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Colofon 

De Handleiding beheersing Listeria Monocytogenes (Lm) in de voedingsmiddelenindustrie  
(versie 2.0) is in mei 2019 opgeleverd door de VNV in nauwe samenwerking met enkele van haar 
leden en vertegenwoordigers van andere brancheorganisaties. 
De lay-out is afkomstig van Manualise in Delft.  
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Inleiding 

Het beheersen van Listeria Monocytogenes (verder ‘Lm’) is een zeer belangrijk vraagstuk voor 
producenten van voedingsmiddelen gezien de mogelijke risico’s voor de gezondheid en het feit dat 
Lm ook in gekoelde producten kan uitgroeien. Het bedrijfsleven werkt hard aan de beheersing van 
Lm door het gebruik van het HACCP-systeem en het basisvoorwaardenprogramma. 

De NVWA heeft het interventiebeleid voor Lm enkele malen aangescherpt. Er wordt meer aandacht 
aan de studie als onderdeel van de beheersing van Lm gegeven om aan te tonen dat producten 
binnen de houdbaarheid (HBH) het criterium niet overschrijden. Dit heeft binnen het bedrijfsleven 
geleid tot nogal wat onduidelijkheid en onzekerheid. Voorheen lag het accent vooral op de HACCP-
analyse en de gekozen hygiënemaatregelen om het mogelijke risico van nabesmetting te beheersen. 
Nu wordt daarnaast door de NVWA veel nadruk gelegd op de studies naar de initiële besmetting/ 
potentiële nabesmetting en uitgroei onder “worst case” omstandigheden. Dit wordt als voorwaarde 
gezien om aan te tonen dat producten binnen de houdbaarheidstermijn het criterium niet 
overschrijden. 

Producenten zijn verantwoordelijk 

Het bedrijfsleven is primair zelf verantwoordelijk om veilige producten op de markt te brengen. Dit is 
tevens een wettelijke verplichting. Om de veiligheid te waarborgen, zijn voedselveiligheidssystemen 
geïmplementeerd om risico’s te elimineren dan wel de gevaren te reduceren tot een acceptabel 
niveau. De specifieke invulling hiervan moeten de bedrijven zelf vorm geven. Aan de hand van een 
risicoanalyse bepaalt ieder bedrijf welke maatregelen in de productieprocessen genomen moeten 
worden om een risico te kunnen beheersen. Het is dan ook belangrijk dat producenten de 
eigenschappen van hun product kennen opdat zij de juiste beheersmaatregelen kunnen toepassen. 
Het volledig doorlopen van deze handleiding biedt bedrijven een hulpmiddel, naast onder meer 
informatieblad 85, voor de beheersing van Lm en het vaststellen van een juiste 
houdbaarheidstermijn. 

Een aantal betrokken brancheorganisaties (Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie 
(VNV), Algemene Kokswaren en Snackproducenten Vereniging (AKSV), De Federatie Nederlandse 
Levensmiddelen Industrie (FNLI), Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), Visfederatie en 
Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS)) heeft het initiatief genomen om hun leden te ondersteunen 
bij het beheersen van Lm binnen het bedrijf en het opzetten en uitvoeren van studies ter 
onderbouwing van de houdbaarheidstermijn. Deze handleiding is bedoeld om bedrijven een duidelijk 
handvat te bieden en om structuur en eenduidigheid binnen de betrokken sectoren te bereiken over 
de wijze waarop Lm wordt beheerst en houdbaarheidstermijnen worden onderbouwd. Bedrijven zijn 
echter vrij om van deze handleiding af te wijken. In de handleiding worden alle relevante aspecten 
zoals studie, validatie, monitoring, verificatie en acties bij afwijking meegenomen. Bij de 
implementatie van de handleiding binnen een bedrijf, kan mogelijk sprake zijn van specifieke 
omstandigheden en proceseigenschappen die van invloed kunnen zijn. Bedrijven dienen eventuele 
bedrijfsspecifieke afwijkingen ten opzichte van de handleiding deugdelijk te onderbouwen. 

Deze handleiding is alleen bedoeld voor kant-en-klare levensmiddelen, zoals gedefinieerd in artikel 2 
onder g van de Verordening 2073/2005. Dit betreft levensmiddelen die door de producent of de 
fabrikant bedoeld zijn om rechtstreeks door de mens te worden geconsumeerd, zonder dat verhitting 
of een andere bewerking nodig is om relevante micro-organismen te elimineren of tot een 
aanvaardbaar niveau terug te brengen. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met “misbruik” 
of “onbedoeld gebruik” van een product. Kant-en-klare zuigelingenvoeding en kant-en-klare voeding 
voor medisch gebruik vallen buiten de scope van deze handleiding. 

Producten met een duidelijke aanwijzing dat deze nog voor consumptie grondig moeten worden 
verhit en die geleverd worden aan consumenten vallen niet onder de definitie van kant-en-klare 
levensmiddelen. Dit is door de NVWA bevestigd op 29 juni 2018; de NVWA zal het Infoblad 85 
hierop aanpassen. Het bedrijf moet goed kunnen onderbouwen dat met de aangegeven instructie 
(bereidingsvoorschrift), het gevaar van Lm wordt beheerst volgens te verwachten gebruik. 
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Opzet 

In de handleiding zijn de diverse stappen om het risico van Lm te beheersen zoals studie, validatie, 
monitoring, verificatie en actie bij afwijking uitgewerkt en zo nodig nader toegelicht. De problematiek 
van het beheersen van Lm wordt vanuit de HACCP-systematiek benaderd. Bestaande 
stroomschema’s, procedures en werkinstructies kunnen, voor zover van toepassing en effectief voor 
het beheersen van Lm, worden gebruikt. HACCP omvat echter veel meer aspecten waar in deze 
handleiding niet op wordt ingegaan. 

Deze handleiding is een aanvullend hulpmiddel en geen vervanging van de wet, guidance 
documents, NVWA informatiebladen, et cetera. 

Doelgroep 

Dit document is bedoeld voor de afdeling kwaliteit binnen het bedrijf of anders de adviesorganisatie 
(waar van toepassing). 

Voor het uitvoeren van de studies met de modelleringen en challengetesten kunnen producenten 
externe partijen betrekken zoals adviseurs en laboratoria. De producent moet zich realiseren dat hij 
de verantwoordelijkheid draagt om bij de bevoegde autoriteiten de onderbouwing van de HBH aan te 
tonen. Dit betekent dat de producent de inbreng van externe partijen moet doorgronden en 
uiteindelijk de beslissingen neemt op basis van de aangedragen informatie. Een externe adviseur 
moet zich houden aan de aanpak zoals beschreven in deze Handleiding. 

Dankwoord 

De VNV is veel dank verschuldigd aan de auteurs die de Handleiding hebben opgesteld:  
Max van Leeuwen (Group of Butchers), Bart-Jan van ’t Hooft (Stegeman) en Gerrit Straatsma 
(Zwanenberg).  

Tevens bedanken we Mevr. H. van Bokhorst-van de Veen, Dhr. T. Verkleij en Dhr. M. Zwietering 
(WUR) voor het onderzoek betreft modelberekeningen in samenwerking met Dhr. P. Dalgaard 
(DTU/FSSP). Daarnaast bedanken we Dhr. A. Evers (Normec Foodlab) voor zijn technische inbreng 
en Mevr. L. van de Wardt (WFC) voor het format naar aanvullende studies voor Lm. 

Tenslotte bedanken wij de NVWA (Dhr. C. van der Weijden en Dhr. P. in t Veld) voor hun 
constructieve commentaar. 
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Programma voor risicoanalyse en beheersen Lm 

Samenvatting van de vier stappen van het programma. 

1. Studie risicoanalyse en beheersen Lm 
Verricht een uitgebreide studie en risicoanalyse voor de beheersing van het gevaar van Lm in 
kant en klaar producten. 
Ondergaat het product in een verpakking een zodanige verhitting dat Lm wordt geëlimineerd of 
voldoende gereduceerd tot in de kern? Of heeft het verhitte product in een verpakking een 
zodanige verhitting ondergaan (napasteurisatie) dat eventuele nabesmetting wordt geëlimineerd 
of voldoende gereduceerd? Dan wordt de voedselveiligheid geborgd door HACCP procedures 
op het bedrijf. Onderzoek in het kader van beheersing Lm is niet nodig. 
Kijk tijdens de studie kritisch naar de eigenschappen van de gebruikte grondstoffen, de inrichting 
en routing van de productieprocessen (Lm afdodende stappen), de effectiviteit van de 
hygiënemaatregelen (tegengaan van nabesmetting), de opslagcondities en de samenstelling 
van het product. Van producten die als voedingsbodem kunnen dienen (categorie 1.2) moet 
worden vastgesteld binnen welke houdbaarheidstermijn het criterium van Lm (100 kve/g) niet 
wordt overschreden. Op basis van voorspellende modellen kan de groeipotentie van Lm worden 
vastgesteld. Er moet worden nagegaan of een product een voedingsbodem kan zijn voor Lm 
(categorie 1.2 of 1.3). Bij het gebruik van voorspellende modellen is het belangrijk dat bedrijven 
zich goed realiseren wat hiervan de mogelijkheden en beperkingen zijn. Waar nodig kan of moet 
de studie uitgebreid worden met een challenge test en literatuuronderzoek. Gebruik deze studie 
ter onderbouwing van de houdbaarheidstermijn vanuit het gevaar van Lm. 

 

2. Validatie 
Validatie opzetten volgens de Codex Guidelines for the validation of food safety control 
measures CAC/GL 69-2008 

 

3. Monitoring en verificatie 
Met de monitoring van onder andere grondstoffen, processen, hygiënemaatregelen en 
productparameters wordt vastgesteld of de uitgevoerde maatregelen in lijn zijn met de 
uitgangspunten vastgesteld in de studies en HACCP waarmee het gevaar van Lm wordt 
beheerst. Het betreft onder andere aspecten als microbiologie, fysische eigenschappen van 
grondstoffen en producten, recepturen, procescondities, temperaturen, werkwijzen en 
opslagcondities. 
In het kader van verificatie van de beheersing van het gevaar Lm worden testen op Lm 
uitgevoerd waarmee wordt nagegaan of aan de wettelijke eisen van de Verordening 
Microbiologische criteria VO 2073/2005 wordt voldaan. 

 

4. Handelswijze bij vaststellen Lm 
Hier wordt de handelswijze beschreven indien er onverhoopt toch Lm wordt aangetroffen. In dat 
geval moet direct een vooropgezette lijn van acties uit het plan van aanpak worden uitgevoerd 
om het gevaar van Lm te beheersen. Evaluatie van de afwijking kan ook tot resultaat hebben dat 
de studie en/of de beheersmaatregelen moeten worden herzien. 
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Stap 1: Studie risico-analyse en beheersen Lm 

Beslisboom: schematisch overzicht om het risico op uitgroei van aanwezige Lm tot boven de norm in 
te schatten, en hoe dit risico te beheersen (ook te vinden als bijlage 7). Zie tevens infoblad 85 voor 
een uitgebreide versie van de beslisboom volgens SANCO/1628/2008 ver. 9.3. 

Beslisboom wanneer een RTE product gemodelleerd of gechallenged dient te worden 

 
De volgende deelstappen zijn daarin te onderscheiden: 
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Stap 1.1 Leg eigenschappen grondstof vast 

Leg de fysische, chemische en microbiologische eigenschappen van de grondstoffen vast. Voor 
grondstoffen die bedoeld zijn om zonder verhitting te worden geconsumeerd moeten 
(microbiologische) specificaties zijn vastgesteld en moet de effectiviteit van de maatregelen in de 
voorliggende schakels aantoonbaar zijn (verificatie). 

1.1.1 Beoordeel of een grondstof wordt gebruikt voor eindproducten waarbij geen eliminerende 

stap (of reducerend tot een aanvaardbaar niveau) wordt toegepast 

1.1.2 Stel grondstofspecificaties op, indien reëel, inclusief de eis van niet aangetoond Lm in 25 

gram. Selectie en goedkeuring van de leverancier voor levering grondstof die niet voor 

consumptie wordt verhit. Deze beheersmaatregel moet voldoen aan “Infoblad 64” van de 

NVWA. 

Gebruikte grondstoffen moeten in een onderzoeksplan worden opgenomen om te verifiëren 

of de geleverde producten, wat Lm betreft, aan het criterium voldoen. 

 

Tip 

In deze stappen wordt verschillende soorten informatie verzameld. Het kan helpen deze op een 
systematische wijze vast te leggen. Bijvoorbeeld in een Excel-sheet. Daarbij kan worden gekozen 
om per product (groep) een tab aan te maken of met kolommen te werken waarbij per regel de 
informatie van een product (groep) wordt weergegeven. 
Dit kan ook worden gedaan indien halfproducten worden gebruikt die in de studie moeten worden 
meegenomen. Er moet dan informatie worden verzameld van het voortraject: eventuele eliminatie 
van Lm, temperatuurtrajecten, tijds verloop, gehaltes remmende middelen, fysische waardes, 
verpakking, kans op nabesmetting etc. 
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Stap 1.2 Leg de productieprocessen gedetailleerd vast 

Leg (voldoende gedetailleerd) de productie processen vast waarmee Lm wordt geëlimineerd (of 
gereduceerd tot een aanvaardbaar niveau) en/of nabesmetting wordt voorkomen. Tevens vastleggen 
waar in de processen de fysische eigenschappen van de producten (bijvoorbeeld pH, aw, gehalte Lm 
groei remmende middelen zoals lactaten, (di)acetaten, sorbaten, benzoaten en nitriet, fermentatie) 
worden gerealiseerd of beïnvloed die de uitgroei van Lm beïnvloeden. 

1.2.1 Omschrijf alle productieprocessen en leg deze gedetailleerd vast. 

1.2.2 Beschrijf de processen die belangrijk zijn voor de eliminatie, reductie of groeibeperking van 

Lm Hier vallen ook recepturen en processen onder waardoor de groei van Lm wordt geremd 

(o.a. door toevoegen van additieven als melkzuur of azijnzuur en entculturen). 

1.2.3 Stel beheersmaatregel(en) vast en bepaal welke kritisch zijn. Het verhitten van een 

levensmiddel is een beheersmaatregel van vegetatieve pathogene micro-organismen. Het 

pasteuriseren van een levensmiddel is een kritieke beheersmaatregel voor het doden van 

niet-sporenvormende pathogene micro-organismen waaronder Lm. Denk aan tijd en 

temperatuur combinaties. Bijvoorbeeld, voor een 106 reductie van Lm als meest 

hitteresistente vegetatieve pathogeen is doorgaans 2 minuut 70°C (of equivalent) nodig. Het 

toevoegen van additieven of de effectiviteit van een fermentatieproces kan ook een kritieke 

maatregel zijn. 

1.2.4 Neem alle maatregelen die gekoppeld zijn aan een CCP om Lm te beheersen. Dergelijke 

maatregelen zijn per CCP o.a. het vaststellen van kritieke grenswaarden, efficiënte 

bewakingsprocedures, corrigerende maatregelen, verificatie en het registreren van al deze 

zaken  
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Stap 1.3 Stel aard en niveau van hygiëne-maatregelen vast 

Stel aard en niveau van de hygiënemaatregelen (faciliteiten, apparatuur, luchtstroom, routing, 
personeel etc.) vast om nabesmetting met Lm te voorkomen. Voor producten die worden gemaakt 
van onverhitte grondstoffen geldt dit voor alle stadia in het productieproces. Voor producten waarbij 
een eliminerende stap is uitgevoerd met name in het stadium tussen de eliminerende stap en het 
verpakken van het product in een gesloten verpakking. 

1.3.1 Beoordeel de routing van het product, grondstof(fen), personeel, afval, 

verpakkingsmaterialen etc. en kijk of de beheersmaatregelen effectief zijn. Voor producten 

die geen Lm eliminatie stap ondergaan betreft dit alle stadia van het productieproces vanaf 

grondstof. Voor producten waarbij wel een Lm eliminerende stap is uitgevoerd betreft het 

met name het stadium tussen de eliminerende stap en het verpakken in gesloten 

verpakking.  

Het niveau waarop de hygiënemaatregelen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld low risk of high 

care/risk, wordt o.a. bepaald door de mate waarin het product als voedingsbodem kan 

dienen voor Lm en de houdbaarheidstermijn die het meekrijgt. Definieer controle-

maatregelen, correctieve acties en verantwoordelijkheden voor het signaleren en 

afhandelen. 

Dit kan via een gevarenanalyse op de basisvoorwaarden (PRP) zoals beschreven in 

paragraaf 7.5 van ISO 22000. 

1.3.2 Beoordeel of de route van het product zo optimaal (kort) mogelijk is. Is de apparatuur zo 

ontworpen dat deze gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten is. 

1.3.3 Beoordeel de plaatsing van de koelunits en de luchtstromen om nabesmetting via die route 

te voorkomen. 

1.3.4 Beoordeel het schoonmaak- plan, de frequenties van reiniging en desinfectie, de gebruikte 

schoonmaak- en desinfectiemiddelen op hun effectiviteit en de juiste dosering. Zorg voor 

droge condities. 

1.3.5 Zijn er voldoende handwas- gelegenheden met handen-desinfectie. Let ook op de 

procedures voor verkleden bij pauzes en bij toiletgebruik. 

1.3.6 Beoordeel het gebruik van disposable materiaal zoals handschoentjes, schorten en 

mouwstukken. 

1.3.7 Beoordeel of alle hygiënemaatregelen genoemd in 1.3.3 t/m 1.3.6 effectief zijn en in opzet 

niet kunnen leiden tot nabesmetting. 

1.3.8 Pas maatregelen aan en/of neem aanvullende maatregelen en stel opnieuw vast of alle 

hygiënemaatregelen daarmee wel effectief zijn. 

1.3.9 Stel een schema op van de kritieke plaatsen die gecontroleerd moeten worden op de 

aanwezigheid van Listeria spp. 

Geadviseerd wordt om de volgende typische plaatsen te bemonsteren: 

A. plaatsen waar er contact is of kan zijn met het product 

 De plaatsen waar nabesmetting kan plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan 
transportbanden, tafels, inpakmachines en disposables die in contact kunnen komen 
met het product. Met name voor producten die als voedingsbodem voor Lm kunnen 
dienen zijn de stappen na de eliminatiestap tot gesloten verpakking kritiek. 

 M.b.t. de bemonstering wordt geadviseerd dat dit moet plaatsvinden minimaal 2 uur 
na aanvang van de productie en in ieder geval altijd voor de schoonmaak. Waarbij in 
de tussentijd geen rauwe producten (cat 1.3) mogen zijn verwerkt. 
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B. plaatsen waar er geen contact met het product is 

 De verdampers van de koelingen. 

 De putjes in de buurt van de plaatsen. Deze putjes moeten bemonsterd worden vóór 
het schoonmaken, omdat zo vastgesteld kan worden of er Listeria spp in het bedrijf 
aanwezig is geweest. 

 Geadviseerd wordt om ook met enige regelmaat bronnen van kruisbesmetting zoals 
deurklinken, trektouwtjes, vloeren, wanden, bedieningspanelen en dergelijke te 
bemonsteren. Deze komen weliswaar niet in direct contact met het product, maar 
geven wel een beeld over of de ruimte vrij is van Listeria spp. 

 Ventilatie openingen 

1.3.10 Stel aan de hand van bovenstaand schema de aantallen en frequenties vast van de 

monsternemingen. Het aantal monsters hangt af van de grootte van het bedrijf. Geadviseerd 

wordt om bij kritieke plekken een frequentie te hanteren van minimaal 1 x per 2 weken. 

1.3.11 Maak een keuze voor het te gebruiken gevalideerde monstermateriaal. Betrek in de keuze 

het te bemonsteren oppervlak. Met swabs zijn moeilijk bereikbare plaatsen te bereiken. 

Sponzen kunnen worden gebruikt om grote oppervlakten te testen. Met swabs bij voorkeur 

testen op Listeria spp. Bij positieve resultaat bevestigen op Lm. 

1.3.12 Stel een plan van aanpak op over extra maatregelen zoals reinigen en desinfecteren en 

eventueel extra eindproductcontrole bij positieve resultaten. 

Zie ook bijlage 2 voor meer informatie betreft de relatie tussen swabs en beginbesmetting. 
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Stap 1.4 Stel (opslag) condities tot moment van consumptie vast 

Definieer de (opslag) condities in de tijd tot het moment van consumptie. 

1.4.1 Stel de opslagtemperatuur binnen het eigen bedrijf vast. Betrek daarbij ook eventueel eigen 

transport, extern transport en opslag bij de distributiecentra. Dus het gehele traject totdat het 

product in het schap ligt. De gehanteerde temperatuur (bijvoorbeeld 4°C of 6°C) moet op 

deze manier kunnen worden onderbouwd. De eigen opslagtijd is bij een 

houdbaarheidstermijn van < 21 dagen 1/3 van de houdbaarheidstermijn. Bij een 

houdbaarheidstermijn van > 21 dagen is deze tijd 7 dagen. Zie het Eurlex guidance 

document of informatieblad 85. 

1.4.2 Stel de opslagtemperatuur bij de verkoper vast. Betrek daarbij ook eventueel de DC en de 

opslag in de winkel. Is deze niet bekend gaat men uit van 7°C (in NL). De opslagtijd is de 

helft van de resterende tijd van de houdbaarheidstermijn. 

1.4.3 Stel de opslagtemperatuur bij de consument vast. Is deze niet bekend of niet goed te 

onderbouwen, dan gaat men voor Nederland uit van 9°C. O.a. het voedingscentrum 

publiceert gebruikelijke koelkasttemperaturen, maar deze worden door de NVWA niet 

geaccepteerd omdat de metingen niet gevalideerd zijn. 

De opslagtijd is resterende tijd van de houdbaarheidstermijn. 

