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THEMA: LABANALYSE

VOEDSELVEILIGHEID & KWALITEIT

Alternatieve meet-
methode populair

In de afgelopen jaren is de consument gecon-
fronteerd met een aantal voedselschandalen, 
variërend van onjuiste informatievoorziening 
tot bedreigend voor de volksgezondheid. Deze 

Silliker wordt Mérieux 
NutriScience
De naam Silliker wordt gewijzigd in Mérieux 
NutriSciences, om de herkenbaarheid te 
vergroten van de verschillende wereldwijde 
overnames binnen het France moeder- 
concern Institut Mérieux.
Het laboratorium in Ede kent een lange his-
torie en de huidige naam dateert van 2000, 
toen het Amerikaanse Silliker (opgericht in 
1967) twee Nederlandse laboratoria over-
nam en een nieuw lab vestigde in Ede. 
Institut Mérieux was toen al grootaandeel-
houder en heeft in 2011 een aparte  
divisie opgericht voor zijn wereldwijde  
laboratoria-activiteiten (>70), genaamd 
NutriSciences. 
Vanaf 1 december zal het laboratorium in 
Ede ook deze naam gaan voeren. 

Voedingsmiddelenproducenten, en dus laboratoria, willen snel 
betrouwbare resultaten bepalen. Alternatieve meetmethoden 
voor de officiële ISO-normen zijn populair. Wanneer besluit een 
lab een dergelijke methode aan te bieden en hoe zorgt het voor 
kwalitatief betrouwbare uitkomsten?

Wanneer implementeren en hoe deze te verifiëren

sie staan. Het vaststellen van de zogenaamde 
prestatiekenmerken is belangrijk om resultaten 
van verschillende methoden te kunnen verge-
lijken en verklaren. Ondanks accreditatie kun-
nen prestatiekenmerken tussen laboratoria 
behoorlijk verschillen. Deze zijn (groten)deels 
te verklaren door verschillen in de implemen-
tatie van een nieuwe methode in de labs.

Randvoorwaarden  
alternatieve methode
Commerciële en kwalitatieve wensen van een 
lab spelen een belangrijke rol bij het besluit om 
een nieuwe methode te introduceren. Uit-
gangspunten zijn de marktontwikkelingen, 
zoals: gewijzigde wetgeving, klantwensen voor 
een kortere analysetijd, nieuwe exportmark-
ten, specifieke klantwensen, lagere inkoopkos-
ten. Voordat besloten wordt of een nieuwe 
methode kan worden opgezet, worden eerst de 
volgende vragen beantwoord:
•  Is de alternatieve methode gevalideerd vol-

gens ISO 16140/AOAC of vergelijkbaar? 
Daarvoor vraagt het lab de validatierappor-
ten op bij de producent van de alternatieve 
methoden.

•  Welke matrix werd bij de validatiestudies 
gebruikt?

•  Valt de methode binnen de EU-wetgeving en 
wat zijn de ervaringen binnen de andere 
laboratoria van de Silliker groep, inmiddels 
Mérieux NutriSciences (zie kader). Vanwege 
historie, cultuur, type matrixes en klanten, 

schandalen, die publicitair veel aandacht gene-
reren, stimuleren het verbeteren van de infor-
matievoorziening. Daarbij is voedselanalyse 
een belangrijk onderwerp. Zowel commerciële 
als bedrijfslaboratoria zijn gehouden aan 
strenge wetgeving en verplichte accreditatie 
volgens ISO 17025 door de Raad voor  
Accreditatie.

Voordelen accreditatie
Het voordeel van accreditatie is dat de analyse-
methodiek bekend is, dat deze methode alge-
meen wordt toegepast en dat prestatiekenmer-
ken ervan bekend zijn. Nadeel is de benodigde 
tijd om een analysemethode geaccrediteerd te 
krijgen. Door toenemende analysewensen, de 
sterk fluctuerende actualiteit en doordat het 
organisatorisch en financieel onhaalbaar is om 
alle beschikbare methoden te laten accredite-
ren, staat het laboratoria vrij alternatieve test-
methoden te implementeren. 

Intensief traject
Een laboratorium dat een nieuwe methode wil 
opzetten, doorloopt een intensief traject. Daar-
bij mogen de analyseresultaten niet ter discus-
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Een laboratorium dat een nieuwe methode wil opzetten, doorloopt een intensief traject.
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hebben laboratoria daar soms een verschil-
lend beleid in gevoerd.

•  Ten slotte de haalbaarheid van de kostprijs in 
termen van inkoop, volume, arbeid en 
afschrijving.

Vallen de evaluaties positief uit, dan wordt er 
een verificatie van de methode uitgevoerd en 
worden kenmerken als betrouwbaarheid en de 
reproduceerbaarheid vastgesteld.

