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Listeria-model 
groenten en fruit

Listeria monocytogenes is een ziektever- 
wekkend micro-organisme dat met name 
gevaarlijk is voor zwangere vrouwen omdat 
deze abortus kan veroorzaken. Besmetting 
van en uitgroei in levensmiddelen die 
bedoeld zijn voor directe consumptie, de 
ready-to-eat producten, moet daarom 
zoveel mogelijk worden voorkomen. 
L. monocytogenes is zeer tolerant wat betreft 
product- en bewaarcondities. De kiem kan 
groeien bij lage temperatuur en lage pH.  
L. monocytogenes kan aanwezig zijn in voe-
dingsmiddelen zoals rauwe melk, vlees en 

vis. Doordat de bacterie ook in de grond 
voorkomt, wordt deze soms ook terug- 
gevonden op groente en fruit. 
De wetgever verplicht producenten van 
ready-to-eat producten te bewijzen dat Lis-

teria monocytogenes niet kan uitgroeien  
tot meer dan 100 kve/gram binnen de 
houdbaarheidstermijn. 

Aanpak volgens wetgeving  
en guidance 
In EU-richtlijn EG 2073/2005 en het daar-
op gebaseerde infoblad 85 van de NVWA 
wordt beschreven aan welke eisen levens-
middelen moeten voldoen wat betreft  
L. monocytogenes. Daarnaast wordt het te 
volgen protocol voor uitvoering van chal-
lengetesten beschreven in twee guidance 

documenten: ‘Technical 
guidance document on 
shelf-life studies for Liste-
ria monocytogenes in 
ready-to-eat foods, EU-RL 
for L. monocytogenes’, 
versie 2 november 2008 

en het ‘Guidance document van SAN-
CO/1628/2008 on shelf-life studies for 
ready-to-eat foods, under Regulation (EC) 
No 2073/2005 of 15 November 2005 on 
microbiological criteria for foodstuffs’. 

Een nieuw model geeft inzicht in de voorspelde groei van  
Listeria monocytogenes in gesneden groenten- en fruit- 
producten of (samengestelde) maaltijdsalades. Door gebruik 
van het model kunnen producenten het aantal challengetesten 
drastisch reduceren. De meeste groenten en fruit blijken geen 
goede voedingsbodem te zijn voor L. monocytogenes.

Samengestelde producten geen goede voedingsbodem

Voordat challengetesten worden uitgevoerd, 
is het nuttig te onderzoeken of met bekende 
gegevens, modellen en opgedane ervaring 
aan te tonen is dat Listeria monocytogenes 
niet kan uitgroeien. Deze volgorde van aan-
pak wordt ook in de guidance documenten 
beschreven. 
In de praktijk is een dergelijk theoretisch 
onderzoek tijdrovend en complex. De resul-
taten zijn vaak op meerdere manieren te 
interpreteren, wat kan leiden tot discussie 
met toezichthoudende instanties. Boven-
dien zijn de onderzoeken die beschreven 
zijn in de literatuur nooit uitgevoerd met 
die producten waarvoor de data nodig zijn. 
Ook komen de geteste omstandigheden 
vaak niet overeen met de werkelijke 
omstandigheden in de keten. De resultaten 
op basis van theoretisch onderzoek zullen 
daarom altijd moeten worden onderbouwd 
met resultaten uit challengetesten. 

Aanpak project
WFC Analytics ontwikkelde in opdracht 
van Frugi Venta en het GroentenFruit Huis, 
met financiële ondersteuning van het  
Productschap Tuinbouw, een model om te 
voorspellen in welke mate L. monocytogenes 
zal uitgroeien in een samengesteld product, 
zoals maaltijdsalades. De potentiële uitgroei 
van L. monocytogenes gedurende de houd-
baarheid is zo te voorspellen. Blijkt dat uit-
groei mogelijk is, dan kan de samenstelling 

‘ De uitgroei in de samen- 
gestelde producten met een 
zetmeelcomponent is laag’
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Toelichting op de grenzen

Na productie: Afwezig in 25 gram 
= <1 kve/25 gram 
= <0,04 kve/gram 
= <-1,4 log kve/gram

Gedurende de houdbaarheid:  
maximaal 100 kve/gram 
= 2 log kve/gram

Het verschil tussen -1,4 log en 2 log =  
3,4 log kve/gram – rode lijn

Detectielimiet van  
kwantitatieve bepalingen 
=<10 kve/gram 
= <1 log kve/gram

Het verschil tussen -1,4 log en 1 log =  
2,4 log kve/gram – gele lijn
(Voor het gemak is dit afgerond op 2,5 log)

of de houdbaarheidstermijn worden aange-
past. Het onderzoeksvoorstel en de aanpak 
zijn besproken met de NVWA. Deze is ook 
op de hoogte gehouden van de resultaten.