1.4.4 Hanteer de bewaartemperatuur bij de consument zoals in dat land voorgeschreven of 12 °C. 

Bijv. voor Nederland wordt een temperatuur opslag van 9°C gehanteerd. Zie infoblad 85. 
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Stap 1.5 Stel samenstelling van product vast: productontwerp en 
groeiremmende factoren 

Het is van belang om inzicht te geven in de samenstelling van het product 

 Verder verbeteren van inzicht in de Fysisch/Chemische parameters en gebruikte 
middelen in de producten die de uitgroei van Lm beïnvloeden (soort en gehaltes) op 
basis van receptuur en monsters uit meerdere batches. 

 Het onderbouwen van de gekozen productgroepen (zie 1.5.5). 

 Rekening houden met de mate van homogeniteit in samenstelling (en dus 
intrinsieke fysische en chemische waardes) van een product. Tevens spreiding 
tussen de batches vaststellen. 

 Inzicht geven in extrinsieke factoren zoals: verpakkingen, gassamenstelling, 
oppervlaktes, verhouding gas-product etc. 

1.5.1 Stel vast of een product als geheel een “beschermende microflora” bevat. Dit is van belang 

om, met de fysische eigenschappen, te kunnen vaststellen of het product als 

voedingsbodem voor Lm kan dienen. Zie als voorbeeld bijlage 3 betreffende droge worst 

soorten. 

1.5.2 Stel vast of het eindproduct uit een enkel of uit meerdere componenten bestaat. 

Sommige levensmiddelen kunnen bestaan uit verschillende componenten. Zoals 

bijvoorbeeld een gebakje met koek, vulling en slagroom. Ook kunnen binnen een product 

(bijv. een vleeswaar, deegproduct of zuivelproduct) dat niet homogeen is de 

chemische/fysische waarden een spreiding vertonen door de aanwezigheid van grove / 

grotere delen (zoals vruchten in vleeswaren of meerdere soorten vleesgrondstoffen). Deze 

kunnen allemaal verschillende intrinsieke waarden hebben zoals pH, aw en gehaltes aan Lm 

groei remmende middelen zoals lactaten, (di)acetaten, sorbaten, benzoaten en nitriet. Deze 

verschillende waarden moeten afzonderlijk gemeten of berekend worden. De waarden 

kunnen tijdens de bewaartijd veranderen door uitwisseling van componenten of 

ingrediënten, waardoor de waarden meer gemiddeld worden. Men moet dan uitgaan van de 

worst case situatie, direct na productie de waarden meten of berekenen en de meest 

ongunstige waarde hanteren. Houd er rekening mee dat Lm groei remmende middelen en 

zout inhomogeen verdeeld kunnen zijn in een product. Wat tevens van belang is bij de 

bepaling van de groei remmende factoren, is de plaats van (na)besmetting op het product 

(interne/oppervlakte besmetting) en eventuele grensreacties tussen producten/verpakking. 

Als een product uit losse componenten bestaat kan verschil in microbiologische kwaliteit en 

chemische/fysische waarden, het gescheiden houden van componenten tot het moment van 

consumptie noodzakelijk maken. 

1.5.3 Bepalen chemische en fysische waarden eindproduct 

Meet de relevante chemische en fysische waarden van het betreffende product/component 

(o.a. pH, aw, additieven). Minimaal één keer per jaar en bij wijziging receptuur en bij proces- 

of productveranderingen. Als er veel variatie is tussen de metingen in het product, zal men 

meer metingen moeten uitvoeren en gebruiken (bv. wekelijks/maandelijks/batch. 

Het aantal metingen staat onderaan deze paragraaf beschreven (zie voor vlees bijlage 2). 

Bij een zeker aanwezige beginbesmetting (producten zonder reducerende stap) is het 

relevant om een hogere frequentie te gebruiken om de stabiliteit van het product te 

monitoren. Een alternatief voor het meten van de aw is het meten van het gehalte zout 

(NaCl) in combinatie met de hoeveelheid vocht/droge stof. 

Bereken of analyseer ten behoeve van het voorspellend model het zout en droge stofgehalte 

van het product. Indien dit bestaat uit meerdere componenten, meet dan het zoutgehalte per 

individueel component. 
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Hieronder een overzicht betreffende aanbevolen meting/werkwijze van de intrinsieke 

variabelen die gebruikt kunnen worden voor modellering in FSSP. 

Intrinsieke variabele Meting Werkwijze 

pH Lab analyse/inhouse Rekening houdend met plaats van (na)besmetting 
(oppervlakte/intern) en homogeniteit product. 

aw Lab analyse/inhouse Rekening houdend met plaats van (na)besmetting 
(oppervlakte/intern) en homogeniteit product. 

Droge stof Lab analyse/inhouse Rekening houdend met plaats van (na)besmetting 
(oppervlakte/intern) en homogeniteit product. 

Zout (NaCl)* Lab analyse/inhouse of 
berekening receptuur 

In waterfase. Rekening houdend met plaats van 
(na)besmetting (oppervlakte/intern) en homogeniteit 
product. 

Nitriet (ingoing)** Berekening receptuur of 
lab analyse 

(Ingoing) PPM (natrium nitriet) in waterfase. Rekening 
houdend met plaats van (na)besmetting 
(oppervlakte/intern) en homogeniteit product. 

Fenolen*** Lab analyse Rekening houdend met plaats van (na)besmetting 
(oppervlakte/intern) en homogeniteit product. 

Organische zuren Lab analyse of berekening 
receptuur 

Zie bijlage 4. Rekening houdend met plaats van 
(na)besmetting (oppervlakte/intern) en homogeniteit 
product. 

Gassamenstelling Lab analyse/inhouse CO2/O2 meting. Gas/ product verhouding.  

 
* Zout uit NaCl omdat FSSP opgebouwd is dmv de additieven als geheel (incl zouten) te valideren (Mejlholm et. Al. 

2010). Het aw verlagende effect is hierbij ook meegenomen, echter bij omrekenen naar pure zuren is het effect van 
de aw verlaging door de zouten niet meegenomen. Zout obv Na compenseert hiervoor. 

** Het is aan de producent om gebruik te maken van ingoing of restnitriet afhankelijk van de model fit, karakteristieken 
voor het product en literatuurstudie. 

*** De te gebruiken methode valideren bij het lab of deze hetzelfde is als gebruikt bij de validatie van FSSP, in de 
volksmond ook wel de Dahlgaard methode genoemd. 

Gezien de hoge kosten en spreiding van lab analyses kan het aantal PPM additieven 

berekend worden aan de hand van de receptuur (let wel op weegafwijkingen in het proces 

ed.). Als een additief tijdens het proces uitgeloogd is, is het verstandig om ook een meting 

over langere tijd te doen. Ook is het nuttig om de berekening af en toe te valideren middels 

labonderzoek (rekening houdend met meetonzekerheid lab, van nature aanwezig zuren, 

THT ivm uitgroei bederfflora en residu uit andere grondstoffen). Wat van groot belang is, is 

de analyse van meest relevante remmende stoffen goed te valideren. Door middel van 

gebruik van voorspellende modellen kan worden geanalyseerd welke parameters het meest 

effect hebben op de groei van Lm en dus de meeste invloed hebben op de houdbaarheid. 

Het gebruik van een berekening als methode vereist wel een grondige onderbouwing van de 

gemaakte keuzes en dient altijd met labonderzoek gevalideerd te worden. 

Stel ten behoeve van het voorspellend model nauwkeurig vast welke Lm groei-remmende 

middelen aan het product zijn toegevoegd, zoals lactaten, (di)acetaten, sorbaten, benzoaten 

en nitriet. Indien het product bestaat uit meerdere componenten, stel dit dan per individueel 

component vast. Houd daarbij rekening met de eisen in Verordening 1333/2008. Verifieer de 

aanwezigheid met een vooraf vastgestelde frequentie. 
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Tip 

Middels een geautomatiseerd systeem of excel kan het aantal PPM organisch zuur van 
eindproducten worden berekend. In deze berekening dient rekening gehouden te worden met de 
pure hoeveelheid van het additief en de molmassa van het additief die invloed heeft op de groei 
van Lm. Zie in bijlage 4 een voorbeeld van een berekening per relevant organisch zuur. 

 

Tip 

Om het aantal te onderzoek batches te bepalen en de waardes te kiezen is het aan te bevelen 
onderscheid te maken tussen producten die wel als voedingsbodem voor Lm kunnen dienen en 
die niet als voedingsbodem kunnen dienen. 

Producten die niet als voedingsbodem kunnen dienen: 

Als bij het modelleren blijkt dat uitgroei niet mogelijk is, dan wordt het aanbevolen om van 10 
partijen de verschillende relevante waardes vast te stellen die de groei van Lm het minst remt. 
Of 
Het 95% betrouwbaarheidsinterval te berekenen uit de relevante meetwaardes uit de 10 partijen. 
 
De waardes die de groei van Lm het minst remmen, die per parameter uit een andere partij 
kunnen komen, invoeren in het model. 
 
Dit kan mede worden gebruikt om een mogelijke houdbaarheidstermijn te onderbouwen. 

Producten die wel als voedingsbodem kunnen dienen: 

Als bij het modelleren blijkt dat uitgroei wel mogelijk is, dan wordt het aanbevolen om van 10 
partijen de verschillende relevante waardes vast te stellen die de groei van Lm het minst remmen. 
 
Per partij de vastgestelde waarden invullen in het model. 
 
De partij met de meeste groei kan mede worden gebruikt om een mogelijke houdbaarheidstermijn 
vast te stellen. 
 
Bron: bijlage 5 

 

1.5.4 Houd rekening met gasverpakking. De gassamenstelling is van belang. Vooral de 

toevoeging van koolzuurgas remt de groei van Lm. Houd wel rekening met het feit dat de 

verpakking van het product in de consumentenfase voor een bepaalde periode geopend zal 

zijn. Betrek daarbij of er op de verpakking een waarschuwingstekst staat vermeld zoals “Na 

openen beperkt houdbaar”. In de challenge testen en theoretische modellen zal dit niet altijd 

kunnen worden meegenomen. Stel het aantal uren/dagen vast die de periode omvatten. 

Houd daarmee rekening in de studie. Het wordt aanbevolen dit ook zo concreet mogelijk op 

de verpakking te zetten. 

Zie bijlage 6 voor verdiepende informatie betreft MAP verpakkingen in relatie tot CO2. 

1.5.5 Verdeel eindproducten over productgroepen van producten met vergelijkbare waarden. 

Hiermee wordt doelmatigheid in de verdere stappen bereikt doordat de uitkomsten uniform 

voor alle producten in dezelfde groep gelden. Selecteer binnen iedere productgroep het 

product met de beste groeifactoren (worst-case). Gebruik dit product voor de bepaling van 

de groei van Lm als representatieve voor de gehele productgroep. 
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1.5.6 Werkwijze vormen productgroepen 

Ten eerste dient beoordeeld te worden of de eindproducten in een productgroep tot dezelfde 

HACCP risicogroep (HACCP-studie) behoren. Daarnaast dient men te beoordelen of de 

producten uit die groep vergelijkbaar zijn per proces, homogeniteit, globale receptuur en 

sensorische houdbaarheid. 

Vervolgens dient men de eindproducten op het gebied van verpakkingsmethode en 

opslagtemperatuur te beoordelen. Hieronder staan een tweetal voorbeelden. Let op: dit zijn 

echter voorbeelden en kunnen sterk per producent verschillen. 

 

Voorbeeld 1 - Vleesproducten: 

 
1. Samengestelde producten 

a. Gehaktproducten met nabesmetting 

b. Gehaktproducten zonder nabesmetting(cook in the bag) 

c. Gehaktballen bulk 

d. Gehaktballen CE 

e. Kookworsten 

f. Rookworst 

2. Enkelvoudige producten 

a. Geïnjecteerd zonder nitriet (Fricandeau) 

b. Geïnjecteerd met nitriet (gekookte ham) 

c. Niet geïnjecteerd 

d. Kipsaté 

3. Gefermenteerde producten 

a. Salami 

b. Droge worst 
 

Voorbeeld 2 – kant en klare maaltijden: 

1. Gepasteuriseerd in gesloten verpakking 

2. Hotfill principe 

3. Coldfill principe 

3a. homogene maaltijd 
3b.  verschillende componenten in een maaltijd, iedere ‘zwakste’ component (v.w.b. 

kritische factoren) modellen en als leidraad houden voor die maaltijd. 
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Stap 1.6 Vaststellen van het groeipotentieel 

Een belangrijk onderdeel van de risicoanalyse bestaat uit inzicht krijgen in de groeisnelheid of het 
groeipotentieel van Lm in het product tijdens de gewenste houdbaarheidstermijn. 

Dit kan worden uitgevoerd op basis van historische data, met behulp van voorspellende modellen en 
met behulp van challengetesten. Het gebruik van historische data wordt hier buiten beschouwing 
gelaten omdat hiervoor telresultaten bekend moeten zijn op einde van de houdbaarheid van een flink 
aantal in de normale praktijk met Lm besmette producten die volgens het bewaarprotocol (zie 
infoblad 85) werden bewaard. Omdat het vrijwel onmogelijk is dat bedrijven over deze data 
beschikken wordt in deze handleiding alleen het gebruik van modellen (1.6.1) en challengetesten 
(1.6.2) besproken. Zie bijlage 7. 

Groeimodellen en challengetests. 

Zowel groeimodellen als challengetesten benaderen de realiteit maar geven nooit absolute 
zekerheid. Naast dat men niet exact weet hoe groot een eventuele beginbesmetting zal zijn geven 
beide methoden slechts een benadering van het groeipotentieel in de praktijk. Een reden hiervoor 
is dat zowel groeimodellen als challengetesten zijn gebaseerd op onderzoeken die werden 
uitgevoerd met een aantal stammen Lm. Er zijn meer stammen, elk met hun eigen 
groeikarakteristieken, waardoor herhaling van de tests met andere stammen (en de praktijk) tot 
andere resultaten kan leiden. Het afstemmen van de houdbaarheidstermijn op het groeipotentieel 
zal de veiligheid van de producten echter in alle gevallen verhogen; in de praktijk kan dit leiden tot 
(aanzienlijk) lagere houdbaarheden dan die gebruikelijk waren. 
 
Groeimodellen zijn gebaseerd op grote aantallen (challenge)tests (ruim 1.600 in het geval van 
FSSP). Een voordeel van groeimodellen is dat de variatie door toeval uitgemiddeld is waardoor 
een bepaalde productsamenstelling bij een bepaald temperatuurverloop altijd hetzelfde resultaat 
op zal leveren. Het resultaat van groeimodellen benaderen echter de werkelijkheid minder dan 
een challange test. 
 
Challengetests zijn praktijktests uitgevoerd op het eigen product. Naast dat het uitvoeren van deze 
testen veel geld kosten is een nadeel dat de uitkomst, meer dan bij modelberekeningen, 
afhankelijk is van variaties (aw, pH, bederfflora etc) en toeval. Zo worden voor één challengetest 
ngen monsters initieel besmet. Drie monsters daarvan worden vervolgens binnen 24 uur geteld. 
Als het verschil binnen deze tellingen 0,5 log of groter is dan wordt de test afgekeurd of worst case 
resultaat wordt gebruikt. Het verschil binnen deze drie monsters is weliswaar een indicatie maar 
zeker geen garantie dat verschillen binnen de andere monsters initieel niet groter waren. Deze zijn 
wel van invloed op de uitkomst van de test.  

1.6.1 Het gebruik van voorspellende modellen 

Kies een voorspellend model op basis van de ‘model fit’. Hoe beter het model bij het proces 

of de matrix van het eindproduct pas, hoe betrouwbaarder de groeivoorspelling. Bijvoorbeeld 

Food Safety and Spoilage Predictor (fssp.food.dtu.dk) of Combase (www.combase.cc). 

Bepaal de gewenste houdbaarheidstermijn en het afzetgebied (in verband met de te 

hanteren temperaturen, zie infoblad 85). In stap 1.5 werden de groeifactoren van het product 

bepaald (pH, zoutgehalte, droge stof gehalte, gehalten aan eventueel toegepaste 

groeiremmende stoffen zoals lactaten, (di)acetaten, sorbaten, benzoaten en nitriet, et 

cetera). Deze zijn nodig voor de modelberekening. Geadviseerd wordt: 

 om de lag fase niet mee te nemen, als een eventuele nabesmetting al in de groeifase kan 
verkeren. 

 het effect van stoorflora (ook wel beschermende micro flora genoemd) op uitgroei van Lm 
niet mee te nemen, tenzij kan worden aangetoond dat deze stoorflora altijd op het product 
aanwezig is. 

Voor de voorspellende modellen worden waardes als vochtgehalte, pH en aw gebruikt die 
representatief zijn. Het gebruik van de mediaan om ongewenste invloed van excessen te voorkomen 
moet goed worden onderbouwd. Er zal voldoende onderzoek moeten worden uitgevoerd om de 

file:///C:/Users/tom/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/22BQ30MM/fssp.food.dtu.dk
http://www.combase.cc/
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spreiding vast te stellen. Als de spreiding te groot is kan het zijn dat het proces niet onder controle is. 
Het kan dan nodig blijken een waarde te nemen die meer worst case is. 

Ook voor de beoordeling van microbiologische waardes kan de mediaan worden gehanteerd. Daarbij 
merken we op dat de NVWA bij challengetesten bij een verschil van >0,5 log tussen batches de 
hoogste waarde hanteert. Zie ook paragraaf 1.5.3. 

1.6.2 Het gebruik van challengetesten 

Challengetesten kunnen worden gebruikt om de potentiële groei gedurende een gewenste 

houdbaarheidstermijn vast te stellen (1.6.2.1) of om de maximale groeisnelheid (1.6.2.2) 

vast te stellen. In het EURL Lm technical guidance document for conducting shelf-life 

studies on Lm in ready-to-eat foods wordt uitgelegd waar rekening mee moet worden 

gehouden bij de uitvoering hiervan. Ook het vaststellen van het juiste tijd- en 

temperatuurtraject is hierbij van groot belang. In infoblad 85 worden bovendien een aantal 

aanvullende eisen en beperkingen gesteld. Deze handleiding neemt niet alle voorschriften 

uit deze documenten over maar verduidelijken op een paar punten onze visie op een 

correcte uitvoering. Zie ook bijlage 8. 

1.6.2.1 De onderbouwing van een HBH periode op basis van een challengetest 

(Groeipotentie) 

Bij deze vorm van de challengetest worden drie afzonderlijke batches van een product 

opzettelijk besmet. Bij iedere batch worden negen monsters initieel met Lm besmet. Bij al 

deze monsters wordt het kiemgetal Lm geteld; bij drie monsters binnen 24h na de initiële 

besmetting , bij drie monsters aan het einde van de gewenste HBH periode en bij drie 

monsters tussentijds. Het groeipotentieel is gelijk aan het verschil in kiemgetal tussen einde 

HBH en start van de test. Let op: bij tussentijdse metingen kan de groei anders zijn dan op 

einde THT. Deze resultaten dienen dan gebruikt te worden indien deze hoger zijn dan op 

einde THT. 

 Wij raden aan om de beschermende atmosfeer op het einde van de consumentenfase te 
verbreken voor de op het etiket vermelde periode (na opening binnen x tijd te 
consumeren). 

 De NVWA gaat bij een verschil van meer dan 0,5 log binnen de monsters van een batch 
op einde houdbaarheidstermijn zonder meer uit van de hoogste waarde in plaats van de 
mediaan. In het Eurlex technical guidance document wordt echter de mediaan 
voorgeschreven. De mediaan is een centrummaat die corrigeert voor vreemde 
uitschieters. Redenen om hiervoor te kiezen worden gegeven binnen het tekstkader op 
de voorgaande pagina. 

 Door tevens monsters te analyseren een week na de HBH kan inzicht worden verkregen 
of een langere HBH mogelijk is dan de modellen voorspellen. 

1.6.2.2 Het vaststellen van de maximale groei op basis van een challengetest (Groeisnelheid) 

Bij deze vorm van de challengetest worden meerdere monsters product initieel met Lm 

besmet. Vervolgens wordt het product gedurende een periode (langer dan de gewenste 

houdbaarheidstermijn) bij een constante temperatuur bewaard. Met gepaste tussenpozen 

worden steeds tellingen Lm uitgevoerd. Zo kan de groeisnelheid tussen iedere periode 

worden vastgesteld. De maximale groeisnelheid kan vervolgens worden gebruikt in 

modellen om de houdbaarheid bij bepaalde tijd temperatuurtrajecten te berekenen. Hoe dit 

moet wordt beschreven in het Eurlex technical guidance document. In dit document staat 

o.a. beschreven hoe de groeisnelheid moet worden omgerekend naar andere temperaturen 

dan waarbij de test is uitgevoerd en hoe het groeipotentieel moet worden bepaald bij een 

vastgesteld tijd-temperatuurtraject. 

 Het is te overwegen deze test vóór de groeipotentie testen uit te voeren waarmee een 
indicatie worden gekregen van de mate van uitgroei van Lm zonder de hogere kosten van 
(drie) groeipotentie testen. Aan de hand van de uitkomst kan een groeipotentie test beter 
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worden opgezet. Deze geeft onder andere een indicatie van mogelijk houdbaarheid en 
daarmee de verdeling van de wisselende opslagcondities (temperatuur). 

 De test moet worden afgebroken zodra het product overduidelijk bedorven is (bolle 
verpakkingen, stank, desintegratie). Het is namelijk mogelijk dat de groeisnelheid in deze 
late fase van bederf het hoogst is. Het is echter niet realistisch hiermee te rekenen omdat 
de consument een product in deze toestand nooit zal consumeren. Tevens kan de 
uitgroei van Lm door de aanwezige melkzuur worden geremd. 

