
024

VMT   .   20 februari 2015   .   NR 2VOEDSELVEILIGHEID & KWALITEIT

‘ Daarom moet men  
voorzichtig zijn met  
voorspellende modellen’

Listeria-beheersing 
anno 2015

Door de omvang van de incidenten die de 

afgelopen jaren breed uitgemeten werden in 

de media (paardenvleesaffaire, Salmonella 

in gerookte zalm, EHEC in kiemgroenten) 

is er weinig aandacht meer voor Listeria 
monocytogenes. Toch werden er in 2013 nog 

79 gevallen van Listeriose gemeld bij het 

RIVM en overleden er acht personen aan 

de gevolgen van de infectie (Staat van 

Zoönosen 2013, RIVM).

Listeria monocytogenes heeft eigenschappen 

die het voor producenten extra lastig 

maken om de risico’s te beheersen. De bac-

terie kan zich namelijk bij erg lage tempera-

turen nog vermeerderen (volgens sommige 

bronnen zelfs al vanaf 0°C), dus óók in de 

koelkast! Daarnaast is deze bacterie goed in 

staat zichzelf te nestelen in productieruim-

tes waardoor producten ongemerkt besmet 

kunnen raken.

Voor deze bacterie zijn dan ook specifieke 

eisen opgenomen in de Europese wetge-

ving. Interpretatie daarvan is niet eenvou-

dig, omdat de eisen waaraan moet worden 

voldaan afhankelijk zijn van het gedrag van 

de bacterie in het product. 

Wetgeving
In de voedselveiligheidscriteria (Bijlage I) 

van Verordening (EG) Nr. 2073/2005 zijn 

twee criteria opgenomen voor Listeria 
monocytogenes: ‘afwezig 

in 25 g’ en ‘100 kve/g’. 

Voor kant-en-klare zuige-

lingenvoeding en kant-

en-klare voeding voor 

medisch gebruik geldt 

altijd ‘afwezig in 25 gram’ 

(levensmiddelencategorie 

1.1). Voor kant-en-klare 

producten die niet als voedingsbodem voor 

Listeria monocytogenes kunnen dienen, 

geldt alleen de grenswaarde van 100 kve/g 

(levensmiddelencategorie 1.3). De produ-

cent moet deze voor de gehele houdbaar-

heidstermijn kunnen garanderen. Voor pro-

ducten die wél als voedingsbodem voor Lis-
teria monocytogenes kunnen dienen 

(levensmiddelencategorie 1.2), geldt die 

grenswaarde ook, mits de producent kan 

aantonen dat hieraan kan worden voldaan 

Het beheersen van de risico’s die Listeria monocytogenes met 
zich mee kan brengen, gaat in veel gevallen verder dan simpel-
weg analyseren en procedures volgen. Aanvullend onderzoek 
kan nodig zijn om vast te stellen wat de bacterie in het product 
doet tijdens het bewaren. Wat houdt dergelijk aanvullend onder-
zoek in en waar is dat op gebaseerd?

gedurende de gehele houdbaarheidstermijn. 

Kan de producent dat niet, dan geldt voor 

deze categorie het criterium ‘afwezig in 25 

gram’. De bacterie mag dan dus niet aange-

troffen worden in het product voordat het 

de directe controle van de producent verla-

ten heeft. Verder stelt de verordening dat de 

verwerkingsruimtes en uitrusting onder-

zocht dienen te worden op aanwezigheid 

van Listeria monocytogenes.

Onduidelijkheden
Ondanks dat hiermee de eisen duidelijk lij-

ken, wordt de wetgeving in de praktijk vaak 

niet goed geïnterpreteerd. Ten eerste is er 

vaak onduidelijkheid over de levensmidde-

lencategorie van ‘kant-en-klare’ levensmid-

delen waarvoor de eisen ten aanzien van 

Listeria monocytogenes gelden. Verordening 

2073/2005 (art. 2) definieert kant-en-klare 

levensmiddelen als ‘levensmiddelen die 

door de producent of de fabrikant bedoeld 

zijn om rechtstreeks door de mens te wor-

den geconsumeerd, dus zonder dat verhit-

ting of een andere bewerking nodig is om 

relevante micro-organismen te elimineren 

of tot een aanvaardbaar niveau terug te 

brengen’. In de praktijk komt het er echter 

op neer dat producten die nog wel ver-

warmd moeten worden (voorgegaarde 

maaltijden, snacks, verse pizza) óók als 

kant-en-klaar beschouwd dienen te worden. 