Ontwikkeling en onderbouwing 
Uit 250 wetenschappelijke publicaties, uit 
bestaande voorspellingsmodellen zoals 
Combase en uit microbiologische resultaten 
die deelnemers aan het project beschikbaar 
hebben gesteld, zijn data verzameld voor 
het model. Daarbij bleek dat voor bepaalde 
grondstoffen, zoals pasta, data ontbreken. 
Daarnaast moeten gevonden data worden 
geverifieerd. 
De groei van L. monocytogenes in groenten 
en fruit en de andere componenten is 
bepaald door middel van challengetesten. 
Deze testen zijn uitgevoerd met grondstof-
fen, met name groenten, die gebruikt wor-
den in maaltijdsalades en met de eindpro-
ducten zelf. In een challengetest wordt de 
groei van L. monocytogenes bepaald in 
kunstmatig besmette producten onder van 
tevoren vastgestelde bewaar- en testcondi-

ties. De groei is het verschil tussen het aan-
tal L. monocytogenes kolonies per gram aan 
het einde van de test en het aantal kolonies 
per gram aan het begin van de test.
Er zijn ruim 30 soorten groenten en fruit en 
7 pasta- en aardappelproducten getest. De 
grondstoffen zijn in de meeste gevallen in 
het laboratorium gesneden en in monster-
zakken bewaard bij 7°C gedurende 10 
dagen. Daarnaast is een tiental samengestel-
de producten, vooral maaltijdsalades, 
getest. De producten zijn zo aangeënt dat 
de verpakking en de in de verpakking heer-
sende atmosfeer intact bleven.
Vlees, vis en kaas zijn niet getest omdat hier 
veel data van bekend zijn. Uit deze data 
blijkt dat met name vlees en vis een goede 
voedingsbodem vormen voor L. monocyto-
genes. Alle verzamelde data zijn gebruikt 
om de database te vullen waarop het model 
is gebaseerd.

Resultaten uit het project
De grafieken geven de relatieve toename 
van L. monocytogenes weer. Daarbij is het 

startaantal kiemen voor alle producten op  
0 gezet, zodat de groei in de producten 
onderling goed kan worden vergeleken.
In de grafieken zijn een gele en rode hori-
zontale lijn weergegeven. Deze geven twee 
grenzen aan. De rode lijn staat op 3,4 log. 
Dit is het verschil tussen afwezig in 25 
gram, wat overeenkomt met -1,4 log, en 100 
kve/gram, wat overeenkomt met 2 log (zie 
hierboven ‘Toelichting op de grenzen’). Op 
deze manier wordt rekening gehouden met 
de wettelijke normen direct na productie en 
aan het eind van de houdbaarheidstermijn 
voor ready-to-eat producten. De gele lijn 
staat op 2,5 log. Deze grens is bepaald van-
wege de detectielimiet van 10 kve/gram in 
kwantitatieve bepalingen.
Een deel van de resultaten is weergegeven 
in de grafieken. Uit de resultaten blijkt dat 
groenten geen goede voedingsbodem zijn 
voor L. monocytogenes. In een aantal pro-
ducten, zoals komkommer en courgette,  
(niet in de grafiek opgenomen) groeit  
L. monocytogenes uit tot de grens van 2,5 
log. Dit komt door het hoge vocht- 

Figuur 2. Resultaten 

van challengetesten  

die zijn uitgevoerd op 

verschillende samen- 

gestelde producten.

Figuur 1. Resultaten 

van challengetests die 

zijn uitgevoerd op ver-

schillende grondstoffen. 