1.6.2.3 Keuze laboratorium en inoculatie methode challengetest (groeipotentieel/snelheid) 

Het uitvoeren van een challengetest ter bepaling van het groeipotentieel of de groeisnelheid 

van Lm in levensmiddelen gebeurt volgens een standaard protocol. Doelstelling van 

challengetesten is voldoen aan de implementatie van de voedselveiligheidscriteria 1.2 en 

1.3 met betrekking tot Lm uit Verordening (EG) Nr. 2073/2005 van de Commissie inzake 

microbiologische criteria voor levensmiddelen. De uitvoering gebeurt volgens het Technical 

Guidance Document “On shelf-life studies for Lm in ready-to-eat Foods” (EURL Lm, versie 3 

- juni 2014). Laboratoria dienen geaccrediteerd te zijn voor de uit te voeren analyses ten 

behoeve van de challengetesten en ervaring te hebben met het modelleren en uitvoering 

van challengetesten. 

Wat van belang is bij de inoculatie van het product is de ervaring van het lab en de input van 

de producent. Er zijn meerdere labs die dit soort testen aanbieden, echter is de expertise 

hoe een product geïnoculeerd wordt van groot belang. Het bedrijf moet zich ervan 

vergewissen, dat het laboratorium de meest geschikte innoculatiemethode hanteert voor het 

te onderzoeken product. 

1.6.3 Aanvullende studies door producent (cat 1.2) 

Aangeraden wordt vorens een product te gaan challengen een studie uit te voeren naar de 

eigenschappen van het betreffende product. Hiermee voorkomt men dat er wellicht een 

kostbare challengetest uitgevoerd wordt die naderhand onbruikbaar blijkt te zijn. Bijlage 9 

geeft een voorbeeld van een rapportage format voor een dergelijke studie. In dit rapportage 

format kan de product/proces/opslag/etc informatie die wordt verzameld vastgelegd als 

onderbouwing voor de challengetest. Leg ook de uitkomsten van eventueel aanwezige 

voorspellende modellen vast in de studie. De challengetest zelf kan ook onderdeel zijn van 

de studie waar van toepassing. 

Tip 

De individuele studie per product(groep) kan als bijlage worden toegevoegd aan de totale validatie 
voor Lm. De daadwerkelijke resultaten van challengetesten kunnen ook in deze studie worden 
verwerkt om zo tot een totaal rapport te komen voor het bedrijf. 
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Stap 1.7 Bepaal of product als voedingsbodem voor Lm kan dienen 
(cat. 1.2 of 1.3) 

Als onderdeel om vast te stellen of het product als voedingsbodem voor Lm kan dienen, kan een 
voorspellend model en/of een berekening op basis van de groeipotentie en/of de groeisnelheid studie 
worden gebruikt. Als grenswaarde wordt 0,5log groei gehanteerd. 
Producten met een pH ≤4,4 OF aw ≤ 0,92 en producten met een pH ≤5,0 EN aw ≤ 0,94 kunnen 
zonder meer in de categorie worden ingedeeld waar uitgroei niet mogelijk is. Dat geldt ook voor 
producten met een houdbaarheidstermijn korter dan 5 dagen: als daar wetenschappelijke redenen 
voor zijn, moet worden wordt nagegaan of binnen de houdbaarheidstermijn het criterium niet wordt 
overschreden. Daarnaast vallen ook bevroren producten en producten met beschermende flora in 
deze categorie. 

De beslisboom voor de beheersing van Lm geeft ook handvatten voor de beheersing van Lm. 

1.7.1 Selecteer uit elke productgroep zoals bepaald in stap 1.5 uit de studie, het product dat de 

grootste kans geeft om als voedingsbodem voor Lm te dienen. 

 Bij producten: 
o Een pH waarde dicht bij 7,0 (Schaal 0-14) 
o Een aw waarde dicht bij 1,0 (Schaal 0-1) 
o Weinig of geen conservering (Lm groei remmende middelen) 
o Laag zoutgehalte 
o Laag suikergehalte 
o Geen beschermende cultuur 
o Temperatuur optimaal 
o Geen concurrerende flora 
o Producten zonder beschermende atmosfeer 

1.7.2 Stel vast of het levensmiddel kan dienen als voedingsbodem voor Lm, waarbij in deze stap 

wordt uitgegaan dat Lm in het product aanwezig kan zijn. 

Producten met de volgende chemisch/fysische eigenschappen en condities kunnen zeker 

worden ingedeeld in Categorie 1.3, omdat deze niet als voedingsbodem voor Lm kunnen 

dienen: 

 Bevroren producten 

 Producten die in het voorspellende model binnen de houdbaarheidstermijn een uitgroei 
heeft die kleiner of gelijk is aan 0,5log 

 Producten met een pH ≤4,4 OF aw ≤ 0,92 en producten met een pH ≤5,0 EN aw ≤ 0,94 

 Houdbaarheidstermijn <5dagen 

 Verse, ongesneden en onverwerkte groenten en fruit, met uitzondering van gekiemde 
zaden 

 Brood, biscuits en soortgelijke producten 

 Water in flessen of pakken, frisdranken, bier cider, wijn, gedistilleerde dranken en 
soortgelijke producten 

 Suiker, honing en zoetwaren, met inbegrip van cacao- en chocoladeproducten 

 Levende tweekleppige weekdieren 

1.7.3 Product kan niet als voedingsbodem voor Lm dienen, ga naar stap 1.8 

1.7.4 Product kan wel als voedingsbodem voor Lm dienen, ga naar stap 1.9 
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Stap 1.8 Product kan niet als voedingsbodem voor Lm dienen 

Als uitgroei Lm niet mogelijk is kan de houdbaarheidstermijn worden vastgesteld op basis van onder 
andere microbiologie (inclusief bedervers) en sensorische eigenschappen. Let op: bij aanpassingen 
van de huidige houdbaarheid dient de studie opnieuw uitgevoerd te worden. 

1.8.1 Geen verdere maatregelen. Stel houdbaarheidstermijn vast op basis van microbiologie 

(bedervers) en sensorisch. (zie stap 1.11.1). Dit is het einde van de Lm studie. Het is van 

groot belang om nabesmetting te voorkomen (zie stap 1.10). Ga verder met stap 2. 
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Stap 1.9 Product kan potentieel wel als voedingsbodem dienen voor 
Lm 

1.9.1 Aangezien het product kan dienen als voedingsbodem voor Lm, moet worden vastgesteld 

binnen welke houdbaarheidstermijn Lm niet tot boven 100 kve/g uit kan groeien. Het 

beginbesmettingsniveau speelt hierbij ook een rol (zie stap 1.10). 

Maak hierbij gebruik van voorspellende modellen (om een indicatie van de mogelijke houdbaarheid 
te verkrijgen) en/of challengetesten (om de maximaal mogelijke houdbaarheid vast te stellen). Ook 
literatuurstudies kunnen worden gebruikt bij het vaststellen van de maximale houdbaarheidstermijn. 

Producten met beschermende culturen van micro-organismen/bacteriofagen (als er hiervoor een 
wetenschappelijke onderbouwing is) dienen gemodelleerd te worden obv beginbesmetting (of 
reductie daarvan). De bewijslast dient meegenomen te worden in de studie. Bijvoorbeeld de reductie 
van de beginbesmetting van bacteriofagen. 

1.9.2 Met voorspellende modellen kan het bedrijf een indicatie krijgen van de 

houdbaarheidstermijn. 

1.9.3 Met challengetesten kan met aantonen dat de grenswaarde 100 kve/g gedurende de 

houdbaarheidstermijn (HBH) niet wordt overschreden. Een HBH vaststellen alleen op basis 

van voorspellende modellen is onvoldoende. Een bedrijf moet in deze situatie met 

challengetesten aantonen dat de gekozen HBH juist is. Daarvoor is het belangrijk om de 

juiste keuzes te maken in de toegepaste productgroepen. Het is niet strikt noodzakelijk om 

bij elke modelberekening een challengetest uit te voeren. Ook is het niet nodig om bij een 

receptwijzigingen naast de controle van de HBH met een voorspellend model altijd een 

challengetest uit te voeren. Dit moet dan wel kunnen worden verdedigd. 
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Stap 1.10 Bepaal de realistische beginbesmetting 

Het is van groot belang om (na)besmetting te voorkomen. Dat geldt voor zowel producten die wel als 
niet als voedingsbodem voor Lm kunnen dienen. Het geldt met name voor producten die als 
voedingsbodem kunnen dienen en die niet in een gesloten verpakking worden verhit. Indien een 
nabesmetting niet voldoende kan worden uitgesloten wordt een houdbaarheidstermijn vastgesteld 
waarbinnen het criterium (100 kve/g) gedurende de houdbaarheidstermijn niet wordt overschreden. 
Deze wordt bepaald door de beginbesmetting en de groeisnelheid. Met monitoring en verificatie kan 
een beeld worden verkregen in welke mate de nabesmetting wordt beheerst. Zie ook bijlage 2. 

 Bij producten waarbij geen Lm in 25 gram wordt aangetoond mag een 
beginbesmetting op -1,4 log worden gehanteerd (0,04 kve/g). Dit betekent dat in het 
model met een groei van 3,4 log de grenswaarde (100 kve/g) wordt bereikt. 

 Bij afwezig in 1 gram of ≤1 kve/g is dit 2 log. 

 Bij <10 kve/g is dit 1 log. 
 

Bij grondstoffen/producten die een afdodende stap hebben ondergaan waarbij Lm wordt 
geëlimineerd of tot een aanvaardbaar niveau wordt teruggebracht en in de omgeving swabs slechts 
met een lage frequentie Lm wordt aangetoond mag een beginbesmetting op -1,4 log worden 
gehanteerd (0,04 kve/g) 

Indien in een product (incidenteel) Lm boven het criterium* wordt aangetroffen (gevaar Lm op dat 
moment onvoldoende beheerst, opvolgen stap 4) wordt de ondergrens voor de kwantitatieve 
bepaling als beginbesmetting gehanteerd (1 kve/g). 

*Deze aanvaardbare besmetting dient vastgesteld te worden nav de uitgevoerde studies 

Als nabesmetting kan worden voorkomen van producten die wel als voedingsbodem voor Lm kunnen 
dienen, hoeft de houdbaarheidstermijn niet op basis van Lm te worden vastgesteld (zie stap 1.11.2). 
Daarbij moet wel verzekerd worden dat het uitgangsmateriaal vrij is van Lm door een effectieve 
eliminerende stap. 

Als bij vraag 2 in de beslisboom van DG SANCO wordt aangegeven dat nabesmetting voldoende 
wordt beheerst moet dit goed kunnen worden onderbouwd. De diepgang van de onderbouwing zal 
afhangen van de risico’s van nabesmetting in het stadium tussen de eliminerende stap en het sluiten 
van de verpakking van het product. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid handelingen die tussen 
deze stappen wordt uitgevoerd waarbij het product door mensen, machines, materiaal en lucht kan 
worden besmet. Het gebruik van couveuse-vulapparatuur en aseptisch vulapparatuur geeft minder 
risico dan het in een high risk afdeling verpakken en vullen van producten. Stel op basis van deze 
onderbouwing een reële beginbesmetting vast of dat nabesmetting voldoende wordt beheerst. 

Voor het voldoende aantonen van de beheersing van nabesmetting: 

 Voldoende omgevingsswaps uitvoeren op plaatsen die direct in contact komen met 
het product als ook die indirect tot nabesmetting kunnen leiden. Er moet een 
duidelijk inzicht zijn in de incidentie van de aanwezigheid van Lm. Zie ook stap 1.3. 
Bij incidenten moet worden overwogen de frequentie (tijdelijk) verder te verhogen. 
Als er afwijkingen worden geconstateerd moet aanvullend onderzoek worden 
uitgevoerd en er moet worden aangetoond dat de zaken weer onder controle zijn. 
Indien nodig moet worden besloten de productie op te schorten. 

 Voer voldoende testen uit op producten aan het begin en op het einde van de 
houdbaarheidstermijn. Er moet worden aangetoond met welke incidentie Lm 
voorkomt, bij voorkeur door ophoping in 25g en tegelijkertijd door een telplaat van 
de 0 verdunning (met minimaal resultaat <1kve/g) op hetzelfde monster, zodat zo 
specifiek als mogelijk het nabesmettingsniveau wordt vastgesteld. Als de uitslag 
een criterium overschrijdt moet worden onderzocht wat de oorzaak is en moeten 
passende maatregelen worden genomen. Bij overschrijding van het criterium moet 
een recall worden uitgevoerd (zie stap 4). 

 Bij herhaalde afwijkingen moet worden overwogen de houdbaarheidstermijn te 
verkorten. 
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Stap 1.11 Stel de houdbaarheidstermijn van het product vast 

Stel de feitelijke houdbaarheid vast op basis van een voorspellend model, challengetesten, en/of 
literatuuronderzoek. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen producten die wel of niet als 
voedingsbodem voor Lm kunnen dienen. 

De “Vereenvoudigde beslisboom beheersing Lm uit infoblad 85” (Stap 1) geeft aan de hand van 
vragen hulp bij het inschatten van de risico’s van uitgroei van Lm en welke beheersmaatregelen in 
overweging moeten worden genomen waarmee onder normale omstandigheden, gedurende de 
houdbaarheidstermijn Lm niet tot boven het criterium van 100 kve/g kan uitgroeien. 

De beslisboom geeft daarbij ook hulp in gevallen waar kan worden aangetoond dat nabesmetting 
voldoende wordt voorkomen (vraag 2 van de beslisboom). 

Als met de studies een goed beeld is gevormd van zaken zoals de eigenschappen van de producten, 
gebruikte grondstoffen, processen, mate van beheersing van nabesmetting na eliminatie van Lm en 
condities kan een houdbaarheidstermijn worden vastgesteld. 

1.11.1 Producten die niet als voedingsbodem voor Lm kunnen dienen. 

Stel op basis van EU Vo. 2073/2005 vast of onderbouw eventueel met een voorspellend 

model of challengetest dat een product niet als voedingsbodem voor Lm kan dienen (Stap 

1.7). Stel vervolgens de houdbaarheid van het product vast op basis van overige 

sensorische, chemische en/of microbiologische parameters. 

1.11.2 Producten die wel als voedingsbodem voor Lm dienen: 

1.11.2.1 Beginbesmetting (kans op nabesmetting) 

Als uitgroei wel mogelijk is en er niet of onvoldoende kan worden aangetoond dat 

nabesmetting wordt voorkomen, moet de houdbaarheidstermijn worden vastgesteld aan de 

hand van de uitgevoerde studie op basis van literatuuronderzoek, producteigenschappen, 

voorspellende modellen en challengetesten. Daarbij mogen producten ingedeeld worden in 

groepen waarmee wordt voorkomen dat voor elk product een studie moet worden 

uitgevoerd. 

Producten die een stap hebben ondergaan waarbij Lm is geëlimineerd of voldoende is 

gereduceerd, die wel als voedingsbodem voor Lm kunnen dienen en waarbij het gevaar van 

Lm voldoende wordt beheerst krijgen uit de studie in de regel een gunstigere HBH. Een lage 

Lm incidentie in de productieomgeving is essentieel. De resultaten van de monitoring van de 

mate van nabesmetting met Lm in de productieruimtes kunnen worden gebruikt in de studie. 

Uit de verificatie van producten moet blijken dat op einde HBH het criterium van Lm niet 

wordt overschreden. De productie locatie dient dit zo concreet mogelijk te maken waarbij de 

frequentie van onderzoek van machines en producten af moet zijn gestemd op volume, 

aantal producten en productielijnen. Hiermee moet zorgvuldig worden omgegaan. 

Kwetsbare producten mogen niet een te lange houdbaarheidstermijn krijgen om risico’s te 

beheersen. 

Gedurende de houdbaarheidstermijn mag het criterium van 100 kve/g niet worden 

overschreden. Met voorspellende modellen en/of challengetesten kan de 

houdbaarheidstermijn op basis van de groeipotentie en de reële beginbesmetting (stap 1.10) 

worden vastgesteld. De reële nabesmetting kan in gradaties voorkomen. Standaard kan 

worden uitgegaan van een beginbesmetting van 1 kve/g. Bij een product historie van Lm niet 

aangetoond in 25 gram per partij (n=5) kan van een beginbesmetting met 0,04 KVE/g 

worden uitgegaan. 
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1.11.2.2 Geen beginbesmetting (vraag 2 in beslisboom: JA) 

Als een product wel als voedingsbodem voor Lm kan dienen maar waarbij het gevaar van 

Lm wordt beheerst doordat kan worden aangetoond dat nabesmetting wordt voorkomen 

(door bijvoorbeeld een aseptisch vulproces) kan de houdbaarheidstermijn vastgesteld 

worden op basis van onder andere microbiologie (inclusief bedervers) en sensorisch (gelijk 

aan 1.11.1). Het gebruik van voorspellende modellen en/of challenge testen is niet nodig. De 

houdbaarheidstermijn kan dan langer zijn dan zou blijken uit het voorspellende model en/of 

challenge testen. 

1.11.3 Een kortere houdbaarheid uit studie 

Als de uitkomst van de studie een kortere houdbaarheidstermijn geeft dan wenselijk zal de 

producent een kortere houdbaarheidstermijn moeten accepteren en/of het product moeten 

herformuleren en/of procescondities moeten aanpassen. Als een product of proces is 

aangepast moet de studie (op delen) opnieuw worden uitgevoerd om na te gaan of de 

gewenste houdbaarheid dan wel kan worden gerealiseerd. Als nabesmetting niet kan 

worden uitgesloten kan er ook aandacht worden gegeven de processen zodanig te 

verbeteren dat nabesmetting wel kan worden uitgesloten en een passende extra 

houdbaarheid kan worden gerealiseerd. 
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Stap 2: Validatie 

De validatie van de studie dient plaats te vinden conform de leidraad voor validatie uit de Codex 
Alimentarius of middels bijlage 9. Deze validatie dient tenminste jaarlijks plaats te vinden en bij 
iedere wijziging in (een van) de relevante omstandigheden zoals benoemd in: GUIDANCE 
DOCUMENT on Lm shelf-life studies for ready-to-eat foods, under Regulation (EC) No 2073/2005 of 
15 November 2005 on microbiological criteria for foodstuffs. SANCO/115010/2013 

“Shelf-life studies and review of the HACCP plan should be carried out in the following 
circumstances: 

 new or modified product development, 

 new process development or modification, 

 new packaging development, 

 any significant change of ingredient/s or packaging to an existing product, 

 changes in the production site or production equipment, or 

 no shelf-life studies have been performed previously.” 

 

Tip 

Het wordt aanbevolen een werkwijze te implementeren waarin nieuwe productintroducties of 
wijzigingen die invloed hebben op het product, vooraf te valideren middels modellering. Op deze 
manier kan de houdbaarheid van nieuwe producten goed worden gevalideerd vorens introductie. 
Het verdient de voorkeur om dit proces i.s.m. de afdeling productontwikkeling af te stemmen. Op 
deze manier wordt de kennis van Lm binnen de organisatie groter dan enkel de afdeling kwaliteit. 
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Stap 3: Monitoring en Verificatie 

Monitoring betreft meten, beoordelen van parameters die aan het proces of de 
procesomstandigheden verbonden zijn. 

Monitoring omvat onder meer: omgevingsonderzoek, fysische, chemische en microbiologische 
parameters die van belang zijn bij het bereidings-/verpakkingsproces. Metingen die moet worden 
uitgevoerd conform het HACCP systeem. 

Verificatie is de vaststelling dat alle procesbeheersmaatregelen effectief zijn geweest en het gestelde 
doel is behaald: in dit geval dat het Lm besmettingsniveau van het eindproduct lager is dan het 
niveau waarbij Lm kan uitgroeien tot boven 100kve/g binnen de houdbaarheidstermijn. 

Verificatie van het risico van Listeriabesmetting in eindproducten. 

Indien de houdbaarheid is vastgesteld op basis van het groeipotentieel van Lm en alle 
procesbeheersmaatregelen en preventieve acties zijn ingevoerd is het verificatieplan de laatste stap 
in het beheersproces. 

Bij verificatie wordt onderzocht of alle maatregelen ertoe leiden dat besmetting van het ready-to-eat  
(RTE) product met Lm niet aantoonbaar is, dan wel dat het besmettingsniveau dusdanig laag is dat 
deze besmetting niet boven de grenswaarde van 100 kve/g kan uitgroeien binnen de 
houdbaarheidstermijn. 

Bij verificatie moet een aantoonbaarheidstest en telling op één en hetzelfde monster worden 
uitgevoerd. Indien bij een aantoonbaarheidstest Lm wordt aangetoond, is het nl. niet mogelijk om als 
corrigerende actie een herbemonstering in te zetten en een telling uit te voeren. Immers de 
prevalentie kan dusdanig zijn dat Lm niet in alle monsters aanwezig is. Het individuele, eerst geteste, 
monster heeft in die situatie een onbekend besmettingsniveau. Is geen telling verricht, dan moet te 
allen tijden het product niet in de markt gezet worden of een recall worden uitgevoerd. 

De frequentie van de verificatie moet zodanig worden gekozen dat een betrouwbaar beeld wordt 
verkregen van het voldoen aan de criteria. Bij een voldoende monitoring van de beheersing van Lm 
in de grondstoffen en de productieprocessen e.d. kan de frequentie van de verificatie in lijn met de 
verordening MC op basis van de Risico Analyse worden vastgesteld. 

Hoe kan de verificatie worden uitgevoerd? 
De monstername en het verdunningsniveau van de telling van Lm is afhankelijk van het 
groeipotentieel. 

Onderstaande tabel kan daarbij worden aangehouden. Het is niet nodig om elk product te testen op 
5x25 gram. 

