op 
het chromosoom (C-cpe) of op een 
plasmide (P-cpe). Een plasmide is een 
cirkelvormige streng DNA die zich bui-
ten het chromosomaal DNA bevindt. 
Met dit DNA kan genetische informatie 

Clostridium 
perfringens 

beter beheersen
De kritische controlepunten om voedselgerelateerde ziekte door Clostridium perfringens te 
voorkómen, verschillen tussen twee groepen van deze bacterie. Hiermee dient in risicoanalyses 
rekening te worden gehouden. Dat is een belangrijke uitkomst van het promotieonderzoek dat 
door Yinghua Xiao is uitgevoerd bij NIZO food research.

Tabel 1. Groeikarakteristieken van  

C. perfringens uit Labbe et al. 2000 (9).

*Lagere minimum temperaturen van 12°C 

worden ook in de literatuur gerapporteerd. 

Goede groei bij 12°C werd waargenomen 

voor C. perfringens P-cpe stammen (8).

Temperatuur 
Minimum temperatuur 15 °C *
Optimum temperatuur 43 - 45 °C 
Maximum temperatuur 45 - 50 °C 
Sporulatie 35 - 40 °C 

Wateractiviteit (aw) 
Minimum aw > 0,96 

pH 
Minimum pH 5,0 
Optimum pH 6,5 – 7,5 
Maximum pH 8,3 



Ziekteverwekkend
Clostridium perfringens cpe-positief 

Clostridium perfringens, cpe-negatief

Clostridium spp (niet perfringens)

Figuur 1. De standaard kweekmethode voor C. perfringens gaf voor voedsel isolaten 
in ongeveer 30% van de gevallen tot vals-positieve resultaten en maakt geen onderscheid  
tussen ziekteverwekkende cpe stammen en andere C. perfringens stammen.
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tussen bacteriën onderling en zelfs tussen verschillende soorten worden 
uitgewisseld. Dit is een vorm van horizontale genoverdracht. 
Er bestaat een internationale standaard voor de bepaling van het aantal 
kweekbare C. perfringens in levensmiddelen en diervoeders: ISO 
7937:2004 (4). Deze maakt echter geen onderscheid tussen toxinetypes 
en/of cpe-producerende stammen. Het is mogelijk met PCR vast te stel-
len of stammen het cpe-toxinegen bezitten, maar er is geen gevalideer-
de commerciële methode beschikbaar.

Verbeterde beheersing
Voor verbeterde beheersing van C. perfringens in de voedselketen was 
beter begrip van deze bacterie nodig. In het promotieonderzoek van dr. 
Yinghua Xiao (5) dat plaatsvond in het kader van het Top Instituut 
Food and Nutrition, onder begeleiding van Marjon Wells-Bennik 
(NIZO) en Tjakko Abee (Wageningen Universiteit), werden allereerst 
circa 100 C. perfringens stammen onderzocht. Deze waren geïsoleerd 
uit een groot aantal verschillende 
levensmiddelen met de standaard 
kweekmethode volgens ISO 7937 
(anaerobe incubatie op Tryptose Sul-
fiet Cycloserine agar, gevolgd door 
bevestiging) door de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 
(4). Op basis van 16S rDNA sequentie 
bleek dat de huidige standaard kweekmethode in ongeveer 30% van de 
gevallen vals-positieve resultaten opleverde, met andere woorden, de 
betreffende isolaten waren geen C. perfringens (6). Verder bleek dat van 
alle bevestigde C. perfringens isolaten slechts circa 10% het cpe-gen 
droeg. In deze cpe-positieve stammen was het cpe-gen in zeven van de 
acht gevallen op het chromosoom gelokaliseerd; in één geval was het 
gen aanwezig op een plasmide (6). Deze resultaten benadrukken dat de 
huidige detectiemethoden tekort schieten ten aanzien van hun specifi-
citeit voor het aantonen van C. perfringens. Verder worden de stammen 

die tot ziekte kunnen leiden (cpe-stammen) niet specifiek aangetoond 
binnen de soort (zie figuur 1). 