De producent kan er namelijk niet van uit-

gaan dat de consument het product goed 

verwarmt. Vooral bij een voorgegaard pro-

duct is de kans groot dat de consument het 

product niet goed genoeg verhit.

Ten tweede is het vaak niet duidelijk hoe de 
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producent bewijs aan kan leveren waaruit 

blijkt dat de grenswaarde van 100 kve/g niet 

zal worden overschreden. Daarom is er in 

Europees verband een leidraad opgesteld: 

‘Guidance document on Listeria monocyto-
genes shelf-life studies for ready-to-eat 

foods, under Regulation (EC) No 2073/2005 

of 15 November 2005 on microbiological 

criteria for foodstuffs’. Hierin worden de 

verschillende mogelijkheden voor het leve-

ren van bewijsvoering uiteengezet.

Ter verduidelijking van de eisen in Verorde-

ning (EG) Nr. 2073/2005 heeft de NVWA 

zelf ook een toelichtend document opge-

steld: Informatieblad 85 - ‘Interpretatiedo-

cument NVWA m.b.t. Verordening (EG) nr. 

2073/2005 inzake microbiologische criteria 

voor levensmiddelen’. Daarin worden de 

eisen ten aanzien van Listeria monocytoge-
nes uitvoerig toegelicht. 

Beheersen risico grenswaarde
Wanneer de producent niet uit kan sluiten 

dat een kant-en-klaarproduct in eindver-

pakking besmet is met Listeria monocytoge-
nes, dan zal deze aan moeten kunnen tonen 

dat de grenswaarde van 100 kve/g niet over-

schreden wordt. In sommige gevallen zijn 

de eigenschappen al zo ongunstig dat op 

basis daarvan kan worden gesteld dat het 

risico beheerst is (bijvoorbeeld aw-waarde 

en/of pH te laag, zie Informatieblad 85). 

Als er geen bewijs is op basis waarvan het 

product tot levensmiddelencategorie 1.3 

mag worden gerekend, dan zal de produ-

cent vast moeten stellen wat er met de bac-

terie gebeurt in het product. Daarvoor kun-

nen voorspellende wiskundige modellen of 

een challengetest worden ingezet. 

Voorspellende wiskundige modellen
Met voorspellende wiskundige modellen 

kan het gedrag van Listeria monocytogenes 
worden voorspeld op basis van de product- 

eigenschappen die bepalend zijn voor het 

gedrag van deze bacterie. De producent 

moet daarvoor in ieder geval de pH, de 

aw-waarde, de concentratie van de eventueel 

aanwezige conserveermiddelen en – wan-

neer het product verpakt wordt onder een 

beschermende atmosfeer – ook de concen-

tratie koolstofdioxide in de verpakking 

weten. 

Een gebruiksvriendelijk programma waar-

mee het gedrag van L. monocytogenes kan 

worden voorspeld, is Combase predictor 

(www.combase.cc). Hierin zijn vier wiskun-

dige modellen opgenomen om het gedrag 

van Listeria monocytogenes te voorspellen. 

Ieder model voorspelt het gedrag van de 

bacterie op basis van de aw-waarde (óf het 

zoutgehalte), de pH, de temperatuur en de 

initiële besmettingsgraad. In elk van de vier 

modellen is er daarnaast de mogelijkheid 

voor nog één extra parameter het gedrag te 

voorspellen: de concentratie melkzuur, de 

concentratie nitriet, de concentratie azijn-

zuur of het percentage koolstofdioxide in de 

verpakking. Verder kan een waarde worden 

ingevoerd voor de fysiologische gesteldheid 

van de bacterie (‘Phys. state’ in Combase). 

Dit is een maat voor de lagfase, ofwel de tijd 

die de bacterie nodig heeft om de exponen-

tiële groeifase te bereiken. Omdat deze 

waarde meestal onbekend is, kan dit vakje 

leeg worden gelaten waarop het model hier-

voor zelf een (standaard)waarde invult. Het 

kan echter zijn dat de lagfase in de praktijk 

langer of minder lang duurt, en dat is dan 

ook een van de redenen om voorzichtig te 

zijn met voorspellende modellen, waarvan 

het gebruik sowieso de nodige basiskennis 

van microbiologie en levensmiddelenche-

mie vereist.

Een beperking waar vaak tegenaan wordt 

gelopen, is dat de producteigenschappen 

buiten de grenzen van het model vallen. 