Indien het groeipotentieel klein is, is een gering aantal Lm in het product aanvaardbaar, mits het 
aantal niet binnen de resterende houdbaarheidstermijn van het product boven 100 kve/g kan 
uitgroeien. 
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Relatie tussen de noodzakelijke verificatie en het vastgestelde groeipotentieel van Listeria 
monocytogenes: 
 

Groeipotentieel 
(log) 

Grenswaarde bij verificatie 
(# kve/g) 

Verdunning bij tellingen 

tussen en 
  

 <0 100 0,01g 

0 <0,5 30 0,01g 

0,5 1 10 0,1 g 

1 2 1 1g 

2 3 0,1 10 g 

3 3.4 N.A.* 5x 25 g 25g 

>3,4 onbekend N.A.* 5x 25 g elke batch 

* N.A.: Niet Aangetoond 

Maakt het bedrijf gebruik van een HBH die buiten het voorspellende model/challenge test valt (stap 
1.11.2.1) en/of valt de beheersing van Lm niet goed te onderbouwen (stap 1.11.2.2), dan is er per 
productiepartij onderzoek nodig in 5-voud op afwezigheid van Lm in 25 gram. Let op: dit is slechts 
een tijdelijke situatie, de producten dienen uiteindelijk met studies te worden onderbouwd obv 
houdbaarheid. 

Valt de HBH binnen het voorspellende model/challengetest, dan zal met een vastgestelde frequentie 
onderzocht moeten worden in 5-voud op Lm <100 kve/g of op afwezigheid van Lm in 25 gram. Bij 
aantoning kan tegelijkertijd een telling worden uitgevoerd om de mate van besmetting te meten. 
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Stap 4: Handelswijze bij vaststellen Lm in 
eindproducten 

De inrichting van productieomgeving en processen en het ontwerp van de recepten en verpakkingen, 
de opslagcondities en houdbaarheidstermijn moeten er toe leiden dat het product tijdens de hele 
houdbaarheidstermijn aan de criteria in verordening 2073/2005 m.b.t. Lm voldoet. 

Passende zorgvuldig opgezette onderzoeksplannen m.b.t. omgeving, hygiëne, grondstoffen, 
halfproducten, eindproducten e.d., moeten een betrouwbaar beeld geven van de effectiviteit van de 
maatregelen waarmee Lm wordt beheerst. Ook externe meldingen van bijvoorbeeld klanten, 
consumenten en controlerende (overheids) instanties dragen bij aan het vaststellen van de mate van 
beheersing. 

Ondanks alle maatregelen is het in de praktijk niet helemaal uitgesloten dat er afwijkingen worden 
geconstateerd. 

De meest belangrijke afwijking betreft die van eindproducten. Als er Lm wordt gevonden op het 
eindproduct is dit in potentie een voedselveiligheidsprobleem en dient dit volgens een vooraf vast 
gesteld actieplan te worden opgevolgd. 

Hierbij kan worden gedacht aan: 

 Er dient een recall- en calamiteitenprocedure aanwezig te zijn. Deze moet worden 
toegepast, waarbij eerst vastgesteld moet worden of een recall of terughaalactie 
noodzakelijk is. Indien noodzakelijk moet de klant/NVWA worden geïnformeerd. 

 Indien het criterium van 2log niet kan worden overschreden gedurende de HBH is 
een recall niet nodig. Dit betekent overigens niet dat dit zo maar ongezien terzijde 
kan worden geschoven. De procedure moet voorschrijven welke competente 
functionarissen worden betrokken bij de opvolging van de geconstateerde afwijking. 
De aanpak moet er toe leiden dat naast de aard van de afwijking ook de omvang of 
reikwijdte wordt vastgesteld. 

 Indien het criterium van 2log kan worden overschreden gedurende de HBH dient 
een recall plaats te vinden. Het is van groot belang dat er snel wordt gehandeld om 
te voorkomen dat onveilige producten worden verkocht of geconsumeerd. 
Producten in de (productie)keten die verdacht zijn moeten worden geïsoleerd. 

 Andere partijen moeten waar nodig worden geïnformeerd zoals overheidsinstanties 
(zie Meldwijzer NVWA), branches, klanten, consumenten, certificerende instanties 
etc. 

 Onveilige producten moeten uit de keten (tot en met de consument) worden 
gehaald en worden vernietigd (Meldwijzer NVWA). In andere gevallen kan vanuit 
het voorzorgsprincipe worden gekozen om beperkt terug te halen vanuit distributie 
centra en winkels. 

 Een grondige analyse moet worden uitgevoerd om vast te stellen wat de oorzaak is 
van de afwijking. Daarbij moeten ook de monitoringsgegevens worden betrokken. 

 Er moet worden vastgesteld of HACCP en GMP is nageleefd of dat er 
tekortkomingen zijn die moeten worden opgevolgd. Een re-design kan nodig zijn om 
herhaling te voorkomen. 

 Aan de hand van de afwijking moet worden nagegaan of de risico-analyse en de 
studie die als basis dient voor de beheersing van Lm goed is uitgevoerd. Indien 
nodig moet de opzet van de risico- analyse en studie worden aangepast. Er moet 
worden nagegaan of dit een incident of een structureel probleem is en of dit ook 
effect heeft op andere producten. Indien nodig moeten relevante producten weer 
door de (gewijzigde) risico-analyse en studie. 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Lijst van afkortingen en definities 

VNV Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie 

AKSV Algemene Kokswaren en Snackproducenten Vereniging 

FNLI Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie 

CBL Centraal Bureau Levensmiddelenhandel 

KNS Koninklijke Nederlandse Slagers 

Validatie: 
het verkrijgen van bewijs dat een beheersmaatregel (of een combinatie van beheersmaatregelen), 
indien juist geïmplementeerd, in staat is om een gevaar te beheersen dat tot een specifieke uitkomst 
leidt. 

Verificatie: 
Het verkrijgen van bewijs , op een vooraf bepaalde en voortdurende basis, dat de controle verloopt 
binnen de correcte parameters. Verificatie vereist de toepassing van methoden, procedures, testen 
en andere evaluaties als aanvulling op monitoring en die bedoeld zijn om te bepalen of de genomen 
beheersmaatregel naar behoren functioneert. 

Monitoring: 
een geplande volgorde van observaties en metingen om te beoordelen of een uitgevoerde 
beheersmaatregel voldoet aan de gedefinieerde parameters. 

Studie: 
in dit dossier gaat het om de volledige onderbouwing van een houdbaarheidstermijn voor een 
levensmiddel. Een studie kan verschillende deelstudies omvatten zoals: literatuurstudie, modelstudie 
(voorspellende microbiologie), studie van historische data en/of een challengetest. 
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Bijlage 2: Vaststellen beginbesmettingsniveau van Lm 
voor modellen en challengetesten 

In infoblad 85 verwijst de NVWA op een beginbesmettingsniveau voor Lm. Doorgaans is dit kve/g. 
Dit is een algemeen te hanteren niveau, dat gehanteerd moet worden bij alle verse grondstoffen en 
die producten die geen eliminatie van Lm ondergaan. 

Het is mogelijk om hiervan af te wijken, indien daarvoor een onderbouwing wordt opgesteld. 

De aspecten hiervan hebben betrekking op 3 kernwoorden: 

 Eliminatie 

 Voorkomen  

 Remming 

Eliminatie 
Een product dat voldoende is gepasteuriseerd is vrij van Lm. Kan geen nabesmetting optreden, dan 
is er geen gevaar voor Lm. Bij een product, dat een groeipotentieel heeft voor Lm hoger dan 0,5 log, 
dat uit de pasteurisatieverpakking gehaald wordt, is er wel potentieel gevaar dat een Lm besmetting 
de voedselveiligheid kan bedreigen. Bij beheerste processen en hygiëne is de (mate van) besmetting 
te beheersen. (Dit is nader uitgewerkt in onderstaande) 

Voor producten die geen eliminatie ondergaan, zoals rauwe en gefermenteerde vleesproducten is 
het door de NVWA voorgeschreven het aanvangsbesmetting kve/g. 

Voorkomen 
Er zijn verschillende routes te formuleren hoe een (gepasteuriseerd) product nabesmet kan raken: 

Direct contact met besmette materialen, indirect van besmette oppervlakken via menselijk contact, 
via stofdeeltjes en aerosolen (damp) in de lucht en vallende condens druppels. 

Er zijn vele maatregelen beschikbaar en noodzakelijk om deze nabesmetting te voorkomen. Anders 
dan bij bijvoorbeeld couveuse- en aseptische processen gaat de NVWA ervan uit dat besmetting 
nooit 100% kan worden voorkomen en stelt dat als het kan, het dan ook ooit zal gebeuren. Maar een 
bedrijf kan zowel de incidentie als het niveau aantoonbaar laag houden door goede praktijken en 
monitoring. 

De belangrijkste maatregelen: 

 Reiniging en desinfectie 

 Persoonlijke hygiëne 

 Bouwkundige voorzieningen (bijv. High Risk Area conform BRC standaard) 

 Onderhoudsstaat 

 Goede werkmethoden 

 Getraind personeel dat zich bewust is van de risico’s en ernaar handelt om 
besmetting te voorkomen. 

Onder de voorwaarden van bovenstaande kan de aanwezigheid van Lm geëlimineerd of tot een 
minimum beperkt worden. 

Swabs en relatie met beginbesmetting 
Een uitgebreide monitoring d.m.v. Listeria swabs is voorwaardelijk, gericht op risicomaterialen, 
kruisbesmetting, met als resultaat een lage incidentie die zich beperkt tot plaatsen die low risk zijn 
(geen indirect contact met product mogelijk zoals afvoerputten), gevolgd door adequate maatregelen 
bij aantreffen van Listeria spp en Lm in de swabs. 

Bedrijven die de basisvoorwaarden goed op orde hebben en waar de resultaten steeds goed zijn, 
kunnen uitgaan van een lager beginbesmettingsniveau. 

Het testen van faciliteiten en apparatuur in de productieomgeving op de aanwezigheid van 
pathogenen en micro organismen, die de kwaliteit van een product aantasten, maakt onderdeel uit 
van de meeste voedselveiligheidssystemen. 
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Om besmetting tijdens productie met Lm uit te sluiten of tot een minimum te beperken, worden 
diverse preventieve maatregelen genomen op het vlak van persoonlijke hygiëne, reiniging van 
machines en faciliteiten en bewegingen van mens en materiaal. 

Testen op aanwezigheid van Lm moeten worden uitgevoerd ter validatie en verificatie dat deze 
preventieve maatregelen onder controle zijn en adequaat functioneren. Als afwijkingen worden 
vastgesteld kunnen passende maatregelen worden genomen om de aanwezigheid van Lm te 
elimineren. 

Op basis van de opgebouwde historische data kan worden aangetoond in welke mate besmetting 
wordt beheerst. 

De producent moet in het kader van GMP en HACCP beginselen bemonsterings- en testfrequenties 
vaststellen. Verordening 2073/2005 schrijft producenten voor dat verwerkingsruimten en uitrusting 
planmatig worden bemonsterd. ISO 18593 kan als referentie worden gebruikt bij de bemonstering. 

Het is belangrijk om veel/voldoende testen uit te voeren. Met name als de beheersing goed is, en 
een beginbesmetting van < 1kve/g wordt gehanteerd zijn veel testen nodig om eventuele kleine 
bronnen op te kunnen sporen. 

Met swabs wordt aanbevolen om te testen op Listeria spp. Daarmee is men in staat om potentiële 
besmettingen in een vroeg stadium vast te stellen en te elimineren. Bij Lm is er een langere 
incubatietijd. Beide inzetten voor bevestiging. 

Het productiebedrijf moet in kaart brengen de meest kwetsbare plaatsen in haar bedrijf waar Listeria 
ssp/Lm kan voorkomen en uitgroeien zoals borstelbanen, afvoerputten en verdampers. Voorkomen 
moet worden dat door versleping Listeria spp./Lm uiteindelijk op het product komt. Hiervoor is het 
van belang om de swabs tijdens de productie te nemen ipv direct na de schoonmaak. 

De frequentie en mate waarin Listeria spp./Lm wordt aangetroffen in het product, op materialen die in 
contact komen met het product en op materialen die door versleep een bron kunnen vormen, moet 
een profiel geven van de effectiviteit van de beheersmaatregelen. 

Indien een product een verwerking heeft ondergaan waarbij Lm is geëlimineerd is het zaak om te 
voorkomen dat dit wordt nabesmet. 

Indien op basis van de swab resultaten aannemelijk kan worden gemaakt dat besmetting niet 
plaatsvindt, mag in voorspellende modellen een beginbesmetting van 0,04 kve/g (-1,4 log) worden 
gehanteerd. Als het niet kan worden uitgesloten wordt de ondergrens voor de kwantitatieve bepaling 
als beginbesmetting gehanteerd (1kve/g). Waar data beschikbaar is, gebruik deze en onderbouw 
altijd de keuze. 

Als er incidenteel Lm op swabs wordt aangetoond op materiaal dat niet direct in contact komt met het 
product, betekent dit niet meteen dat er dan vanuit moet worden gegaan dat uitgroei tot boven de 
grenswaarde plaatsvindt. De gekozen begin besmetting van bijvoorbeeld 0,04 kve/g kan worden 
gehandhaafd. De incidentie moet laag zijn en de opvolgmaatregelen (ontsmetting) moeten effectief 
(herbemonstering) blijken. 

Als er Lm op plekken wordt vastgesteld die in contact komen met product is het zaak dat de 
producent aan kan tonen in welke frequentie en mate dit voorkomt en hoe zich dat verhoudt tot de 
testen op Lm in de eindproducten. Alleen dan kan de keuze van een beginbesmetting van minder 
dan 1 kve/g in stand worden gehouden. 

De frequentie en plaatsten waar swabs moeten worden genomen is zeer proces afhankelijk. Het is 
niet doenlijk om hier een richtsnoer te geven. 
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Remming 
De belangrijkste factor die in dit verband van belang is, is temperatuur beheersing. Een 
nabesmetting op gezouten vleesproducten groeit niet significant uit bij temperaturen beneden 2°C 
(bevestiging met model is wel zeer aan te raden). Boven deze temperatuur moet, afhankelijk van de 
ingestelde temperatuur, in meer of mindere mate rekening gehouden worden dat er wel groei kan 
optreden. 

Die groei wordt bepaald door de samenstelling van het halffabricaat/product, daar waar de 
besmetting plaatsvindt, het oppervlak of inwendig. Dit oppervlak heeft vaak een andere 
samenstelling dan de kern; bijvoorbeeld doordat na roken een hoge concentratie aan fenolen 
aanwezig is (die groei volledig remt), of doordat het uitgedroogd is (door bijv. grillen). Van belang 
daarbij is dat condens op het product wordt voorkomen, omdat daarmee het oppervlak van 
samenstelling wijzigt en Lm sneller tot ontwikkeling kan komen. Wees alert op handelingen waardoor 
vermenging van de buitenzijde met de binnenzijde mogelijk is (bijvoorbeeld injecteren, snijden) voor 
verpakken. 
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Bijlage 3: Ontwikkeling van Lm tijdens de bereiding van 
gefermenteerde vleesproducten 

In vleesproducten die rauw (onverhit) bereid worden is eliminatie van Lm niet zeker. In het 
uitgangsmateriaal kan Lm aanwezig zijn. Bij de risicobeoordeling kan worden nagegaan of er van 
een besmettingsniveau in onbewerkte grondstoffen van 1 kve/g mag worden uitgegaan. 

Om het gevaar goed in te kunnen schatten moeten (in het HACCP plan) de procesomstandigheden 
beschreven zijn. 

Houd daarbij rekening met: 

 Blijven vleesdelen intact of worden ze verkleind. 

 Wordt (pekel) geïnjecteerd of drooggezouten/gemarineerd. 

 Hoe snel treedt doorzouting op / hoe snel wordt de eind-pH bereikt. 

 Bij welke temperaturen verlopen 
doorzoutingsprocessen/droogprocessen/fermentatieprocessen. 

 Welke intrinsieke factoren een rol spelen in de tijd:  

 Zout / aw ontwikkeling,  

 pH ontwikkeling, 

 Nitriet (ingoing/restnitriet, afbraak, omzetting van nitraat naar nitriet), 

 Organische zuren (diffusie), 

 Rook en diffusie snelheid van fenolen. 
Het vereist een gedegen procestechnologisch onderzoek om al deze factoren goed in kaart te 
brengen. Het verdient aanbeveling om eerst via literatuuronderzoek een beeld te vormen van de 
processen die tijdens bereiding een rol spelen. Eigen onderzoek kan dan wellicht beperkt blijven tot 
een onderzoek op het product dat de beste groeikansen biedt voor Lm. 

Op grond hiervan kan vastgesteld worden of Lm zich beperkt tot een uitwendige besmetting (en de 
studie zich beperkt tot de omstandigheden aan het oppervlak van het vlees bijv. bij rosbief en droog 
gezouten ham, of dat de studie zich verder verdiept naar die plaats in het product, waar eliminatie 
niet plaatsvindt en de omstandigheden het meest gunstig zijn voor de ontwikkeling van Lm. 

Het meten van voornoemde parameters moet geschieden op of nabij de plaats waar de 
omstandigheden voor besmetting en overleving/groei van Lm zo gunstig mogelijk zijn. Met name 
zout, aw en rookcomponenten kunnen slecht verdeeld zijn. Een steekproef van 5 herhalingen binnen 
een batch in 5-10 batches van verschillende productiedagen kunnen een redelijk beeld geven van de 
spreiding. Als waarde voor modellering kan de 95% percentiel waarde genomen worden. 

Vervolgens kan met modellen een inschatting gemaakt worden of er sprake kan zijn van groei van 
Lm >0.5log gedurende het bereidingsproces. Is dat het geval, dan verdient het aanbeveling om eerst 
te bekijken of het proces verbeterd kan worden met als doel reductie van het groeipotentieel. 

Als verdere optimalisatie niet mogelijk is, dient beoordeeld te worden of, op grond van voorgaande, 
het potentiële besmettingsniveau op het moment van in de markt plaatsen verhoogd moet worden, of 
dat nog steeds uitgegaan kan worden van 1kve per gram. Ook een lagere uitgangswaarde dan 1/g is 
mogelijk, maar dit moet goed onderbouwd worden met analysegegevens. Dan kan vervolgens de 
studie worden uitgevoerd naar het groeipotentieel tijdens opslag verdere verwerking, distributie, 
winkel en consument. 

Aandachtspunten 
Opslag:  

 Stel vast of Lm niet groeit beneden een bepaalde temperatuur. Bij 
bewaartemperaturen beneden 2°C groeit Lm in veel producten niet, zoals in 
(gezouten) vleesproducten. 

 Bij producten waar Lm alleen een oppervlak besmetting kan zijn, kan gebruik 
worden gemaakt van de intrinsieke samenstelling van dat oppervlak (lagere aw, 
hogere rook concentratie e.d.), mits het oppervlak niet bewerkt is door bijv. het 
insteken van een mes. 

 Bij onverpakte producten kan condens een risico vormen, doordat de samenstelling 
aan het oppervlak wijzigt en daarmee de uitgroei bevordert. 
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Voorafgaand aan de uitvoering van de test moet vastgesteld worden wat de intrinsieke variatie is van 
de in het voorgaande genoemde factoren (zie boven). Ook is het van belang om de plaats in het 
product te bepalen waar de voor Lm meest gunstige groeiomstandigheden zijn. Bij gedroogde 
producten is dat veelal de kern van het product. Bij producten die inwendig niet besmet zijn moet 
juist weer naar het oppervlak gekeken worden. 

Het meten van intrinsieke parameters en de ontwikkeling van Lm moeten geschieden op of nabij de 
plaats waar de omstandigheden voor besmetting en overleving/groei van Lm zo gunstig mogelijk zijn. 
Met name zout / aw en rookcomponenten kunnen slecht verdeeld zijn. 

De aan het eind van het bereidingsproces bestaande variatie in samenstelling (m.n. aw) kan door 
bewaren van het product kleiner worden. Daarom zal de groei van Lm in de distributie en 
consumenten fase niet zuiver logaritmisch verlopen. Dit speelt zeker een rol bij producten met een 
lange bewaartijd. Om dit te kunnen vaststellen moeten in de challengetest meerdere meetmoment 
zijn opgenomen. 
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Bijlage 4: Voorbeeld berekening organische zuren mbv 
molmassa 

Hieronder een (niet uitputtend) overzicht betreft omreken factoren die gebruikt kunnen worden voor 
voorspellende modellering. Let op dat onderstaande waarden de pure additieven zijn en slechts 
als voorbeeld gelden. Bv bij vloeibaar lactaat zal eerst het gehalte water afgetrokken moeten 
worden om tot het % puur lactaat te komen van de grondstof. Controleer de grondstof specificaties of 
raadpleeg de leverancier voor meer details. O.b.v. de receptuur kan het ingoing % zuur berekend 
worden, rekening houdend met plaats van (na)besmetting (oppervlakte/intern) en homogeniteit 
product. Laboratorium analyses (optioneel) kunnen als verificatie voor de berekening worden 
gebruikt. 

Daarnaast zijn additieven vaak in diverse samenstellingen en dus molmassa’s beschikbaar, vb. 
E331i (mono-214), ii(di-236) en iii(tri-258). Allen hebben een andere molmassa . Bekijk 
VERORDENING (EU) Nr. 231/2012 VAN DE COMMISSIE voor de juiste molmassa’s om te 
gebruiken in de berekening. 

Zuur Additief MoLmassa +voorbeeld berekening % zuur 

Lactic  
 

E270 melkzuur N.v.t., E270 kan als % direct worden overgenomen in de modellering als 
lactic acid 

Lactic  
 

E325 na-lactaat 112,06 (=%puur E325*90,08/112,06) 

Lactic  
 

E326 Ka-lactaat 128,17 (=%puur E326*90,08/128,17) 

Acetic  
 

E260 Azijnzuur N.v.t., E260 kan als % direct worden overgenomen in de modellering als 
acetic acid 

Acetic  E262i Na-acetaat 82,03 (=%E262i*60,05/82,03) 

Acetic  
 

E261 ka-acetaat 98,15 (=%E261*60,05/98,15) 

Di-acetate E262ii 142,09. E262ii kan als % direct worden overgenomen in de modellering 
(FSSP) als di-acetate. Het kan ook worden omgerekend naar 
azijnzuur(Acetic) middels (=%E262ii*60,05/142,09). 