Duidelijke verschillen tussen C-cpe en P-cpe stammen
Bij voedselgerelateerde uitbraken van C. perfringens zijn doorgaans 
C-cpe stammen betrokken. Pas meer recent zijn ook uitbraken door 
P-cpe stammen gerapporteerd (7). Nadere genetische analyse van C. 
perfringens isolaten uit levensmiddelen liet zien dat C-cpe stammen tot 
een cluster behoren dat duidelijk verschilt van de clusters van P-cpe en 
cpe-negatieve stammen. De laatste soorten komen doorgaans voor in 
de darm (6). Voedselvergiftiging door C. perfringens wordt nogal eens 
veroorzaakt door vlees- of vleesproducten die een verhitting ondergin-
gen, maar vervolgens te langzaam gekoeld werden, of bij te hoge tempe-
raturen werden bewaard (2). Om die reden werd het vermogen van 
verschillende C. perfringens isolaten om uit te groeien in een vleespro-
duct getest: 15 individuele cpe-negatieve, C-cpe of P-cpe stammen wer-

den aangeënt in vlees, waarna hun 
ontkieming en uitgroei werd gevolgd. 

Sporen hitteresistentie
Eerst werden de hitterestistenties van 
de sporen van deze stammen bepaald. 
Hieruit bleek dat de sporen van C-cpe 
stammen een hoge hitteresistentie 

hadden; bij 95°C was de decimale reductietijd (D95°C) meer dan een 
half uur voor sporen van C-cpe stammen, terwijl sporen van P-cpe 
stammen en cpe-negatieve stammen binnen anderhalve minuut bij 
95°C een decimale reductie lieten zien, (figuur 2) (8).

Uitgroei in vlees
Sporen van de individuele stammen werden vervolgens aangeënt in 
rauw vers gemalen rundvlees. Na vacuümverpakking en verhitting om 
vegetatieve cellen af te doden (15 min. 75°C) werd het ontkie-

‘ C. perfringens wordt 
ingedeeld op basis  
van 5 toxine-types’

e Het onderzoek van Yinghua Xiao (links) leert 

dat de kritische controlepunten voor C-cpe stam-

men anders zijn dan die voor P-cpe stammen. 
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stammen dient een lage koeltemperatuur te worden geborgd, 
wellicht lager dan deze aanbevolen temperatuur. 
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mings- en uitgroeigedrag van de stammen bepaald in dit product 
gedurende bewaring bij 12°C. Het vermogen van de P-cpe stam-
men en de cpe-negatieve stammen om uit te groeien bij 12°C bleek 
aanzienlijk beter dan dat van de C-cpe stammen. Voor de P-cpe 
stammen werd signifi cante uitgroei bij 12°C waargenomen, van 
circa 10 kve per gram bij aanvang, tot circa een miljoen kve per 
gram na zeven dagen. Voor de C-cpe stammen bleven de aantallen 
in diezelfde tijd onder de 10.000 kve per gram (fi guur 3). De mini-
mum groeitemperatuur voor C. perfringens dient dan ook naar 
beneden te worden bijgesteld. Uit deze resultaten volgt dat P-cpe 
stammen een competitief voordeel hebben ten opzichte van C-cpe 
stammen in een product dat onvoldoende gekoeld wordt bewaard 
(bijv. in een slecht werkende koelkast). 

Consequenties voor de praktijk 
De bevinding dat binnen de soort C. perfringens twee groepen ziek-
teverwekkende cpe stammen zijn te onderscheiden met verschillen-
de eigenschappen, heeft  consequenties voor de praktijk. Om voedsel-
gerelateerde uitbraken door C. perfringens te voorkomen, zijn de kri-
tische controlepunten voor C-cpe stammen anders dan die voor 
P-cpe stammen. Voor de groep C-cpe isolaten (met het cpe-gen op 
het chromosoom) is een relatief hoge hittebehandeling vereist om de 
sporen te inactiveren (D95°C >30 min), en snelle koeling is nodig om 
uitgroei van eventuele overlevende sporen te voorkomen. Voor P-cpe 
isolaten (met het cpe-gen op een plasmide) zijn sporen relatief een-
voudig te inactiveren door verhitting (D95°C <1,5 min), maar omdat 
deze stammen goed kunnen groeien bij 12°C, is het kritisch dat 
besmetting ná verhitting wordt voorkomen middels goede hygiëne-
maatregelen. Om C. perfringens uitgroei te voorkomen wordt een 
bewaartemperatuur <10-12°C geadviseerd (2). Met name voor P-cpe 

Figuur 2. Sporen van C-cpe stammen zijn veel hitteresistenter dan die 

van P-cpe stammen en cpe-negatieve stammen. De decimale reductie-

tijd voor C-cpe stammen bij 95°C ligt boven de 30 minuten; voor de 

andere stammen onder de anderhalve minuut.

Figuur 3. Het vermogen van de P-cpe stammen en cpe-negatieve 

stammen om uit te groeien bij 12°C bleek aanzienlijk beter dan dat van 

de C-cpe stammen na 7 dagen in vacuüm verpakt gemalen rundvlees 

(voorbehandeld 15 min 75°C).
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