Ook kan Combase niet de invloed van 

meerdere conserveermiddelen gelijktijdig 

meenemen in een voorspelling. Een model 

dat dit wel kan, is de Food Spoilage and 

Safety Predictor (FSSP), ontwikkeld door de 

Technische Universiteit van Dene-

Het inzetten van een challengetest voor een kant-en-klaarproduct, waarvan producenten zich vaak niet bewust zijn dat het door autoriteiten als kant-en-klaar wordt beoordeeld. 

V.l.n.r. : aanbrengen Listeria culture, verdelen culture over het product en inwegen besmette testeenheid voor maken decimale verdunning. 
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marken (http://fssp.food.dtu.dk/). Ook dit 

model is echter beperkt in het aantal toe-

passingsmogelijkheden.

Challengetest
Als met modelberekeningen geen betrouw-

bare indicatie van het gedrag van de bacte-

rie kan worden verkregen, dan kan een chal- 

lengetest uitkomst bieden. Daarmee wordt 

proefondervindelijk vastgesteld wat er met 

een bacterie in het product gebeurt. Dit is 

ongetwijfeld de meest betrouwbare manier, 

mits alle factoren die bepalend kunnen zijn 

voor het gedrag worden meegenomen. Om 

uitvoerende laboratoria daarmee te helpen, 

heeft het EU-referentielaboratorium voor 

Listeria monocytogenes een technische lei-

draad opgesteld: ‘Technical guidance docu-

ment on shelf-life studies for Listeria mono-
cytogenes in ready-to-eat foods’. In deze lei-

draad zijn drie verschillende testprocedures 

uitgewerkt, waarvan de meest voor de hand 

liggende procedure een test is waarmee de 

groeipotentie wordt bepaald; dit is een maat 

voor het verschil in aantal kiemen tussen 

het moment van besmetten en het einde 

van het bewaartraject. 

Hierin wordt ook een procedure uiteenge-

zet voor het bepalen van de maximale 

groeisnelheid en wordt er een procedure 

beschreven om op basis van L. monocytoge-
nes-tellingen op het einde van de bewaar-

termijn een inschatting te maken van het 

risico. In de praktijk wordt echter meestal 

de testprocedure aangehouden waarmee de 

groeipotentie wordt bepaald.

Een probleem waar men met challengetes-

ten vaak tegenaan loopt, is de temperatuur 

waarbij het risico op uitgroei dient te wor-

den geëvalueerd. De Europese leidraad 

bevat een schema om te bepalen bij welke 

temperatuur het product bewaard dient te 

worden. Heeft de producent geen gegevens 

op basis waarvan hij het temperatuurbe-

waartraject kan verdedigen, dan dient deze 

uit te gaan van een temperatuur van 8°C 

voor opslag intern en 12°C voor presentatie 

in de retail en opslag bij de consument 

thuis. Bij dergelijke temperaturen is de kans 

echter groot dat de gewenste houdbaarheid 

niet gehaald wordt (zie de figuur op deze 

pagina). Van de NVWA (Informatieblad 85, 

tabel 1) mag in dat geval het risico bij lagere 

temperaturen worden geëvalueerd; 7°C 

voor interne opslag en presentatie in de 

retail, en 9°C voor opslag bij de consument, 

mits het product voor de Nederlandse 

markt bestemd is. 

De kosten van challengetesten en modelbe-

rekeningen zijn vaak vele malen hoger dan 

de kosten van routineanalyses. Echter, in de 

meeste gevallen verdienen die kosten zich 

uiteindelijk weer terug omdat met een 

gedegen onderbouwing van de voedselvei-

ligheid uiteindelijk in de meeste gevallen 

minder vaak hoeft te worden geanalyseerd.

Uitgebreide versie
Een langere versie van dit artikel is voor 
Optimaal- en Online-abonnees van VMT in 
te zien op de themapagina VoedselVeiligheid 
van VMT.nl.

• FRANK DE BOK •

Dr. ir. F. de Bok, microbioloog/hoofd kenniscentrum 

Eurofins KBBL - Inspection, Consultancy & Advice, 

fbok@kbbl.nl

Voorspelling van het gedrag van 

Listeria monocytogenes met 

behulp van Combase Predictor, 

voor de adviesbewaartempera-

tuur van koelverse producten 

(blauw) en voor het temperatuur-

bewaartraject (rood) uit de Tech-

nische leidraad van de EU.
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