Sorbic  
 

E200 n.v.t., E200 kan als % direct worden overgenomen in de modellering als 
sorbic acid 

Sorbic 
 

E202 150,22 (=%E202*112,13/150,22) 

Benzoic E210 n.v.t., E210 kan als % direct worden overgenomen in de modellering als 
benzoic acid 

Benzoic 
 

E211 144,11 (=%E211*122,12/144,11) 

Benzoic 
 

E212 160,21 (=%E212*122,12/160,21) 

Citric 
 

E330 n.v.t., E330 kan als % direct worden overgenomen in de modellering als 
citric acid 

Citric 
 

E331iii 258,07 (=%E331*192,12/258,07). 

Citric 
 

E332 306,04 (=%E332*192,12/306,04) 
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Bijlage 5: Rapport WUR: Modelleren van Listeria 
Monocytogenes in vleeswaren 

 

 

Modelleren van Listeria monocytogenes 
in vleeswaren 
 

Achtergrond en keuzes bij modelleren met het FSSP model 
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Woord vooraf 

Listeriose is een infectieziekte, die mensen op kunnen lopen door een besmetting met de 
listeriabacterie. Deze bacterie zit meestal in voeding, maar kan ook in dieren, in de grond, in water of 
op groente zitten. Mensen raken bijna altijd geïnfecteerd door het eten van besmette voedingswaren. 
Besmetting van de voedingsmiddelen treedt op door het gebruik van rauwe ingrediënten die reeds 
besmet waren. Ook kan gedurende het productieproces ‘kruisbesmetting’ optreden, zoals 
bijvoorbeeld bij de bereiding van kant-en-klaar producten of het wassen van sla met besmet water. 

Ondanks dat de incidentie van 0,6 meldingen per 100.000 inwoners (2017, bron RIVM) blijft het van 
belang, zeker voor ouderen, pasgeborenen, zwangere en mensen met een verzwakt 
immuunsysteem, de uitgroei van Listeria te blijven beheersen. Dit sorteert het meeste effect als de 
omstandigheden voor vermeerdering of remming van Listeria inzichtelijk is of wordt begrepen. 

De Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie (VNV) heeft een werkgroep ingesteld die 
zich buigt over Listeria monocytogenes in vleeswaren. Een omschreven doel van de werkgroep is 
het toepasselijk maken van de VNV handleiding Beheersing Listeria monocytogenes. Hieronder 
vallen het opstellen van normen voor het gebruik van groeimodellen voor L. monocytogenes en het 
opstellen van een handleiding voor de opzet van challenge testen. Aan Wageningen Food & 
Biobased Research (WFBR) is gevraagd om mee te denken en kennis te leveren die gebruikt kan 
worden in de onderbouwing van beslissingen van VNV over te hanteren invoergegevens (e.g. pH, aw, 
nitriet) in het door de Technische Universiteit van Denemarken (DTU) ontwikkelde 
houdbaarheidsvoorspellende Food Spoilage and Safety Predictor (FSSP) model. 

De FSSP-software is ontwikkeld om het praktische gebruik van wiskundige modellen te 
vergemakkelijken om de groei van bederf en pathogene micro-organismen in voeding te voorspellen. 
Een belangrijke doelstelling van FSSP is met gebruiksvriendelijke software het effect van constante 
of fluctuerende opslagcondities qua temperatuur op de houdbaarheid van producten te voorspellen, 
evenals het effect inzichtelijk krijgen van het gebruik van diverse groeiremmende additieven in het 
voedingsmiddel. In 2014 is het FSSP model versie 4.0 gelanceerd als een generiek model om de 
groei van micro-organismen in voedsel te voorspellen, afhankelijk van temperatuur, zout [NaCl / 
water activiteit (aw)], pH, CO2, rookintensiteit, nitriet en organische zuren: azijnzuur / diacetaat, 
benzoëzuur, citroenzuur, melkzuur en sorbinezuur. Met name toepassing van het FSSP groeimodel 
en de groeibegrenzing voor L. monocytogenes in vis- en vleesproducten wordt in Denemarken door 
de toezichthouder op voedselveiligheid [Danish Veterinary and Food Administration (DVFA)] en de 
industrie gebruikt. 

Feit blijft dat ook dit houdbaarheidsvoorspellende model voor de groei van L. monocytogenes een 
theoretisch model blijft wat de praktijk realistisch benaderd. Het uiteindelijke resultaat zal in de 
praktijk met challengetesten gevalideerd dienen te worden. Een of twee challengetesten uitvoeren 
zegt nog niet alles, advies is deze resultaten te valideren met een model om de groei van pathogene 
micro-organismen in voeding te voorspellen. 

Samenvatting 

Een veel gebruikte methode om de vermeerdering van Listeria monocytogenes tijdens de 
houdbaarheidsduur van levensmiddelen te berekenen is het gebruik van 
houdbaarheidsvoorspellende modellen. Een van de meest gebruikte modellen is het Food Spoilage 
and Safety Predictor (FSSP) model, ontwikkeld en gevalideerd door de Technische Universiteit van 
Denemarken. 

De werkgroep van de Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie, die als doel heeft het 
toepasselijk maken van een handleiding voor de beheersing van L. monocytogenes, heeft specifieke 
vragen geformuleerd om de data en de normen voor het gebruik van het groeimodel FSSP op een 
juiste wijze in te voeren. Deze vragen zijn besproken met interne en externe deskundigen, 
waaronder professor M. Zwietering van Wageningen Universiteit en de ontwikkelaar van het FSSP 
model, professor P. Dalgaard. 

Het resultaat van onderzoek in de literatuur en discussie met deskundigen verschaft duidelijkheid  

 vanaf welk moment de groei van L. monocytogenes gemodelleerd moet worden --> 
dit is het moment waarop L. monocytogenes op of in het product kan komen, 

 welke waardes gebruikt moeten worden bij de invoer in het FSSP model --> dit zijn 
de waardes (percentage waterfase, temperatuur, pH, rookcomponent fenol, CO2 in 
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kopruimte (equilibrium), restnitriet en rest-organische zuren) op het moment dat L. 
monocytogenes op of in het product kan komen. 

 welke ψ factor gebruikt moet worden bij het groei/geen-groei model --> bij een korte 
houdbaarheid (max 4 tot 6 weken) kan de ψ factor lager dan 2.0 gebruikt worden 
als er geen groei van L. monocytogenes te verwachten is. Bij een langere 
houdbaarheid wordt de factor 2.0 aanbevolen (bron P. Dalgaard). 

 

Het resultaat van onderzoek en discussie over welke waarde per parameter (laagste, gemiddelde 
waarde, de mediaan, 75% percentiel of andere parameter) in het model ingevuld moet worden, heeft 
de onderliggende achtergrond:  

 Vanuit productveiligheidsoogpunt wordt er onderscheid gemaakt tussen producten 
die als voedingsbodem voor L. monocytogenes kunnen dienen met producten 
waarin gedurende de houdbaarheid van het product L. monocytogenes zich niet 
vermeerdert (d.w.z. <0,1 log groei bij 20% extra houdbaarheid ) Of <0.5 log groei 
gevalideerd via een Listeria challenge test met het desbetreffende product. 

 Indien producten een voedingsbodem voor L. monocytogenes zijn, dan wordt het 
sterk aanbevolen om van minimaal 10 batches de individuele productparameters 
per batch te bepalen en deze individueel per batch in te vullen en door te rekenen. 
Vervolgens dient het resultaat van de batch met de meeste groei van L. 
monocytogenes gehanteerd te worden voor het vaststellen van de microbiologische 
veiligheid betreffende L. monocytogenes. 

 Indien producten geen voedingsbodem voor L. monocytogenes zijn, dan wordt het 
sterk aanbevolen om van minimaal 10 batches de gevraagde parameters te 
bepalen en die meetwaarden in het model in te vullen over het geheel van de 10 
batches, die de uitgroei van L. monocytogenes het minste remmen (worst case). 

 Alternatief is om het 95% betrouwbaarheidsinterval per parameter uit te rekenen en 
deze waardes in het model in te vullen. Bij het doormeten van 20 batches of meer 
gaat de voorkeur naar het laatstgenoemde, omdat de meetwaarde die uitgroei van 
L. monocytogenes het minste remt, extremer zal worden, terwijl het 95% 
betrouwbaarheidsinterval alleen maar nauwkeuriger wordt. 
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1. Inleiding 

Voorspellende microbiologische modellen zijn een essentieel hulpmiddelen om de microbiële groei 
van pathogene micro-organismen bij kwantitatieve risicobeoordelingen te modelleren. Het is van 
belang om de gevolgen van de gebruikte parameters voor de output van risicobeoordelingen en de 
betrouwbaarheid ervan te begrijpen. De aangesloten leden van de VNV maken al gebruik van het 
Food Spoilage and Safety Predictor (FSSP) model. Er zijn door de werkgroep een drietal generieke 
kennisvragen gesteld over de toepassing van dit model en voorgelegd aan Wageningen Food and 
Biobased Research (WFBR). 

Hoeveelheid nitriet bij het gebruik van modelstudies 
Vleeswarenproducenten dienen de hoeveelheid nitriet in het FSSP modelsysteem in te voeren voor 
de onderbouwing of er wel of geen groei van L. monocytogenes plaats zal gaan vinden. Er is 
onduidelijkheid of de ingaande hoeveelheid nitriet of rest nitriet na bereiding in dit modelsysteem of 
tijdens de distributiefase ingevoerd moet worden. 

Modelstudies en challenge-testen: invoeren van pH en aw 
Welke waardes voor pH en aw moeten gehanteerd worden in het FSSP modelsysteem voor Listeria. 
De VNV wil graag een werkbare methode voor de gehele vleeswarensector opstellen. Voor pH en aw 
geldt dat deze gemakkelijk te meten zijn en niet uit een receptuur bepaald kunnen worden. 

Modelstudies: invoeren van concentraties remmende stoffen 
Voor toepassing van groeiremmende additieven zoals bijvoorbeeld lactaten, (di)acetaten, sorbaten 
en benzoaten die aan een product toegevoegd kunnen worden, geldt de vraag welke waardes 
ingevoerd dienen te worden in voorspellende groeimodellen (FSSP). Er bestaan verschillende 
mogelijkheden, de berekende waarde (o.b.v. receptuur), de mediaan (o.b.v. analyses), of 75e 
percentiel of de worst-case meting zouden ingevoerd kunnen worden. Hoewel deze vraag buiten de 
scope van het onderzoek viel is ze zoveel als mogelijk meegenomen. 

Om bovenstaande vragen correct te kunnen beantwoorden heeft er telefonisch overleg plaats 
gevonden tussen de auteurs van dit rapport en onafhankelijke, relevante experts, zijnde prof. P. 
Dalgaard (Danmarks Tekniske Universitet DTU) en prof. M. Zwietering (Wageningen Universiteit) om 
de achtergrond van de invoer van gegevens in het FSSP model duidelijker te krijgen. De besproken 
vragenlijst, opgesteld na vooraf uitgevoerde literatuursearch, is als Annex bijgevoegd (0). Daarnaast 
is er in de wetenschappelijke literatuur gezocht over het verloop van pH en aw van kant-en-klare 
vleesproducten, waaronder vleeswaren, tijdens opslag. Het volgende hoofdstuk geeft hiervan een 
overzicht. 
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2. Wetenschappelijke literatuur 

Vanuit de literatuur is een overzicht gemaakt omtrent de relevantie van verschillende factoren en 
additieven die van belang zijn om de groei van L. monocytogenes te beïnvloeden. 

Op de volgende pagina in Table 1 staat een overzicht van de gevonden wetenschappelijke literatuur 
met informatie over de pH en aw tijdens bewaring in kant-en-klare vleesproducten (zoals 
vleeswaren). Indien nitriet concentraties benoemd werden in de literatuur dan zijn die meegenomen 
in het overzicht. Literatuur is verkregen via de WUR digitale bibliotheek (www.library.wur.nl). 

In de gevonden literatuur wordt er relatief vaak vermeld welke pH het vlees had na bewaring, echter 
voor aw geldt dit niet. Alleen Garrido et al. (2010) benoemd dat de aw varieerde tussen 0.950 and 
0.961 van gekookte en gesneden ham (opslag bij 5 en 9°C voor 10 dagen) en dat dit geen significant 
effect had op de groei van L. monocytogenes (Garrido, Garcia-Jalon, & Vitas, 2010). Voor het 
verloop van de pH tijdens bewaring wordt over het algemeen een daling van de pH waargenomen 
(Table 1). Uitzonderingen hierop zijn gesneden ham zonder toegevoegde organische zuren (van 
6.21 naar 6.32 na 60 dagen bij 4°C) (Lianou et al., 2007) en de gekookte en gesneden ham die 
hierboven ook al werd aangestipt (Garrido et al., 2010). Bij de laatstgenoemde was er niet 
gespecificeerd of de pH omhoog of omlaag ging tijdens opslag. Op basis van de gevonden literatuur 
kan er gesteld worden dat de verandering in pH tijdens opslag van de gemeten producten (zie Fout! 
Verwijzingsbron niet gevonden.) een geringe of een positieve invloed zal hebben op de groei van 
L. monocytogenes tijdens bewaring. Bij een positieve invloed wordt er bedoeld dat bij een lagere pH 
de groei van L. monocytogenes meer geremd wordt. 

  

http://www.library.wur.nl/
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Tabel 1. Overzicht uit de wetenschappelijke literatuur met pH, wateractiviteit en nitriet verloop tijdens opslag van kant-en-klare vleesproducten. 

Product 
Organisch zuur (OZ) 
en/of nitriet erbij? 

pH, aw, direct na 
processing 

Bewaarcondi-
ties (MAP, T, 
etc)* 

Bewaar-
periode 
(dagen) 

pH, aw, [nitriet] einde 
opslag 

Opmerkingen Referentie 

Sliced commercial 
ham 

Potassium lactate and 
sodium diacetate 

pH: 6.21 (controle) 
pH: 6.28 (+OZ) 

Vacuüm, 4°C 60 pH: 6.32 (controle) 
pH: 5.91 (+OZ) 

Geïnoculeerd met L. monocytogenes. 
Concentraties OZ niet gespecificeerd 

(Lianou et al., 2007) 

Commercial 
Frankfurters 

Potassium lactate (1.5%) 
and sodium diacetate 
(0.05%). Vervolgens dippen 
met: 2.5% AA, 2.5% LA, 5% 
PB, 0.5% N of AA+N, LA+N, 
PB+N**(zie onderaan tabel) 

pH: 6.23 (controle 
voor dippen) 
pH: 6.26 (+OZ, maar 
voor dippen) 

Vacuüm, 10°C 48 Citaat: “Up to 1.65 pH 
units difference (more 
acid) for samples with 
microbial levels of 
approximately 8 log 
CFU/cm2” 

Geïnoculeerd met L. monocytogenes. 
Vergelijkbare resultaten werden 
verkregen met bologna en ham slices 
(met alleen de dips; zie de tabel in 0) 

(Geornaras et al., 
2006) [en (Geornaras 
et al., 2005)] 

Cooked, cured pork 
sausage, prepared 
in laboratory 

Sodium nitrite: ingoing 0-352 
ppm 
Sodium ascorbate: ingoing 
0-643 ppm 

pH: 6.59 
aw: 0.979 
moisture: 65% 
NaCl: 1.84% 

Vacuüm, 3-4°C 
voor 2 dagen 
daarna 7°C (t=0) 

14, 28, 42 en 
56 

Restnitriet is gemeten 
op dag 0 en 28. Zie de 
tabel in Fout! 
Verwijzingsbron niet 
gevonden. 

Overige parameters zijn niet gemeten 
tijdens opslag 

(King, Glass, 
Milkowski, Seman, & 
Sindelar, 2016) 

Commercially 
cooked ham 

OZ staan niet als ingrediënt 
vermeld  

pH: 6.35 50% vacuüm, 
3°C 

7, 14, 21 en 
28 

pH: 6.31, 6.23, 6.19 en 
6.33 respectievelijk 

Decrease in pH possibly due to LAB 
growth (lactate), increase at day 28 
possibly due to metabolites of other 
microorganisms 

(Quesada, Sendra, 
Navarro, & Sayas-
Barbera, 2016) 

Restructured 
chicken slices 
prepared in 
laboratory 

150 ppm nitrite (from sodium 
nitrite) 

pH: 6.2  4°C 15 pH: 6.2 Total plate counts (37°C) at day 0 and 
15: 1.0 and 3.1 log cfu/g, respectively 
[psychrotrophic counts (4°C) were ~1 
log lower] 

(Malav, Sharma, 
Talukder, Mendiratta, 
& Kumar, 2015) 

Cooked pork ham 
prepared in 
laboratory 

Sodium nitrite (0.07%) pH: 6.35 Vacuüm, 4°C 10, 20, 30 pH: 6.20, 6.01, 6.04, 
respectievelijk 

Total plate counts (37°C) at day 0 and 
30: 2.4 and 4.1 log cfu/g, respectively 

(Jin et al., 2013) 

Restructured 
cooked ham 
product 
(commercial-ly 
produced) 

<0.1 mg/g nitrite pH: 6.8 Vacuum-sealed 
to 60 mbar; 4, 6, 
8, 10, and 12°C 

36, 35, 23, 
and 15 days, 
respectively 

“The pH of samples at 
the end of storage were 
0.2 - 0.4 lower than the 
initial sample pH.” 

Geïnoculeerd met Listeria 
monocytogenes 

(Hwang & Sheen, 
2011) 

Sliced-cooked ham Niet gespecificeerd pH: niet benoemd 
aw: niet benoemd 

5 en 9°C 10  pH ranged between 
6.19 and 6.73 
Aw ranged between 
0.950 and 0.961 

De gemeten verschillen in pH en aw 
hadden geen significant effect op de 
groei van de geïnoculeerde Listeria 
monocytogenes. 

(Garrido et al., 2010) 

Commercially cured 
ham slices 

Bevat: sodium nitrite 
(hoeveelheid niet 
gespecificeerd) 

pH: 6.31 
pH: 6.31 

Vacuüm, 7.2°C 
Aerobe, 7.2°C 

35 
20 

pH: 5.86 
pH: 5.53 

 (Wang et al., 2016) 

Fresh cooked, 
cured chicken roast 
(breast) 

Bevat: sodium nitrite 
(hoeveelheid niet 
gespecificeerd) 

pH: niet 
gespecificeerd 

Vacuüm, 4°C 17, 35, 52 en 
70 

pH: 5.45, 5.32, 4.94 
4.82 respectievelijk 

 (Olaimat & Holley, 
2016) 

*MAP=“modified atmosphere packaging”, T=temperatuur,  
**AA=acetic acid, LA=lactic acid, PB=potassium benzoate, N=Nisaplin (commercial form of nisin). 
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3. Inzicht in invoer parameters 

Tijdens het telefonisch overleg met de opsteller van het FSSP model zijn de vragen in 0 ter sprake 
gekomen. Onderstaand de interpretatie van de antwoorden. 

3.1. Generieke vragen 

Bij het invullen van de omgevingsparameters in het model dienen die waardes gebruikt te worden die 
op dat moment relevant zijn; als start daarbij dan de kruisbesmetting of het introductiemoment voor 
de aanwezigheid van L. monocytogenes. Voor de bewaartemperatuur geldt dat de hoogste 
temperatuur meegenomen dient te worden in het model, gekoppeld aan de tijdslijn van opslag. De 
temperatuur/tijdsprofiel is dynamisch in te vullen. In Denemarken is er tussen de toezichthouder op 
voedselveiligheid (DVFA) en de industrie overeengekomen dat er bovenop de afgesproken 
bewaartemperatuur van het product 2°C gebruikt wordt tijdens het modelleren. Het advies van 
Dalgaard is om de door de NVWA toegestane waardes in te voeren. Daarnaast wordt aangegeven 
dat, ook op de vraag welk scenario ingevuld moet worden, dit als volgt (in Denemarken) uitgevoerd 
wordt: van 5 batches worden de relevante data geanalyseerd en deze worden per batch in het model 
ingevoerd. Het resultaat van de minst presterende batch wordt gebruikt. 

Bij het invullen van de parameters in het FSSP model dienen die waardes gebruikt te worden op dat 
moment dat je de groei van L. monocytogenes zou kunnen hebben (i.e. vanaf het punt van 
besmetting tot en met het einde van de houdbaarheidstermijn). Bijvoorbeeld als men de uitgroei van 
L. monocytogenes tijdens distributie wilt weten, dient men ook op dat moment de temperatuur, 
zoutconcentratie, pH, CO2 concentratie, rookcomponenten, nitriet gehalte en organische zuren in het 
model in te vullen. 

Bemonster op een ‘worst-case’ manier: meet eerst op verschillende momenten in het proces vanaf 
het moment dat L. monocytogenes het product kan besmetten tot en met het einde van de 
houdbaarheid, zodat de waardes die de meeste groei van L. monocytogenes bevorderen als 
parameters kunnen worden ingevoerd in het FSSP model. Bemonster op zo’n manier dat 
bijvoorbeeld de kern van het meest dikke gedeelte van een verhit product (en dus niet het dunste 
gedeelte) gepakt wordt. Gebruik temperatuurloggers voor een realistisch beeld van de temperatuur 
in een product. 

