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Woord vooraf

In een land als Nederland treedt elk jaar een groot aantal ziektegevallen op die 
verband houden met voedsel. Dit aantal is niet gemakkelijk te schatten. Aan het 
eind van de vorige eeuw dacht men aan enkele honderdduizenden. Inmiddels zijn 
echter aantallen genoemd van anderhalf tot twee miljoen en zelfs hoger. Dit ondanks 
de aandacht die velen besteden aan het op de markt brengen van veilige levensmid
delen en de zorg die aan de bereiding wordt gewijd. Op deze positieve kant moet dan 
ook telkens opnieuw worden gewezen. Ruw geschat is meer dan negentig procent 
van ons voedsel in hygiënisch opzicht veilig. Tien of meer procent onveilig voedsel 
is echter te veel en moet dus steeds weer aandacht krijgen. Dit boek begint met een 
korte algemene beschouwing over microbiologie en volksgezondheid. De microbio
logie is een zeer belangrijke discipline op het gebied van de levensmiddelenhygiëne 
en neemt in dit boek dus de centrale plaats in.

Vervolgens wordt een historisch overzicht gegeven van het vakgebied. In het 
daaropvolgende hoofdstuk worden micro-organismen behandeld. Daarna wordt 
de microbiologie van enkele voedingsmiddelen beschreven. Dit hoofdstuk wordt 
gevolgd door een overzicht van de ziekten die door voedsel worden overgebracht. Een 
korte beschouwing over kwaliteit en kwaliteitszorg sluit de rij. Dit boek zou echter 
niet compleet zijn als niet ook een hoofdstuk zou zijn gewijd aan de nuttige rol van 
allerlei micro-organismen bij de bereiding en bewaring van een aantal producten.

Uiteraard wordt onze kennis voor een groot deel in het laboratorium verkregen. 
Een hoofdstuk over microbiologische technieken kan en mag niet worden gemist in 
een boek als dit. Het is echter geen handleiding voor een microbiologisch practicum, 
al kan het zijn nut hebben bij de samenstelling van zo’n handleiding. Vrijwel iedere 
docent zal dat toch zelf willen doen; er bestaan natuurlijk ook verscheidene boeken 
'vaaruit docenten aan diverse opleidingsinstituten kunnen putten bij het opstellen 
van practicumhandleidingen of syllabi die in het studieprogramma passen.

Tot slot wordt in een kort hoofdstuk iets verteld over nieuwere technieken, die 
vooral op het microbiologisch laboratorium hun intrede doen of hebben gedaan.



In dit boek zal men tevergeefs zoeken naar een hoofdstuk over chemische hygiëne: 
niet-levende verontreinigingen in ons voedsel zoals milieucontaminanten, resten 
van diergeneesmiddelen en schadelijke producten van bepaalde chemische reacties. 
Ook in ons taalgebied bestaan daarover uitstekende overzichten. Wel wordt hier en 
daar naar deze bronnen verwezen.

Dit boek kan nuttig zijn voor iedereen die bij de kwaliteit en deugdelijkheid 
van voeding en voedsel is betrokken, maar vooral voor de grote groep van degenen 
die kennis op dit gebied aan anderen moeten doorgeven. Onze opzet is echter pas 
geslaagd als door dit boek bij de lezer een behoefte is ontstaan (of groter is geworden) 
zich verder op dit gebied te oriënteren en op de hoogte te blijven van zaken die de 
voedselveiligheid betreffen.

Alle hoofdstukken zijn geschreven door deskundigen op het betreffende terrein. 
Vrijwel alle auteurs zijn afkomstig uit de Faculteit Diergeneeskunde van de Univer- 
siteit Utrecht. De meesten vinden hun werkkring in de hoofdafdeling Volksgezond
heid en Voedselveiligheid van deze faculteit. In de auteurslijst staat het een en ander 
vermeld over de achtergrond van de auteurs.

We hopen van harte dat dit boekje zal bijdragen tot meer inzicht in dit toch wel 
moeilijke vakgebied, en daarnaast dat het de geïnteresseerde lezer veel leesplezier 
zal verschaffen.

Bij de tweede druk
Het leek verantwoord, na ruim vier jaar dat dit boek verkrijgbaar is, een tweede druk 
op de markt te brengen. Dat biedt de mogelijkheid, hier en daar wat verbeteringen 
aan te brengen en enkele aanvullingen toe te voegen. Moge ook deze druk weer 
dienstbaar zijn aan het streven, de consument in alle opzichten hoogwaardig voedsel 
aan te bieden.