Relatieve groei van Listeria monocytogenes in verschillende grondstoffen

Relatieve groei van Listeria monocytogenes in salades
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gehalte en de gunstige pH van 6,5-7. Ook in 
het geteste fruit blijven de aantallen L. mono-
cytogenes laag, behalve in meloen. Dit komt 
overeen met resultaten uit de praktijk.
Anders is het voor de geteste zetmeelcompo-
nenten. Pasta en aardappel vormen met een 
toename variërend van 2,5 tot 6,5 log een  
zeer goede voedingsbodem voor L. monocy- 
togenes. Opmerkelijk is dat de uitgroei in de 
samengestelde producten, met daarin in de 
meeste gevallen zo’n 30 tot 40% zetmeelcom-
ponent, laag is. De toename is voor de meeste 
producten niet hoger dan 1 log, zelfs voor 
producten met daarin geitenkaas of tonijn.

Nieuw product voorspellen
In het voorspellingsmodel kan de gebruiker 
een nieuw product aanmaken en uit een 
lijst van ingrediënten het product samen-
stellen. Om te voorkomen dat het gebruik 
van het voorspellingsmodel te ingewikkeld 
wordt, waardoor resultaten snel verkeerd 
worden geïnterpreteerd, is het aantal moge-
lijkheden om zelf aanpassingen te doen zeer 
beperkt gehouden. Alleen de temperatuur, 
al dan niet variërend in de tijd, en het aan-
tal kiemen L. monocytogenes aan het begin 
en eind van de houdbaarheidstermijn zijn 
te wijzigen. De berekening wordt weergege-
ven in de vorm van grafieken, zoals getoond 
in figuur 3 en 4. Daarin worden ook de eer-
der genoemde grenzen van 2,5 en 3,4 log 
toename ten opzichte van het beginaantal 
weergegeven. Met het model kan een rap-
port worden gegenereerd, zodat het voor  
de gebruiker duidelijk is waar de voorspel-
lingen op zijn gebaseerd.

Veiligheid op veiligheid
Er is op verschillende punten in de opzet van 
de tests en interpretatie van resultaten voor 
een worst case aanpak gekozen om te voor-
komen dat het model te gunstig zal voorspel-
len. In de uitgevoerde tests zijn de samen- 
gestelde producten gechallenged door ze 
homogeen aan te enten, waarmee zeker 
wordt gesteld dat alle ingrediënten besmet 
zijn met L. monocytogenes. In de praktijk 
komen vooral puntbesmettingen voor en 

komt L. monocytogenes niet altijd op een 
goede voedingsbodem terecht.
Bij het analyseren van de monsters op  
L. monocytogenes is ervoor gekozen het 
gehele product te analyseren in plaats van de 
gebruikelijke 10 of 25 gram. Hierdoor zijn de 
resultaten nauwkeuriger.
De stammen waarmee producten zijn aan- 
geënt, zijn robuuste stammen die makkelijk 
uitgroeien bij een lage temperatuur en 
pathogeen zijn. De NVWA heeft ook haar 
referentiestam ingebracht. De stammen die 
in de praktijk in producten worden aange-
troffen, zijn vaak minder robuust en lang 
niet altijd pathogeen. De gebruiker wordt al 
bij 2,5 log gewaarschuwd dat Listeria mono-
cytogenes kan uitgroeien in het product. In 
de praktijk wordt de wettelijke grens vaak 
pas op 1 log schaal daarboven bereikt.
Met bovengenoemde punten wordt voor- 
komen dat door toevallige afwijkingen te 

gunstig wordt voorspeld. Als het voorspel-
lingsmodel voorspelt dat de grens niet wordt 
bereikt, is de kans nihil dat dit in de praktijk 
wel gebeurt.

Eigen verantwoordelijkheid
De NVWA heeft geconcludeerd dat het 
model een zeer bruikbaar hulpmiddel is om 
aan de wetgeving te voldoen. Uiteraard blij-
ven de gebruikers verantwoordelijk voor het 
op de markt brengen van veilige producten. 
Dat betekent dat, naast dat er met zorg en 
verstand van zaken om moet worden gegaan 
met het model, monitoring voor L. mono-
cytogenes onveranderd doorgaat en dat  
challengetesten blijven worden uitgevoerd 
voor producten waarvoor dat nodig is.

• RENEE LOKERSE EN TACO WIJTZES •

Ir. R. Lokerse en dr. Ir. T. Wijtzes, WFC Analytics,  

r.lokerse@foodconsult.nl

Figuur 4. Grafiek van de voorspelling van het gehele samengestelde product.

Figuur 3. Grafiek van de voorspelling van de afzonderlijke componenten van een samengesteld product.
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