3.2. Additieven 

3.2.1. Nitriet 

Een Amerikaans onderzoek uitgevoerd in 2016 omtrent de impact van natriumnitriet, ascorbaat en 
residu van nitriet op de groeiparameters van L. monocytogenes in gekookt, gezouten worst van 
varkensvlees (King et al., 2016) wordt geconcludeerd dat het restnitriet-gehalte van invloed is op de 
lag-tijd van L. monocytogenes. Onderzoekers komen tot de conclusie dat de voorspelde lag-time van 
L. monocytogenes groter wordt als het restnitrietgehalte hoger is. De groeisnelheid van Listeria wordt 
beïnvloed door de hoeveelheid nitriet die in een receptuur gebruikt wordt. 

In het FSSP model dient men de hoeveelheid (rest-)nitriet in te voeren vanaf het moment dat L. 
monocytogenes het product kan besmetten. Het gaat hierbij om het NO2-gehalte in de waterfase van 
het product weergegeven in mg/kg. Het toevoegen van nitraat in recepturen wordt hierbij dan ook 
meegenomen als dit omgezet is naar nitriet of aanwezig is als restnitriet in het product. 

3.2.2. Organische zuren 

Gebruikelijk worden er in vleeswaren als additieven organische zuren gebruikt, zoals ascorbinezuur, 
citroenzuur, melkzuur, azijnzuur, diacetaat en in sommige gevallen benzoëzuur/sorbinezuur. Bij 
gebruik van de zouten van deze zuren dient men deze om te rekenen naar de zuurrestgroep en de 
concentratie in te vullen die op de waterfase van het product aanwezig is in ppm (of percentage in 
combinatie met droge stof gehalte). 

In het FSSP model wordt ook de pH opgegeven en daarmee wordt in het model doorgerekend wat 
de dissociatiegraad van de organische zuur is (en daarmee de werkzaamheid). 

3.2.3. Zouten 

Het zoutgehalte in de waterfase van het product is van belang voor de remming van uitgroei van L. 
monocytogenes. Het percentage NaCl aanwezig is, dient te worden opgegeven. Bij het gebruik van 
KCl kan dit bij de NaCl opgeteld worden, volgens Dalgaard is het chloride-ion van invloed op de 



 Bijlage 5: Rapport WUR: Modelleren van Listeria Monocytogenes in vleeswaren 

Handleiding beheersing Listeria Monocytogenes (Lm) in de voedingsmiddelenindustrie 46 

remming van de uitgroei van L. monocytogenes. In de literatuur is dit ook aangegeven door 
onderzoek van onder andere Boziaris et al. (2007) waarin geconcludeerd wordt dat NaCl vervangen 
kan worden door KCl zonder de microbiologische veiligheid van het product te vergroten (Boziaris, 
Skandamis, Anastasiadi, & Nychas, 2007). 

3.2.4. Zuurgraad  

De pH van een product heeft een sterke invloed op de vermeerdering van L. monocytogenes en de 
pH wordt ook gevraagd in het model. Ook hier wordt aangegeven dat die pH ingevuld moet worden 
op het moment vanaf welke je de groei van L. monocytogenes wil bepalen. Er is een ondergrens in 
het FSSP programma opgenomen (pH van 5.6), waardes die lager liggen zijn door de opsteller van 
het model niet gevalideerd. Bijvoorbeeld gefermenteerde producten zullen een lagere pH dan 5.6 
hebben. Hier zijn wel gesprekken over geweest met andere onderzoekers (Universiteit van Gent), 
maar het model is niet gevalideerd voor de producten met een lagere pH. 

3.3. Overige vragen 

3.3.1. Initiële aanvangskiemgetal van Listeria monocytogenes 

Het aanvangskiemgetal welke genomen moet worden in het FSSP model is afhankelijk van de 
situatie waarin het product zich bevindt en waarin logischerwijs de L. monocytogenes als besmetting 
op het product kan komen. Deze data is te halen uit de literatuur of uit gegenereerde data vanuit 
eigen onderzoek. Vervolgens dient men zich af te vragen of het een kruisbesmetting kan zijn vanuit 
een ander milieu waarbij L. monocytogenes aantoonbaar eerst door de lag-fase heen moet of is het 
een kruisbesmetting vanuit een situatie waarbij L. monocytogenes al in de logaritmische 
vermeerderingsfase is. Een aanvangskiemgetal nemen van 1 per gram of 1 per 25 gram is minder 
relevant als men zich focust op een maximale vermeerdering van een factor 100. 

3.3.2. Gebruik van de ψ (psi) factor 

Bij gekoelde producten met een korte houdbaarheid (maximaal 4 tot 6 weken) kan een ψ factor lager 
dan 2,0 gebruikt worden of als er geen groei van L. monocytogenes te verwachten is. Bij een langere 
houdbaarheid wordt een ψ factor van 2.0 aanbevolen om te gebruiken. De ψ factor wordt alleen 
gebruikt bij het ‘growth boundary of Listeria monocytogenes’ model (i.e. groei versus geen groei 
voorspellende model). 

3.3.3. Gecombineerde groei van melkzuurbacteriën en Listeria monocytogenes 

Er is onderzoek uitgevoerd door Mejholm en Dalgaard (2015) waarin zowel melkzuurbacteriën als L. 
monocytogenes in bewerkt vis en mayonaise bestudeerd zijn (Mejlholm, Boknaes, & Dalgaard, 
2015). Geconcludeerd is dat hoge aantallen melkzuurbacteriën de groei van L. monocytogenes 
remmen in bewerkte vis en in mayonaise-achtige producten met een pH boven de 6.0. Voor 
producten met mayonaise en een pH beneden de 6.0 is het model onbetrouwbaar gebleken. Het 
resultaat van dit onderzoek is nog niet vertaald naar vleesproducten en daarmee niet in het huidige 
FFSP model opgenomen. Dalgaard geeft aan dat in het FSSP model de invloed van 
melkzuurbacteriën op de groei van L. monocytogenes per product type gevalideerd dient te worden. 
Dit model kan dus alleen maar voor een beperk aantal producten gebruikt worden. 

3.3.4. Invloed van verschillende Listeria monocytogenes stammen  

Het FSSP model is opgebouwd met onderzoek van verschillende L. monocytogenes stammen die 

voorkomen in vis- en in vleesproducten, het model is dus ook toepasbaar voor vleesproducten. 

3.3.5. Bias- en nauwkeurigheidsfactor en type vleesproduct 

Het FSSP model is gevalideerd met een zeer hoog aantal productmetingen (Mejlholm et al., 2010) 
en hieruit kon worden berekend dat de overall ‘bias-factor’ 1.0 is. Deze waarde is zeer goed. De 
nauwkeurigheidsfactor kon ook worden berekend en deze was voor alle producten (vis, vlees, 
pluimvee en niet-gefermenteerde zuivel) 1.5. Deze factor van 1.5 was acceptabel aldus Dalgaard. 
Een hogere factor zou niet de voorkeur hebben, want dan zijn de voorspellingen van het model niet 
nauwkeurig genoeg. 

De bias- en nauwkeurigheidsfactoren zijn voor verschillende type vleesproducten gevalideerd 
(Mejlholm et al., 2010). Zie Table 2 hieronder. 
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Tabel 2 Bias- en nauwkeurigheidsfactor van het FSSP model voor vleesproducten. Bron: 

aangepast uit (Mejlholm et al., 2010). 

Product Bias factor* Accuracy factor** 

Pork loin 0.8 1.5 

Ham/cold-cuts 1.2 1.7 

Sausages 1.0 1.5 

Average (meat) 1.0 1.5 

* Bias-factor: zeer goed zijn waardes tussen 0.95 en 1.11, acceptabel zijn waardes tussen 0.87-0.95 en 1.11-1.43, 
onacceptabel zijn waardes <0.87 en >1.43. Bron: (Mejlholm et al., 2010). 

** Accuracy factor: waardes van 1.5 zijn acceptabel en waardes > 1.5 zijn minder nauwkeurig aldus Dalgaard. 

3.3.6. Aantal batches onderzoeken en waardes in te vullen 

Vanuit productveiligheidsoogpunt gezien dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen het 
mogelijk niet optreden van groei van L. monocytogenes gedurende de houdbaarheid van de 
vleesproducten met het wel kunnen optreden van uitgroei. 

Product dat geen voedingsbodem is voor L. monocytogenes 
Als bij het modelleren geen uitgroei gedurende de bewaarperiode vastgesteld wordt, dan wordt het 
sterk aanbevolen om van minimaal 10 batches die meetwaarde in te vullen die de uitgroei van L. 
monocytogenes het minste remt of het 95% betrouwbaarheidsinterval bijbehorend aan de 
meetwaardes uit deze 10 batches aldus Prof. Zwietering. Het betrouwbaarheidsinterval is een 
indicator van de nauwkeurigheid van de meetwaardes. Wanneer er een simulatie in Excel uitgevoerd 
wordt, zijn de meetwaardes die de uitgroei van L. monocytogenes het minst remmen in dezelfde orde 
als het 95% betrouwbaarheidsinterval. Indien gegevens van 50 batches of meer beschikbaar zijn, 
zullen de meetwaardes die uitgroei van L. monocytogenes het minste remmen extremer zijn dan bij 
10 batches en geeft het 95% betrouwbaarheidsinterval van deze waarden een nauwkeuriger beeld. 

Product dat wel een voedingsbodem is voor L. monocytogenes 
Als bij het modelleren uitgroei gedurende de bewaarperiode geconstateerd wordt, dan wordt het 
sterk aanbevolen om van minimaal 10 batches de in te vullen meetwaarde te bepalen en de worst-
case waarden door te rekenen. Vervolgens moet of het product en/of de houdbaarheid worden 
aangepast, op zo’n manier dat de groeipotentie van L. monocytogenes <0,5 log is tijdens de 
houdbaarheidsperiode, conform Informatieblad 85 van de NVWA [Interpretatiedocument NVWA 
m.b.t. Verordening (EG) nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen]. Indien 
het bedrijf hygiënische maatregelen op een hoger niveau genomen heeft, en met verificaties en 
resultaten over een langer tijd kan aantonen dat er een zeer laag besmettingsrisico en –niveau is, is 
het mogelijk om een nog grotere groeipotentieel te hanteren. Mogelijk veranderen sommige 
parameters tijdens de houdbaarheidsperiode. Indien dit het geval is, dan moeten deze waardes 
genomen worden. 
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Voorbeeld: effect verschillende waardes op gemodelleerde groei van L. monocytogenes 
In Bijlage 4 is een voorbeeld weergegeven waarbij in het FSSP model gerekend is met daadwerkelijk 
gemeten waarden die leden van VNV hebben aangedragen, aangevuld met reële inschatting van de 
overige waarden. Het betreft ham en een variatie in pH (hoogste en laagste gemeten uit 5 batches 
met 10 waardes per batch), temperatuur-tijdsduur tijdens opslag en zoutgehalte. Overige waardes 
zijn constant gehouden (droge stof gehalte, fenol, CO2 in kopruimte, nitriet, acetaat, citroenzuur en 
melkzuur; zie Bijlage 4 voor de ingevulde waardes). Er is uitgegaan van een L. monocytogenes 
besmetting tijdens snijden (retail). Na invullen van de waarden van het hoogste zoutgehalte en 
laagste pH (in andere woorden de waarden gemeten die het meest remmend zijn voor de groei van 
L. monocytogenes), voorspelt het FSSP model geen L. monocytogenes groei tijdens de meegegeven 
houdbaarheid . Echter, wanneer er van een ‘worst-case’ scenario met betrekking tot de pH en het 
zoutgehalte wordt uitgegaan, dan voorspelt het FSSP model wel een toename, namelijk van 1.0 log 
binnen de houdbaarheidstermijn (zie Bijlage 4). Dit houdt in dat indien de besmetting van L. 
monocytogenes hoog genoeg is er voor het verstrijken van de houdbaarheidstermijn het mogelijk is 
dat consumenten meer dan 100 kve/g L. monocytogenes binnen krijgen.  
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4. Conclusie 

De algemene bevindingen zijn:  

1. Er wordt aangegeven dat er gemodelleerd moet worden vanaf het moment dat L. 
monocytogenes op het product geïntroduceerd wordt. Bijvoorbeeld indien een gekookte ham 
na verpakken niet nagepasteuriseerd wordt, dan is dit het moment waarop L. monocytogenes 
besmetting plaats kan vinden. Echter wanneer er wel napasteurisatie plaatsvindt, dan kan het 
moment van introductie van L. monocytogenes tijdens het openen van de verpakking (snijden 
van de ham) zijn. 

2. Voer de daadwerkelijk gemeten waardes van de in het FSSP model gevraagde parameters in 
[percentage water fase, temperatuur, pH, rookcomponent fenol, CO2 in kopruimte 
(equilibrium), restnitriet en rest-organische zuren] op het moment dat het product besmet kan 
worden met L. monocytogenes. 

3. Ga uit bij bemonstering van product van een ‘worst-case bemonstering’. 

4. Modeleer de temperatuur 2°C hoger dan de geadviseerde bewaartemperatuur van het 
product gedurende verblijf in de retail en bij de consument; oftewel zoals wettelijk 
voorgeschreven is in Nederland. 

5. Vanuit productveiligheidsoogpunt gezien, dient er een onderscheid gemaakt te worden 
tussen producttypen: producten die als voedingsbodem voor L. monocytogenes kunnen 
dienen (producten waarin het mogelijk is dat L. monocytogenes gedurende de houdbaarheid 
van het vleesproduct uitgroeit) en producten die niet als voedingsbodem voor L 
monocytogenes fungeren. Met behulp van de producteigenschappen en het L. 
monocytogenes (boundary) FSSP-model kan er in eerste instantie bepaald worden onder 
welk producttype het product valt. Een Listeria-challenge test kan dit bevestigen voor beide 
producttypen. 

6. Indien producten geen voedingsbodem voor L. monocytogenes zijn (groeipotentieel <0.5 log 
gedurende de houdbaarheidstermijn), dan wordt het sterk aanbevolen om van minimaal 10 
batches de gevraagde ‘worst-case’ parameters te bepalen en die meetwaarden in het FSSP 
model in te vullen. Deze waardes kunnen per parameter uit een andere batch gevonden 
worden. Daarnaast is het een optie om het 95% betrouwbaarheidsinterval uit te rekenen met 
de waardes uit de 10 batches en deze in het model in te vullen. Zijn er gegevens 20 batches 
of meer beschikbaar, dan wordt het aangeraden om het bijbehorende 95% 
betrouwbaarheidsinterval uit te rekenen en deze waardes als parameters in het model in te 
vullen. 

7. Indien producten een voedingsbodem voor L. monocytogenes zijn, dan wordt het sterk 
aanbevolen om van minimaal 10 batches de individuele gevraagde productparameters per 
batch in te vullen en deze als batch door te rekenen. Vervolgens dient het resultaat van de 
batch met de meeste groei van L. monocytogenes gehanteerd te worden voor het vaststellen 
van de microbiologische veiligheid betreffende L. monocytogenes. Vervolgens wordt dit 
scenario gebruikt als houdbaarheidsvoorspellend model voor het vaststellen van de 
microbiologische veiligheid op zo’n manier dat de groeipotentie van L. monocytogenes <0.5 
log is. Indien het bedrijf en de afnemers van het product tot aan de consument hygiënische 
maatregelen op een hoger niveau genomen hebben, en met verificaties en resultaten over 
een langer tijd kunnen aantonen dat er een zeer laag besmettingsrisico en –niveau is tijdens 
de hele houdbaarheidstermijn, is het mogelijk om een groeipotentieel van >0.5 log te 
hanteren. De groeipotentie die gehanteerd kan worden hangt af van het besmettingsrisico en 
–niveau. 
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Bijlage 1: Questionnaire to discuss with Prof. Dr. Paw Dalgaard 

Questions about details using the Food Spoilage and Safety Predictor (FSSP) software for modelling 
the growth of Listeria monocytogenes in meat products. 

Generic Question 
Overall, there are questions on the input of environmental parameters in the model, which “values” 
need to be filled in or used to predict the growth as accurate as possible? 

 Temperature: the average storage temperature, the highest temperature during 
storage (due to temperature variation)? 

 In case of use a temperature profile (after logging the whole cooling chain several 
times), which scenario needs to be filled in; the worst-case scenario, average or 
75% percentile? 

Additives: 

 Nitrite more specific : NaNO2 or NO2
- 

o What amount should be used: the ingoing amount in a recipe, the residual 
amount after processing, residual amount at the start of the storage period, at 
start of distribution/retail, or at the moment it is stored in the consumer 
refrigerator?  

 Should added nitrate that is converted during the curing process into nitrite be taken 
into account?  
Water soluble additives:  
o In literature, it is stated that for organic acids, the concentration (in mM) of the 

undissociated organic acid should be used in the FSSP predictor. The question 
is at what step of the production/storage the concentration and pH should be 
taken (ingoing amount/pH in a recipe, residual amount/pH at start of storage, 
worst-case, etc.)? 

 

o Diacetate concentration based on free water content, total water content or on 
the total product? 

o Sodium chloride content on water phase (free water content or total water 
content)? 

o Potassium chloride, should we recalculated the content to sodium chloride (on 
molecular basis)?  

 Which values of the added additives need to be used in the model, is it the average, 
the median, worst-case, 75 percentile?  

Other inhibiting factors: 

 pH of the product (ingoing value meat, meat with additives, meat after 
pasteurisation)? 

 aw- value before or after pasteurisation?  

 During storage the pH and aw can increase or decrease, depending on storage 
conditions. What value needs to be used for the modelling? 

 Which initial amount of Listeria monocytogenes (LM) needs to be used in the 
model? 

Use of the psi factor, what distinguish the decision to use ψ =1.0 or ψ = 2.0?  

For what kind of meat products is the model reliable:  

 Does the FSSP model has different reliable results for different meat products? 
Like:  
o Fermented meat products? 
o Cooked meat products? 
o Non-heat treated, salted meat products? 

 For which product the lag phase must be used? Why is a lag phase value of 4.5 
(days?) chosen? 
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 Which accuracy can be reached? Is there a difference between the product groups 
mentioned above? 

Relating questions: 

 Are there criteria when the Lm and when the Lm-LAB predictor should be used?  

 Has Lm strain variability a large influence on the results concerning growth and on 
the growth boundary of Lm? 

 Can you tell how many different Lm strains are included in the model? Is it known if 
the Lm strains are also representative for meat products? 

 It is stated that the bias factor for growth rate predictions is 1.0 and accuracy factor 
is 1.5. How should we interpret these numbers?  
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Bijlage 2: pH waardes van gesneden Bologna en gesneden ham 

Bron: (Geornaras et al., 2005). 

TABLE 1. pH values of sliced commercial bologna and ham inoculated with L. monocytogenes, treated (2 min) with single or sequential 

antimicrobial dipping solutions, and vacuum packaged and stored at 10°C for 98 days 

Product 
Day of 

storage 

pH values by treatmenta 

Control 
Acetic acid 

(2.5%) 
Lactic acid 

(2.5%) 
Potassium 

benzoate (5%) 
Nisaplin  
(0.5%) 

Nisaplin (0.5%) 
+ acetic acid 

(2.5%) 

Nisaplin (0.5%) 
+ lactic acid 

(2.5%) 

Nisaplin (0.5%) 
+ potassium 

benzoate (5%) 

Bologna 

0 

4 

8 

12 

20 

28 

36 

48 

6.13 ± 0.03 

6.29 ± 0.14 

6.08 ± 0.09 

5.73 ± 0.15 

5.17 ± 0.06 

4.88 ± 0.05 

4.82 ± 0.16 

4.73 ± 0.13 

4.82 ± 0.14 

4.87 ± 0.12 

4.80 ± 0.07 

4.85 ± 0.15 

4.79 ± 0.16 

4.75 ± 0.04 

4.88 ± 0.10 

4.76 ± 0.05 

4.78 ± 0.17 

4.81 ± 0.19 

4.81 ± 0.05 

4.98 ± 0.10 

4.79 ± 0.16 

4.85 ± 0.10 

4.83 ± 0.12 

4.88 ± 0.09 

6.22 ± 0.03 

6.35 ± 0.13 

6.25 ± 0.04 

6.30 ± 0.09 

6.11 ± 0.13 

6.13 ± 0.20 

5.80 ± 0.35 

5.99 ± 0.29 

6.01 ± 0.05 

6.14 ± 0.23 

6.05 ± 0.12 

6.08 ± 0.18 

5.84 ± 0.07 

5.58 ± 0.25 

5.41 ± 0.19 

5.09 ± 0.14 

4.78 ± 0.10 

4.79 ± 0.15 

4.76 ± 0.08 

4.81 ± 0.11 

4.81 ± 0.17 

4.79 ± 0.13 

4.78 ± 0.11 

4.78 ± 0.13 

4.72 ± 0.09 

4.74 ± 0.24 

4.76 ± 0.22 

4.75 ± 0.21 

4.72 ± 0.24 

4.71 ± 0.18 

4.85 ± 0.22 

4.67 ± 0.13 

6.12 ± 0.04 

6.27 ± 0.17 

6.21 ± 0.15 

6.21 ± 0.21 

6.22 ± 0.22 

6.17 ± 0.15 

6.17 ± 0.15 

6.15 ± 0.17 

Ham 

0 

4 

8 

12 

20 

28 

36 

48 

638 ± 0.17 

638 ± 0.08 

6.00 ± 0.07 

5.52 ± 0.07 

5.18 ± 0.06 

4.96 ± 0.10 

4.92 ± 0.15 

4.76 ± 0.10 

4.63 ± 0.16 

4.56 ± 0.10 

4.64 ± 0.10 

4.60 ± 0.12 

4.58 ± 0.10 

4.56 ± 0.08 

4.71 ± 0.14 

4.59 ± 0.07 

4.62 ± 0.21 

4.50 ± 0.12 

4.58 ± 0.11 

4.54 ± 0.14 

4.40 ± 0.13 

4.39 ± 0.13 

4.54 ± 0.19 

4.46 ± 0.06 

6.44 ± 0.03 

6.45 ± 0.03 

6.41 ± 0.04 

6.41 ± 0.05 

6.32 ± 0.10 

6.23 ± 0.08 

5.91 ± 0.39 

5.60 ± 0.14 

6.15 ± 0.14 

6.21 ± 0.23 

6.05 ± 0.15 

5.59 ± 0.09 

5.08 ± 0.23 

5.09 ± 0.23 

5.21 ± 0.16 

5.15 ± 033 

4.47 ± 0.18 

439 ± 0.20 

4.45 ± 0.08 

4.45 ± 0.11 

4.40 ± 0.14 

4.41 ± 0.11 

4.49 ± 0.22 

4.45 ± 0.11 

4.26 ± 0.24 

4.27 ± 0.24 

4.24 ± 0.25 

4.43 ± 0.27 

4.10 ± 0.24 

3.99 ± 0.04 

4.34 ± 0.31 

4.30 ± 0.18 

6.26 ± 0.04 

6.37 ± 0.11 

6.28 ± 0.11 

6.28 ± 0.12 

6.23 ± 0.12 

6.25 ± 0.09 

6.44 ± 0.15 

6.37 ± 0.13 

a Values are mean ± standard deviation; n = 6. 
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Bijlage 3: Restnitriet in gekookte gezouten worstjes 

Bron: (King A.M. et al, 2016). 