Verificatie kwantitatieve methoden
Bij kwantitatieve methoden worden tijdens de 
verificatie de prestatiekenmerken vast- 
gesteld in de relevante matrices, zoals:

• Herhaalbaarheid (Sr)
• Reproduceerbaarheid (SR)
• Meetonzekerheid (U)
• Juistheid

De herhaalbaarheid is het bepalen van de stan-
daarddeviatie (S) onder vastgelegde omstan-
digheden, om een maat te verkrijgen voor de 
spreiding van analyseresultaten, als deze door 
eenzelfde analist onder dezelfde omstandighe-
den worden verkregen. Silliker hanteert intern 
Sr ≤ 0,20 log. Er worden tien verschillende 
duplomonsters genomen, met dezelfde analist, 
apparatuur en media.
Reproduceerbaarheid oftewel robuustheid van 
de analyse wordt ook uitgedrukt met de stan-
daarddeviatie, maar dan in de situatie dat dup-
loanalyses door verschillende analisten en 
onder verschillende omstandigheden worden 
uitgevoerd. Interne richtlijn binnen Silliker is 

SR ≤ 2*(maximale) Sr ≤ 0,40 log. Ook hier wor-
den tien verschillende duplomonsters bepaald, 
maar dan op een ander tijdstip en met een 
andere analist, apparatuur en media. 
De meetonzekerheid wordt bepaald volgens 
ISO/TS 19036 norm waarbij U = 2*SR. Uit 
deze norm volgt een meetonzekerheid van U 
≤ 0,8 log. Als laatste wordt de juistheid van de 
methode geverifieerd door deelname aan ring-
onderzoek (vergelijkend onderzoek bij meer-
dere laboratoria) en door controle met een 
gecertificeerd monster. Het totale tijdstraject 
beloopt weken tot maanden, afhankelijk van 
de omvang van de innovatie. Het streven is 
altijd om prestatiekenmerken te verkrijgen die 
gelijk zijn aan of beter zijn dan die verkregen 
in de validatie volgens ISO 16140.

Verificatie kwalitatieve methoden
Voor kwalitatieve methoden worden de pres-
tatiekenmerken Aantoonbaarheid en Juistheid 
vastgesteld. Binnen de bekende matrices wordt 
het liefst gewerkt met besmette producten om 
kwalitatieve methoden te verifiëren. In de 
praktijk is dit lastig, waardoor er kunstmatig 
besmet dient te worden met de juiste (sero)- 
typen die relevant zijn voor de matrix.  
Belangrijk is de aantoonbaarheid, namelijk het 
laagste aantal micro-organismen dat in het 
monster kan worden aangetoond. De laagst 
mogelijk besmettingsgraad, die voor >50% van 
de monsters een positief resultaat geeft, is de  
aantoonbaarheid. Ook hier wordt de juistheid 

van de methode getoetst met behulp van ring-
onderzoek.

Implementatie
Wanneer al deze genoemde criteria positief  
of acceptabel zijn, dient er geïnvesteerd te  
worden in de apparatuur, ruimte en inkoop. 
Tevens zal er opname in de LIMS database 
moeten plaatsvinden, implementatie in de 
kwaliteitsprocedures en training van perso-
neel. Het is mogelijk om een RvA-accreditatie 
op de methode aan te vragen; dit traject heeft 
een bepaalde tijdsduur en RvA-kosten. Tot slot 
worden de klanten geïnformeerd over de nieu-
we meetmethode.
Bovenstaand geeft weer dat het opzetten van 
een analysemethode een grote investering ver-
eist in tijd, financiën en beschikbaarheid van 
deskundig personeel. Kortom, bij het opzetten 
van analyses gaan (commerciële) laboratoria 
niet lichtzinnig te werk. 

Vragen over uitslagen
Klanten hebben soms vraagtekens bij de ana-
lyse-uitslagen. Verkeerde uitkomsten zijn 
enerzijds mogelijk in de vorm van in het labo-
ratorium gemaakte fouten; anderzijds zijn fou-
ten verklaarbaar vanuit de voorbereiding van 
het monster in relatie tot de matrix, waarvoor 
de methode is opgezet. Keuze welk deel van 
het monster gebruikt wordt en de homogeni-
satie daarvan zijn belangrijk. 
Veelal is er discussie over de matrix die door 
klanten wordt aangeboden. Is pizza dezelfde 
matrix als waarvoor de test is ontwikkeld? Piz-
za bestaat uit vele componenten, zoals vlees, 
deeg, tomaten. Ook de juiste voorbehandeling 
is belangrijk. Wordt de pizza volledig gemalen 
of nemen we een deel van de pizza? Welk deel 
nemen we dan? Hoopt de besmetting zich op 
in het vleesgedeelte van de pizza? Bij dergelijke 
ingewikkelde matrices kunnen de resultaten 
behoorlijk variëren.
Het is belangrijk om een goede relatie te heb-
ben met het analyserend laboratorium en goed 
af te stemmen of methoden geschikt zijn voor 
uw producten en de juiste analysevraag te stel-
len. Doel daarbij is dat resultaten overeenko-
men met de verwachtingen uit de offerte.

• LEO VAN HARTEN •

L. van Harten, Silliker Nederland,  
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