Trta 
Sodium 
nitriteb 

Sodium 
ascorbateb 

Sodium 
nitrite 
(ppm)c 

Sodium 
ascorbate 

(ppm)c 

Nitrite 
depletion 

rate 
(ppm/day)d 

L. monocytogenes growth parameters at 
initial inoculatione 

L. monocytogenes growth parameters at 
delayed inoculatione 

Growth rate 
(log/day)f 

Lag time (day)f Residual 
nitrite (ppm)g 

Growth rate 
(log/day)f 

Lag time (day)f Residual 
nitrite (ppm)g 

1a 

2a 

3a 

4a 

5a 

6a 

7a 

8a 

9a 

10a 

1b 

2b 

3b 

4b 

5b 

6b 

7b 

8b 

9b 

10b 

-1 

-1 

1 

1 

-1.414 

1.414 

0 

0 

0 

0 

-1 

-1 

1 

1 

-1.414 

1.414 

0 

0 

0 

0 

-1 

1 

-1 

1 

0 

0 

-1.414 

1.414 

0 

0 

-1 

1 

-1 

1 

0 

0 

-1.414 

1.414 

0 

0 

50 

50 

300 

300 

0 

352 

175 

175 

175 

175 

50 

50 

300 

300 

0 

352 

175 

175 

175 

175 

100 

550 

100 

550 

325 

325 

0 

643 

325 

325 

100 

550 

100 

550 

325 

325 

0 

643 

325 

325 

0.1113 

0.3891 

0.0356 

0.0498 

ND 

0.0403 

0.0284 

0.0572 

0.0449 

0.0438 

0.1811 

0.1891 

0.0287 

0.0434 

ND 

0.0336 

0.0345 

0.0427 

0.0419 

0.041 

0.574 

0.445 

0.308 

0.265 

0.762 

0.229 

0.317 

0.379 

0.340 

0.556 

0.668 

0.913 

0.310 

0.212 

0.580 

0.311 

0.304 

0.260 

0.358 

0.359 

2.2 

3.7 

10.1 

11.5 

5.4 

6.6 

5.5 

9.3 

6.3 

8.6 

5.1 

6.7 

11.4 

9.2 

4.9 

7.6 

10.5 

6.3 

7.3 

ND 

34 

35 

267 

273 

0 

318 

120 

123 

151 

151 

25 

23 

197 

181 

0 

195 

115 

100 

103 

125 

0.712 

0.565 

0.368 

0.461 

0.555 

0.399 

0.817 

0.438 

0.389 

0.475 

0.704 

0.575 

0.239 

0.234 

0.453 

0.194 

0.362 

0.296 

0.277 

0.265 

3.4 

4.7 

8.5 

7.7 

3.4 

7.2 

8.2 

7.0 

6.7 

7.1 

3.8 

3.6 

4.2 

7.6 

3.3 

5.3 

7.1 

5.1 

5.8 

5.6 

24 

14 

137 

109 

0 

157 

112 

66 

78 

78 

23 

16 

160 

123 

0 

187 

92 

79 

84 

87 

a Trt, treatment; a, replication 1; b, replication 2. 
b Coded statistical design coefficients for root mean square analysis. 
c Uncoded factor levels for ingoing sodium nitrite and sodium ascorbate. Ingredients were added as ppm (milligrams per kilogram) on a meat weight basis. 
d Residual nitrite depletion rate calculated by nonlinear regression and first-order kinetic model. ND, no data. 
e Initial inoculation, day 0; delayed inoculation, day 28. 
f Growth rate (µmax) and lag time were calculated by DMFit. 
g Residual nitrite measured on day 0 and day 28.  
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Bijlage 4: Modelleren Listeria met FSSP worst-case en normaal scenario 

 

FSSP L. monocytogenes voorspelling (‘worst-case’ scenario: laag zout, hoge pH en warmste 
temperatuur). Ingevoerde gegevens: 

 Ham met gemeten pH industrie en eigen inschatting WFBR overige waarden 
- 25 ppm nitriet 

 Uitgegaan van op het moment van slicen L. monocytogenes contaminatie 
- 0.5% acetic acid (--> 7194 ppm) 

 Lm 1 cfu/g start, zonder lag phase 
- 0.02% citric acid (--> 282 ppm) 

 Temp volgens profielen (warmste: 7°C voor 240 uur en 9°C voor 240 uur) 
- 1.5% lactic acid (--> 20690 ppm) 

 Zoutgehalte totaal 1.6% (--> 2.2% in waterfase uitgaande van 29% droge stof) 

 pH 6.42 (hoogste gemeten in alle 5 batches) 

 smoke (fenol) 5 ppm (kern) 

 CO2 % headspace flushen met 30% (--> ~20% in headspace uitgaande van gas-
product ratio van 2 en 7°C) 
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FSSP L. monocytogenes voorspelling (hoog zout, lage pH en koudste temperatuur). Ingevoerde 
gegevens:  

 Ham met gemeten pH industrie en eigen inschatting WFBR overige waarden 
- 25 ppm nitriet 

 Uitgegaan van op het moment van slicen L. monocytogenes contaminatie 
- 0.5% acetic acid (--> 7194 ppm) 

 Lm 1 cfu/g start, zonder lag phase 
- 0.02% citric acid (--> 282 ppm) 

 Temp volgens profielen (warmste: 7°C voor 240 uur en 9°C voor 240 uur) 
- 1.5% lactic acid (--> 20690 ppm) 

 Zoutgehalte totaal 2.0% (--> 2.7% in waterfase uitgaande van 29% droge stof) 

 pH 6.00 (laagste gemeten in alle 5 batches) 

 smoke (fenol) 5 ppm (kern) 

 CO2 % headspace flushen met 30% (--> ~20% in headspace uitgaande van gas-
product ratio van 2 en 9°C) 
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Bijlage 6: CO2: instellingswaarde (oplossing in product, 
verliezen, lekkage) 

Producten verpakt onder beschermende atmosfeer (MAP) geven extra bescherming tegen de 
uitgroei van Lm. In modellen kunnen gegevens aangaande beschermende gassen worden 
ingegeven. Naast de temperatuur wordt de verhouding tussen het de gas- en product volume en het 
CO2 gehalte in de verpakking ingevoerd. 

Als het mogelijk is dat consumenten geopende verpakkingen nog enkele dagen bewaren (zoals 
aangegeven op het etiket), moet hiermee rekening worden gehouden. In de modellen is dit niet 
makkelijk in te voeren. Wel kan worden nagegaan wat de invloed van een periode van 1 of enkele 
dagen zonder beschermende atmosfeer is op de uitgroei. Hiermee kan vervolgens rekening worden 
gehouden bij het vast stellen van het moment dat de gaswaarde wordt overschreden. 

Daar de begassing wordt meegenomen als groeiremmer van Lm, moet er worden aangetoond dat 
deze gedurende de houdbaarheid in stand wordt gehouden. Lekke verpakkingen moeten worden 
voorkomen. 

Bedrijven controleren in lijn met de HACCP procedures of MAP producten goed gesloten zijn en of 
de begassing goed is aangebracht (zuurstof verdrongen door gas) en tot opening in stand blijft. Als 
er afwijkingen worden vastgesteld moeten de voorgeschreven opvolgmaatregelen worden genomen 
om de tekortkoming te herstellen. 
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Bijlage 7: Beslisboom bepalen modelleren en/of 
challengetesten vlees 

Beslisboom wanneer een RTE product gemodelleerd of gechallenged dient te worden 
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Bijlage 8: Challengetesten: groeipotentie/groeisnelheid 
en temperatuurtraject 

Uitvoering van challengetesten op producten die vallen in categorie 1.2 en 
1.3. 

Categorie 1.2, uitgroei mogelijk:  

Vanuit het algemene principe dat Lm zoveel als mogelijk afwezig moeten zijn in levensmiddelen, 
geldt bij het verlaten van de controle van de producent de limiet afwezigheid in 25 gram. Gedurende 
de houdbaarheidstermijn mag een grenswaarde van 100 kve/g worden gehanteerd als de producent 
naar tevredenheid van de autoriteiten kan aantonen dat gedurende de hele houdbaarheidstermijn 
aan deze grenswaarde wordt voldaan. 

Challenge testen voor levensmiddelen in categorie 1.2 hebben als doel om een inschatting te maken 
van het groeipotentieel. 

Categorie 1.3, uitgroei niet mogelijk: 

Op basis van producteigenschappen (zoals: pH, aw, temperatuur, conserverende middelen en 
begassing) eventueel aangevuld met voorspellende modellen (<0,5 log groei Lm) kan worden 
ingeschat of een product in categorie 1.3 valt. Challengetesten kunnen ondersteunend zijn als er 
Listeria remmende factoren een rol spelen, die niet in modellen meegenomen zijn, zoals 
competitieve bacteriële remming, of waarover onvoldoende onderbouwing beschikbaar is voor het 
gehalte van de parameter (rook). Op deze wijze kan aangetoond worden dat een product alsnog in 
deze categorie valt. 

De producten die gebruikt worden in een challengetest moeten representatief zijn en een beeld 
geven van de spreiding van de product- en procescondities. Daarbij moet naast de spreiding binnen 
een batch ook rekening worden gehouden met de spreiding tussen verschillende productie partijen 
over verschillende dagen. De Guidelines geven aan dat 3 productiepartijen in het onderzoek voor de 
groeipotentie betrokken moeten worden om een betrouwbaar beeld te krijgen. De spreiding door de 
tijd heen bepaalt of de 3 monsters uit drie partijen die op 1 dag zijn geproduceerd kunnen worden 
genomen of dat deze over meerdere productie dagen (periode) moeten zijn verdeeld. 

De producent moet zich een goed beeld vormen van de spreiding van de product- en 
procescondities. Dit kan aan de hand van eigen metingen en laboratoriumonderzoeken worden 
vastgesteld. 

Het is niet verstandig om meteen van 3 partijen een uitgebreide challengetest in te zetten. Stel 
eventueel eerst met een groeisnelheid test de uitgroei van Lm vast om daarna gerichter de Potentie 
test uit te voeren. 

Het uitvoeren van een groeisnelheid test in enkelvoud, waarbij dagelijks de uitgroei van Lm wordt 
vastgesteld bij een vaste temperatuur, geeft een goed beeld van de uitgroei op het product met haar 
specifieke producteigenschappen. Er kan een indicatie worden verkregen of de uitgroei binnen de 
houdbaarheidstermijn onder de 0,5 log blijft (cat 1.3 uitgroei niet mogelijk), dan wel dat gedurende de 
houdbaarheid de Lm niet tot boven de 100 kve/g uit kan groeien. 

Als de resultaten niet aan de verwachtingen voldoen kan het bedrijf hier op acteren door bijvoorbeeld 
het product aan te passen. Als de uitkomst wel aan de verwachtingen voldoet kan worden gekozen 
een groeipotentie test op monsters uit drie partijen uit te voeren om aan te tonen dat een product in 
categorie 1.3 valt, dan wel dat de grenswaarde gedurende de gehele houdbaarheid niet wordt 
overschreden. 

Nadat met de groeisnelheid test de mogelijke houdbaarheid is vastgesteld, kan de temperatuur 
verdeling tijdens de groeipotentie test goed worden gekozen. Het is kostbaar als bij een 
groeipotentietest wordt vastgesteld dat de temperatuurverdeling verkeerd is gekozen, waardoor er 
niet kan worden aangetoond dat de grenswaarde gedurende de houdbaarheid niet wordt 
overschreden aangezien de periode van 9 graden niet representatief is. 

Het betrekken van 3 partijen in een test is gebaseerd op mogelijke spreiding van product en 
productieprocessen, waardoor het in bepaalde gevallen mogelijk kan zijn 1 partij te betrekken. 
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Een eerste beoordeling van de groeipotentie van Lm kan worden uitgevoerd met een voorspellend 
model en/of producteigenschappen en/of interbatchvariabiliteit van de fysisch-chemische 
eigenschappen van het product m.b.t. Lm. Als de modellering aangeeft dat er geen of beperkte 
uitgroei mogelijk is of als de interbatchvariabiliteit niet-significant is, is het mogelijk de studie te 
beperken tot 1 batch. Treed hiervoor in overleg met het laboratorium die de challenge testen uitvoert. 

Vaststellen van het tijd- temperatuurtraject voor de uitvoering van 
Challengetesten 

Het temperatuurtraject bestaat meestal uit 4 fasen (deze indeling wijkt af van wat de NVWA 
hanteert): 

 Opslag intern 

 Transport naar en opslag in Distributiecentrum en transport naar de winkel 

 Opslag en schap in de winkel 

 Consument 
De NVWA geeft als basis aan dat de temperatuur in de eerste drie fasen in Nederland 7°C en bij de 
consument 9°C genomen moet worden. In andere landen moet voor de consumentfase 12°C 
aangehouden worden. Indien er specifieke informatie beschikbaar is, kan daarvan worden 
afgeweken, maar dan moet dat onderbouwd worden. 

Daar waar lagere temperaturen heersen kan dus een gunstiger traject worden vastgesteld. 

Voor elk van de vier fasen moet de temperatuur vastgesteld worden. 

Opslag intern 

Voor het vaststellen van de temperatuur in de opslag intern, kan het weekgemiddelde worden 
gehanteerd. Gebruik daarvoor een uitdraai uit het temperatuur registratiesysteem. Zijn er meerdere 
ruimtes, dan moet de waarde van de ruimte met de hoogste instelling cq. spreiding aangehouden 
worden. 

Indien er seizoenschommelingen zijn, dient een week uit het ‘warme’ seizoen genomen te worden. 

Distributie 

De temperaturen die distributiecentra hanteren kunnen verschillend zijn. De mediaantemperaturen 
kunnen bij de organisaties van de retailer opgevraagd worden. Als producten zodanig gedefinieerd 
zijn dat ze uitsluitend naar een specifiek centrum gaan (bijvoorbeeld op artikelnummer), kan voor die 
artikelen de vastgestelde temperatuur gebruikt worden. 

Gebruik anders de hoogste temperatuur. 

Omdat de transporttijden relatief kort zijn (minder dan 6 uur) en bij max. 7°C plaatsvinden, is er een 
verwaarloosbaar effect als dit afwijkt van de temperatuur in het distributiecentrum. 

Voor het vaststellen van de mediane opslag tijd intern en in het distributiecentrum zou gebruik 
gemaakt kunnen worden van de logistieke informaties van de producent en van het 
distributiecentrum. 

Uit het ERP systeem van de producent kan een rapport opgemaakt worden waaruit (eventueel per 
productgroep) de gemiddelde verblijftijd van een partij in de opslag berekend kan worden. 

In plaats van een rapport kan ook een steekproef genomen worden. Ditzelfde kan ook bij het 
distributiecentrum worden uitgevoerd. 

Winkel 

De tijd dat een product in de winkel ligt en bij de consument moet gelijk verdeeld (50/50) worden over 
de twee fasen. Voor winkeltemperatuur kan de wettelijk voorgeschreven maximum temperatuur 
waarde gehanteerd worden. Voor veel producten is dat 7°C, maar voor bepaalde producten geldt 
4°C. Voor buiten de koeling bewaarbare producten kan 18 of 20°C aangehouden worden. 

Consument 

De voorgeschreven temperatuur bij de consument in Nederland is 9°C. Indien uit landelijk onderzoek 
zou blijken dat de mediane temperatuur lager zou liggen, kan deze waarde aangepast worden. 
Hiervoor op dit moment geen gevalideerd onderzoek beschikbaar. 
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Indien er geen gegevens voorhanden zijn moet de indeling conform de NVWA infoblad te worden 
ingedeeld: 1/3 van de houdbaarheidstermijn tot een maximum van 7 dagen voor opslag intern (incl. 
transport tot aan distributiecentrum); de resterende tijd moet gelijk verdeeld worden over 
distributiecentrum/winkel (50%) en consument (50%). 

Het definitief vaststellen van de tijd temperatuur traject 

Modelstudie 

In de Modelstudie kan indicatief worden vastgesteld hoe lang het temperatuurtraject in winkel- en 
consumentenfase moet worden: 

Als conform het voorgaande de temperaturen en doorlooptijd in opslag en distributiecentrum zijn 
bepaald kan een eerste indicatie verkregen worden door de temperatuur vast te leggen bij 8°C als 
middelwaarde tussen 7 en 9°C. De daaruit bepaalde termijn waarin Lm uitgroeien tot 100/g kan 
vervolgens verdeeld worden in 50% winkel 7°C en 50% consument 9°C. Daarna nog finetunen tot 
norm 100/g precies valt op het einde van de ingestelde periode. 

Challengetest 

In het voorgaande is beschreven hoe het temperatuur-tijd traject moet worden vastgesteld voor de 
uitvoering van een Challengetest. Als men alles goed op een rij gezet heeft is deze instelling de 
meest waarschijnlijke om bij de Challengetest optimaal het groeipotentieel vast te kunnen stellen. 

Een Modelstudie is echter een wiskundig resultaat, dat een benadering is van de groeisnelheid van 
Lm, uitgaande van de ingegeven instelling van een groot aantal parameters. Al die parameters zijn in 
praktijk onderhevig aan variatie en soms aan afbraak gedurende de houdbaarheid en van een aantal 
is onbekend hoe ze inwerken op de groeisnelheid. Dit kan er toe leiden dat de berekening in het 
model afwijkt van de uitkomst in de Challengetest. 

Een Challengetest is daarnaast ook een resultaat van 3 partijen waarin variatie een rol speelt. 

De uitkomsten van Modelberekeningen en Challengetest kunnen dan ook zodanig verschillen, dat 
blijkt dat de vastgestelde temperatuur-tijd combinatie uiteindelijk toch niet goed was. Indien de 
afwijking zich beperkt tot 2-3 dagen is dat nog wel te extrapoleren. Is deze groter, dan zal nader 
onderzocht moeten worden waardoor het verschil is ontstaan (bijv. is een van de parameters in het 
Model onjuist ingesteld en blijkt een ingrediënt of fysische parameter niet goed berekend / 
geanalyseerd?). In extreme moet de Challengetest worden overgedaan met een aangepaste 
temperatuur-tijd combinatie. 

Daarnaast kan het model bepaalde intrinsieke factoren niet modelleren (zoals fenolen >20ppm). Men 
dient rekening te houden dat modellen (bv FSSP en Combase) berusten op statistische gegevens en 
dus altijd een bepaalde onzekerheidsfactor meenemen. Ook hierdoor kunnen resultaten afwijken van 
challengetesten. Een Challengetest zal eerder worden aangenomen als waarheid, maar heeft de 
beperking van een statistisch gezien kleine steekproef. Daarnaast speelt een rol dat modellen zijn 
gebaseerd op een beperkt assortiment. Dat maakt dat bijv. FSSP wel geschikt is voor vlees en vis, 
maar minder of niet voor niet-dierlijke producten. 

Tot slot 

De vergaring van resultaten van Challengetesten kan ook het inzicht in het juiste gebruik van de 
Modelberekeningen vergroten, wat op langere termijn tot minder noodzaak van testen leidt, omdat de 
Modelberekeningen betrouwbaarder worden. Bouwers van de Modellen zijn mogelijk gebaat met 
resultaten van Challengetesten om hun model te verbeteren. 
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Bijlage 9: Format (voorbeeld) voor een aanvullende 
studie -mogelijkheid van uitgroei Lm 

Voorbeeld 

Studie naar de mogelijkheid van uitgroei van Listeria monocytogenes voor 

PRODUCT (GROEP) 

- zoals bedoeld in 2073/2005 artikel 3 lid 2, incl. eisen NVWA (Infoblad 85) en EURL Lm Technical 
Guidance Document for conducting shelf-life studies on Listeria monocytogenes in ready-to-eat 

foods - 

Dit document is opgesteld volgens de “Handleiding beheersing Listeria monocytogenes in de 
voedingsmiddelenindustrie”. 

 
Naam en adres producent 

 

 

Naam product of productgroep 

Product: 
Productgroep: 

 
Foto 

 

 

Datum & versie van studie 

Datum: 
Versie(s): 

 

Studie uitgevoerd door 

Uitgevoerd door: 
Gecontroleerd door: 
Review door: 
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Korte samenvatting studie 
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INHOUDSOPGAVE 

Voor de studie naar de mogelijkheid van de uitgroei van Listeria monocytogenes worden de 
volgende fases stap voor stap doorlopen: 

FASE 0 - ACHTERGRONDINFORMATIE 

Achtergrond informatie betreffende Listeria monocytogenes irt product(groep) 

 

FASE 1 - PRODUCTINFORMATIE 

Documentatie fysisch-chemische parameters, overige producteigenschappen, beginbesmetting en doorlopen 
beslisboom. 

 

FASE 2 - AANVULLENDE STUDIES (INDIEN NOODZAKELIJK) 

Indien nodig uitvoeren van modelvoorspellingen of challengetest en vastleggen/onderbouwen van gebruikte 
parameters. 

 

FASE 3 - CONCLUSIE 

Conclusie op basis van beslisboom of groeipotentieel.  

 

BIJLAGE - TOELICHTING PER STAP 

Toelichting op de verschillende onderdelen van de studie. 

 

DEFINITIES & METHODES 

 

FASE 0 – ACHTERGRONDINFORMATIE STUDIE 

ACHTERGRONDINFORMATIE STUDIE 

 

FASE 1 - PRODUCTINFORMATIE 

Zie de bijlagen voor toelichting per onderdeel. 

1.0 Opzet en (theoretische) benadering fase 1 
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1.1 Omschrijving product/productgroep 

 

 

1.2 Bedoeld gebruik en bekend misbruik 

Bedoeld gebruik:  
Bekend misbruik:  

 

1.3 Markt (Land) waarvoor de producten bestemd zijn 

 

 

1.4 Ingrediënten product(en) 

 

 

1.5 Homogeen/ heterogeen product 

 

 

1.6 Fysisch-chemische eigenschappen 

Naam product 

(of deel van product, 
indien heterogeen) 

pH 

(gemiddelde + 
standaarddeviatie) 

aw 

(gemiddelde + 
standaarddeviatie) 

Zoutgehalte 

(gemiddelde + 
standaarddeviatie) 

 

 

1.7 Verpakkingscondities 

 

 

1.8 THT/TGT, incl. bewaarvoorschrift 

 

 

1.9 Omschrijving van het productieproces 

 

 

1.10 Hoeveelheden relevante conserveermiddelen 

Naam product 
(of deel van product, indien 
heterogeen) 

Conserveermiddel 
(gemiddelde + standaarddeviatie) 

Conserveermiddel 
(gemiddelde + standaarddeviatie) 
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1.11 Eindproduct verificatie Listeria. monocytogenes 

  

 

1.12 Grondstof verificatie & omgevingscontrole 

 

 

1.13 Beslisboom Guidance document/Infoblad 85 

 

 

1.14 Korte samenvatting fase 1 

 

 

1.15 Is op basis van Fase 1 al te bepalen of het product wel/geen voedingsbodem is voor Listeria, en/of dient 
er aanvullend onderzoek/studie plaats te vinden?  

 

 

1.16 Overige opmerkingen fase 1 

  

FASE 2 – AANVULLENDE STUDIES 

Enkel wanneer van toepassing wanneer aanvullende studies zijn vereist. Zie de bijlagen voor 
toelichting per onderdeel. 

2.0 Opzet en (theoretische) benadering fase2  

 

 

2.1.1 Indien van toepassing: (worst case) product waarmee de aanvullende testen worden uitgevoerd 

 

 

2.1.2 Bewaarcondities volgens infoblad 85 o.b.v. THT 

Standaard België & Nederland: 
Indien <21 dagen: 2/3 van de houdbaarheidstermijn bij 7°C en 1/3 van de houdbaarheidstermijn bij 9°C. 
Indien >21 dagen, max. 7 dagen op 7°C en resterende THT 1/2 7°C en 1/2 9°C.  
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2.1.3 Maximaal toegestaan groeipotentiaal (KVE/g) 

 

Modelvoorspelling 

2.2.1 Naam en versie modelleringsprogramma 

 

 

2.2.2 Product waarvoor voorspelling is uitgevoerd 

 

 

2.2.3 Gebruikte parameters, inclusief onderbouwing van keuzes 

 

 

2.2.4 Resultaat 

 

 

2.2.5 Conclusie modelvoorspelling 

 

 

2.2.6 Overige opmerkingen fase 2 

 

Challengetest - bepaling van groeipotentie 

2.3.0 Opzet en (theoretische) benadering 

 

 

2.3.1 Getest product 

 

 

2.3.2 Geteste THT/TGT(‘s) 
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2.3.3 Aantal geteste batches 

 

 

2.3.4 Onderbouwing keuze van batches (o.b.v. Fysisch-chemische eigenschappen) 

 

 

2.3.5 Indien product met MAP verpakking: Onderbouwing van het effect van het verbreken van MAP 
condities tijdens de consumentenfase. 

 

 

2.3.6 Resultaat 

 

 

2.3.7 Beheersing volgens Guidance document 

 er is beperkte of geen kans op uitgroei 
Beheersing: In de handel geldt grenswaarde van 100 KVE/g voor de duur van de 
houdbaarheidstermijn van het product. Controle op basis van GHP en HACCP principes. 

 er is kans op uitgroei 
Beheersing: De producent moet er voor zorgen dat grondstoffen of productieomgeving geen 
verontreiniging met L. monocytogenes kunnen veroorzaken. Bovendien moet de 
houdbaarheidsperiode worden aangepast zodat de grens van 100 KVE/g niet binnen de 
houdbaarheidstermijn wordt overschreden. De houdbaarheid van producten is afhankelijk van 
de groeifactor en het mogelijke besmettingsniveau van L. monocytogenes in het product. 

 

2.3.8 Conclusie challengetest 

 

 

2.3.9 Overige opmerkingen 

 

FASE 3 - CONCLUSIE 

Zie bijlage voor toelichting per onderdeel. 

3.1 Conclusie FASE 1 

 

 

3.2 Conclusie FASE 2 
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3.3 EINDCONCLUSIE 

 

 

3.4 Criteria L. monocytogenes 

 Product in de Handel: 
n=5, c=0; m(=M) <100 KVE/g 

 Product onder controle producent: 
n=5, c=0; m(=M) Afwezig in [AANTAL] gram / < [AANTAL] KVE/g 

 

3.5 Overzicht beheersmaatregelen 
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3.6 Lijst van bijlages 

 

 

3.7 Overige opmerkingen fase 3 
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Literatuurlijst 

Uitleg/Explanation 

 

Voorkant / Front page  

Foto /Photo: 
Foto van voorkant & achterkant van product(en). Indien groot aantal producten onder 1 productgroep 
vallen, kies het product wat representatief is voor de productgroep en voeg eventueel andere foto’s 
in een bijlage toe. 

Photo of product(s) front & back. If there are a lot of products within one product group, choose the product that is 
representative for the product group and add other photos in attachment. 

Datum & versie van studie /Date & version of study: 
Geef de datum waarop deze studie is afgerond. Geadviseerd wordt om deze studie minimaal 1x per 
2 jaar te actualiseren, of eerder indien er wijzigingen zijn. Door de studie een versienummer te 
geven, is duidelijk of de studie al een geactualiseerd/aangepast is. 

Specify the date on which this study was completed. Revise this study once every 2 years or earlier if any changes 
occurred. By giving the study a version number, it is clear whether the study has already been updated/adjusted. 

Studie uitgevoerd door /Study conducted by: 
Vul in wie de studie heeft uitgevoerd: Naam + functie. 

Fill in who performed the study: Name + position. 

Samenvatting /Summary: 
Geef een korte samenvatting inclusief conclusie van de studie. 

Give a short summary including conclusion of the study. 

Definities en methodes /definitions and methods: 
Geef een korte uitleg van gebruikte definities en methodes. 

Give a short description of used definitions and methods. 

Fase 0 / Phase 0 

Achtergrond informatie betreffende Listeria monocytogenes irt product(groep). Plaats hier de 
geraadpleegde literatuur betreft achtergrond waarom de studie uitgevoerd wordt. 

Background information and literature regarding L. Monocytogenes. In this chapter should be explained why this study 
is necessary. 

Fase 1 / Phase 1 

1.1 
Indien studie wordt uitgevoerd voor productgroep; geef een opsomming van producten binnen de 
groep en een onderbouwing waarom voor deze groepering is gekozen (voeg eventueel een bijlage 
toe). Geef daarnaast ook informatie omtrent belangrijke producteigenschappen zoals rauw, gekookt, 
etc. 

Indien er voor veel verschillende producten een studie uitgevoerd moet worden, is het aan te raden 
om eerst de volgende producten bij elkaar te clusteren:  

 Diepvriesproducten (THT na ontdooien <5 dagen) 

 Producten met THT < 5 dagen  

 Producten met pH <4,4 of aw <0,92 of pH <5,0 en aw <0,94 

 Producten die een warmtebehandeling of andere be- of verwerking hebben 
ondergaan waarmee L.monocytogenes wordt geëlimineerd, wanneer na deze 
behandeling geen herbesmetting kan optreden. 
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Voor deze producten volstaat namelijk het invullen van Fase 1 en 3. Daarna kunnen de resterende 
producten in productgroepen worden ingedeeld. 

If this document is about a product group instead of a single product, mention all products within this group and give an 
explanation why this group has been chosen (add an attachment if necessary). Also mention product characteristics like 
raw, cooked, etc. 

If this study has to be conducted for many different products, it is advised to create productgroups based on the 
following characteristic:  

 Frozen products (with shelf-life less than five days after product is thawed) 

 Products with a shelf-life less than five days 

 Products with pH <4,4 or an aw w <0,92 or pH <5,0 en aw <0,94 

 Products that have received heat treatment or other processing effective to 
eliminate L.monocytogenes, when recontamination is not possible after this 
treatment. 

For these product groups it is sufficient to complete phase 1 and 3. After that, the remaining products 
can be classified into product groups. 

1.2 
Vul in wat het bedoeld gebruik is van het product, bijvoorbeeld: Kant-en-klaar product. Geef ook 
eventueel bekend misbruik, bijvoorbeeld: consument eet het product koud i.p.v. verhit. 

Enter the intended use of the product, for example: Ready-to-eat product. Also indicate any know abuse, for example: 
consumer eats the product cold instead of heated. 

1.3 
Bijvoorbeeld: Nederland en/of België. Dit is van belang voor de keuze van het bewaarprofiel in 
eventuele aanvullende studies (zie onderdeel 2.1.2). 

For example: The Netherlands and/or Belgium. The choice of storage conditions in additional studies depends on 
country of destination (See section 2.1.2). 

1.4 
Voeg indien nodig een bijlage toe. 

Add an attachment if necessary. 

1.5 
Homogeen product: bijvoorbeeld product wat bestaat uit 1 ingrediënt, of wat goed gemengd is. 
Heterogeen product: bestaat bijvoorbeeld uit losse componenten. In dit geval zijn de fysisch-
chemische eigenschappen van de losse onderdelen verschillend. 

LET OP! De toevoeging van conserveermiddelen kan een bepalende factor zijn in de categorisatie 
van het product. (Bijvoorbeeld: gerookte zalm met conserveermiddel) 

Homogenous product: for example, a product consisting of only a single ingredient or a product that is completely 
mixed. A heterogeneous product consists of separate components. In this case, each component may have different 
physical-chemical properties. 

PAY ATTENTION! The addition of preservatives may be a determining factor in the categorization of 
the product. (For example: smoked salmon with preservatives) 

1.6 
Vul de tabel met gemiddelde waardes + spreiding, voeg een bijlage met alle data toe en vermeld hier 
ook in wie de analyses heeft uitgevoerd. Vermeld het nummer van de bijlage onderaan de tabel. De 
tabel kan worden uitgebreid (zowel aantal kolommen als rijen) met andere relevante parameters 
zoals bijvoorbeeld vochtgehalte. 

Fill out the table with mean values and standard deviation, add attachment with data and mention who performed the 
measurements. Enter the number of the attachment at the bottom of the table. Table can be extended (both number of 
columns and rows) other relevant parameters such as moisture. 

1.7 
Geef omschrijving van de manier van verpakken, in geval van MAP verpakking vermeld naast de 
gassamenstelling ook het verpakkingsmateriaal (i.v.m. doorlaatbaarheid). 
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Give a description of the packaging method, in case of MAP packaging mention next to the gas composition also the 
packaging material (in relation to permeability). 

1.9 
Vul de huidige THT/TGT (voor het uitvoeren van eventuele aanvullende studies) in, inclusief het 
bewaarvoorschrift op de verpakking. 

Fill in the current best before or use by date, including storage conditions. 

1.10 
Vul de tabel met gemiddelde waardes + spreiding voor ieder conserveermiddel dat van invloed kan 
zijn op de groei van Listeria monocytogenes. Voeg waar mogelijk een bijlage met alle data toe en 

vermeld hier ook in wie de analyses heeft uitgevoerd. Vermeld het nummer van de bijlage onderaan 
de tabel. De tabel kan worden uitgebreid (zowel aantal kolommen als rijen) met andere relevante 
conserveermiddelen. 

Fill out the table with mean values and standard deviation for each preservative that can affect the growth of Listeria 
monocytogenes. Add if possible attachment with data and mention who performed the measurements. Enter the 
number of the attachment at the bottom of the table. Table can be extended (both number of columns and rows) with 
other relevant preservatives such as moisture. 

1.11 
Omschrijf de frequentie L.monocytogenes analyses die worden uitgevoerd op het eindproduct, geef 
samenvatting van de resultaten (indien mogelijk minimaal 100 resultaten: 20x n=5). Geef aan wie de 
analyses heeft uitgevoerd (eis: geaccrediteerd laboratorium). Deze informatie is nodig voor de 
onderbouwing van de beginbesmetting in het product. Indien data van andere 
producten/productgroepen wordt gebruikt dient dit toegelicht te worden. Voeg analyseresultaten toe 
als bijlage en vul het nummer van de bijlage in onderaan de tabel. 

Provide the frequency of L.monocytogenes analysis that is performed on the end product, give a summary of the results 
(if possible minimal 100 results: 20x n=5) Indicate who performed the analysis (requirement: accredited laboratory). This 
information is needed to substantiate the initial contamination in the product. If data is derived from other 
products/groups, substantiation is required. Add analysis results as appendix and fill in the number of the appendix at 
the bottom of the table. 

1.12 
Omschrijf frequentie L.monocytogenes analyses die worden uitgevoerd op de grondstof (indien van 
toepassing) en op de productieomgeving, geef een uitgebreide omschrijving van de manier waarop 
productieomgeving wordt onderzocht en geef samenvatting van de resultaten. Maak voor de 
samenvatting van de resultaten van productieomgeving onderscheid tussen 
productcontactoppervlakken, kruiscontaminatiepunten en overige omgeving (zoals putjes). Geef ook 
aan wie de analyses heeft uitgevoerd (eis: geaccrediteerd laboratorium). Voeg analyseresultaten toe 
als bijlage en vul het nummer van de bijlage in onderaan de tabel. 

Provide the frequency of L.monocytogenes analysis that are performed on raw materials (if applicable) and the 
production environment, give a detailed description of the way the production environment is being tested and give a 
summary of the results. Distinguish (the results of the production environment) between product contact areas, cross 
contamination points and other environment (such as drains). Indicate who performed the analysis (requirement: 
accredited laboratory).Add analysis results as appendix and fill in the number of the appendix at the bottom of the table. 

1.13 
Bedoeld wordt ‘Figure 1’ (pagina 11) van het Guidance document SANCO/11510/2013 on Listeria 
monocytogenes shelf-life studies for ready-to-eat foods, under Regulation (EC) No 2073/2005 of 15 
November 2005 on microbiological criteria for foodstuffs. In infoblad 85 staat de vereenvoudigde 
versie van deze beslisboom inclusief interpretatie van de NVWA. Schrijf voor iedere vraag ja/nee op 
en neem de conclusie aan het eind van de boom over. Let op vul de beslisboom in voordat er 
aanvullende studies/testen worden uitgevoerd. 

‘Figure 1’ (page 11) of the following guidance document is intended: Guidance document 

SANCO/11510/2013 on Listeria monocytogenes shelf-life studies for ready-to-eat foods, under 
Regulation (EC) No 2073/2005 of 15 November 2005 on microbiological criteria for foodstuffs. In 
infosheet 85 (NVWA) the simplified version of this decision tree is given including interpretation of the 
NVWA. Answer each question with yes or no and copy the conclusion when you reach the end. 
Attention, complete the decision tree before additional studies are carried out. 
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1.15 
Neem deze conclusie over in Fase 3. 

Copy this conclusion in phase 3. 

1.16 
Ruimte voor eventuele overige opmerkingen die van belang zijn in deze fase. 

Space for other comment that could be important at this stage. 

Fase 2 / Phase 2 

2.1.1 
Alleen invullen indien de studie over een productgroep gaat i.p.v. 1 product: Geef hier een 
onderbouwing van de selectie van het worst-case product waarmee de aanvullende testen worden 
uitgevoerd 

Fill in only if this document studies a whole product group instead of 1 product: Justify the selection of the worst-case 
product that will be used in further tests. 

2.1.2 
Indien er gekozen wordt voor een afwijkend profiel, geef hiervoor een onderbouwing. Voeg daarvoor 
gegevens toe van temperatuurloggers. 

If a different profile is chosen, support this decision and add data from temperature logs. 

2.1.3 
Geef een onderbouwing van het maximaal toegestane groeipotentieel op basis van de 
beginbesmetting (gebaseerd op eindproduct controle, zie onderdeel 1.11). 

Substantiate the maximum allowed growth potential based on the initial contamination (based on control of final product, 
see section 1.11). 

2.2.3 
Geef een opsomming van alle gebruikte parameters. 

Provide a list of all the parameters used. 

2.2.4 
Geef in het kort het resultaat weer en voeg gehele voorspelling toe als bijlage en vul het nummer van 
de bijlage in onderaan de tabel. 

Give the result and add entire prediction as appendix and fill in the number of the appendix at the bottom of the table. 

2.2.5 
Concludeer minimaal of het levensmiddel in categorie 1.2 of 1.3 (wel/geen voedingsbodem) hoort en 
of er met betrekking tot de veiligheid van het product nadere studies nodig zijn (indien de uitkomst 
>0,5 log toename is, dan zijn er aanvullende challengetesten nodig). 

Neem deze conclusie over in Fase 3. 

Conclude whether the product is classified as a category 1.2 or 1.3 (able of unable to support the growth) and conclude 
whether additional studies are required to guarantee food safety (when result >0,5 log increase, additional 
challengetests are required). 

Copy this conclusion to phase 3. 

2.2.6 
Ruimte voor eventuele overige opmerkingen die van belang zijn in deze fase. 

Space for other comment that could be important at this stage. 

2.3.1 
Voeg rapport toe als bijlage en vul het nummer van de bijlage in onderaan de tabel. 

Add report as appendix and fill in the number of the appendix at the bottom of the table. 
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2.3.4 
Concludeer of de geteste batches representatief waren voor een regulier product. Indien dit niet het 
geval was kan een aanvullende modelvoorspelling uitkomst bieden. 

 indien selectie van batches voorafgaand aan test mogelijk was: onderbouwing van 
de keuze 

 indien selectie van batches voorafgaand aan test niet mogelijk was: toelichting of 
geteste batches representatief waren voor regulier product 

Conclude if the tested batches were representative for a regular product. If this was not the case, 
additional predictive modeling can be applied. 

 If selection of batches before the test was possible: justification of choice 

 If selection of batches before the test was not possible: clarification why tested 
batches were representative for regular product) 

2.3.5 
Ga na of dit van toepassing is voor het product, zo ja kan een aanvullende modelvoorspelling 
uitkomst bieden. 

Check if this is applicable to your product, if so additional predictive modeling can be applied. 

2.3.6 
Neem de conclusie van de challengetest over, geef minimaal:  

 het groeipotentiaal;  
 of het product wel/geen voedingsbodem is voor Listeria monocytogenes  

Copy the conclusion of the Challengetest, mention:  

 growth potential;  

 if the product is able/unable to support the growth of Listeria monocytogenes 

2.3.7 
Bedoeld wordt het Guidance document SANCO/11510/2013 on Listeria monocytogenes shelf-life 
studies for ready-to-eat foods, under Regulation (EC) No 2073/2005 of 15 November 2005 on 
microbiological criteria for foodstuffs. Doorloop de beslisboom opnieuw en kies het antwoord op 
vraag 7, ‘Figure 1’ op pagina 11. 

The following guidance document is intended: Guidance document SANCO/11510/2013 on Listeria monocytogenes 
shelf-life studies for ready-to-eat foods, under Regulation (EC) No 2073/2005 of 15 November 2005 on microbiological 
criteria for foodstuffs. Repeat the decision tree and choose the answer to question 7, ‘Figure 1’, page 11. 

2.3.8 
Geef een conclusie van de challengetest op basis van het resultaat van de test ten opzichte van het 
vastgestelde maximum groeipotentiaal. Neem deze conclusie over in Fase 3. 

Give a conclusion of the Challengetest based on the result of the test with respect to the established maximum growth 
potential. Copy this conclusion to phase 3. 

2.3.9 
Ruimte voor eventuele overige opmerkingen die van belang zijn in deze fase. 

Space for other comment that could be important at this stage. 

Fase 3 / Phase 3 

3.3 
Deze conclusie is geldig zolang het productieproces of het product niet aangepast wordt. 

Conclusion is valid as long as no changes are made to product and/or production process. 

3.4 
Weghalen wat niet van toepassing is, vul indien van toepassing [AANTAL] in. 

Remove non-applicable text, fill in [NUMBER] if applicable. 
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3.5 
Noem alleen beheersmaatregelen die relevant zijn voor de beheersing van Listeria monocytogenes. 

Mention only control measures that are relevant for control of Listeria monocytogenes. 

3.6 
Geef een overzichtslijst van alle bijlages die bij dit document horen. 

Provide an overview list of all attachments associated with this document. 

3.7 
Ruimte voor eventuele overige opmerkingen die van belang zijn in deze fase. 

Space for other comment that could be important at this stage.  
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