Namens alle auteurs.
Ad Ruiter (eindredacteur)
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1 Levensmiddelenhygiëne en 
volksgezondheid

F. van Knapen

1.1 INLEIDING
Voedsel is de basis van ons bestaan. Door de geschiedenis van de mens heen heeft 
voedsel een ontwikkeling ondergaan. Allereerst natuurlijk als primaire levensbe
hoefte. Daarnaast hebben religie, feestelijke gebeurtenissen en welvaart hun stempel 
gezet op de voedselkeuze. Voedsel is inmiddels al lang niet meer alleen een primaire 
levensbehoefte, maar onderdeel van onze dagelijkse cultuur. We kennen niet alleen 
de ouderwetse, typisch Nederlandse kookkunst, maar ook exotische gerechten, vaak 
voor een deel regelrecht geïmporteerd uit het land van herkomst. We kennen ‘fast 
food’, 'functional food’ en zelfs ‘slow food’. Elk van deze variaties is afgestemd op 
onze behoeften: wel of niet lang in de keuken staan, wel of niet veel boodschappen 
doen, wel of niet een snelle maaltijd of diner bij kaarslicht. Onze maaltijden zijn een 
‘totaalbeleving’ geworden: voedsel is meer dan ooit een emotie, die past bij de sfeer 
van het moment. Maar al die variaties (en ook het ‘gemaksvoedsel’) scheppen moge
lijkheden voor een veel breder scala van microbiologische verontreinigingen dan in 
de tijd van onze grootouders. Toch kwamen vroeger voedselinfecties even vaak, zo 
niet vaker voor dan tegenwoordig.

De kennis op het gebied van de microbiologie en infectieziekten en de huidige 
stand van onze technische mogelijkheden hebben tot enorme verbeteringen geleid 
op het terrein van de volksgezondheid. Desondanks wordt geschat dat in Nederland 
por jaar zo’n anderhalf miljoen voedselinfecties voorkomen.

In dit hoofdstuk zal een aantal sociaal-cultureel bepaalde relaties tussen microbi
ologie van levensmiddelen worden behandeld en de staat van de volksgezondheid.

1.2 VOEDSEL IS EMOTIE
Hiervóór is uitgelegd dat voedsel veel te maken heeft met emotie, vooral in landen 
Waar mensen elke dag weer grote moeite hebben voldoende voedsel te bemachtigen, 
te zoeken of te kopen. Ondervoeding in ontwikkelingslanden is nog steeds een 
bijzonder groot maatschappelijk probleem. In landen met een structureel eiwitte- 
kort door te lage productie (melk, vlees, eieren, vis) zal een overheid geen behoefte
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Tabel i.i Verschillen in benadering van de voedselveiligheid in Nederland

tot 1920 beschikbaarheid van voedsel 

2006 en verder

1920-2006

eerlijkheid in de handel 

voedselveiligheid 
wettelijke regelingen 

productcontrole 

voedselacceptatie 

hygiënerichtlijnen 
welzijn van dieren/milieuvriendelijke productie 

bevordering van de gezondheid 
procescontrole

hebben aan een keuringsdienst die ondeugdelijk vlees afkeurt ter destructie. Daar 
gelden andere normen en waarden ten aanzien van voedselveiligheid. Veel ziekten 
bij de mens die hier al lang niet meer voorkomen, zijn daar de gewoonste zaak van 
de wereld (trichinellose, tuberculose, cysticercose).

Pas wanneer in een samenleving de welvaart op gang komt is er tijd, geld en 
aandacht voor meer voedselveiligheid. Dit gaat vrijwel altijd samen met een toene
mende aandacht voor de rol van hygiëne (veilig drinkwater, riolering, geregelde 
afvalverwerking). Het publiek gaat eisen stellen aan voedselveiligheid; de voedselbe- 
schikbaarheid staat immers niet meer ter discussie.

De van oudsher gebruikte manieren van levensmiddelconservering zoals 
verhitten, zouten, drogen en fermenteren worden steeds meer toegepast. Vooraf 
worden de halfproducten gekeurd door deskundigen en vrijgegeven voor consumptie. 
Naarmate de welvaart stijgt, worden consumenten steeds kritischer ten aanzien van 
(vermeende) risico’s die ze lopen ten gevolge van consumptie van levensmiddelen 
van dierlijke oorsprong.

Wetenschappelijk gezien wordt onderscheid gemaakt tussen infecties die bij dieren 
van nature kunnen voorkomen en dus in dierlijke producten aanwezig kunnen zijn, en 
bezoedeling van buitenaf (contaminatie) in het verloop van het productieproces. Het 
dringt langzaam door dat veel infecties bestaan bij dieren die daar zelf niet ziek van 
zijn, maar die wel besmettelijk én ziekteverwekkend zijn voor de mens (zoönosen).

Het produceren en bewaren van voedsel in een zogenoemde ‘koudeketen’ heeft 
veel bijgedragen tot beheersing van microbiologische gevaren. Daar staat tegenover 
dat langdurige opslag van levensmiddelen bij temperaturen lager dan y’C heeft geleid 
tot een selectie van koudeminnende bacteriën en schimmels, die ‘moderne’ voedsel- 
infecties veroorzaken. Een bekend voorbeeld hiervan is Listeria spp., een bacterie die 
kan voorkomen in voorverpakte gefileerde visproducten.
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Decontaminatie van levensmiddelen staat al decennialang ter discussie. 
Sommige producten (zoals kruiden) kunnen (en worden) door middel van doorstra
ling ontdaan van microbiologische verontreinigingen inclusief bacteriële sporen. 
Andere worden gedecontamineerd om de houdbaarheid te verhogen. Het bekendste 
voorbeeld is natuurlijk pasteurisatie van melk(producten). Deze bewerking heeft een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de beheersing van tuberculose bij de mens. Niet
temin bestaat grote aarzeling om versvleesproducten te doorstralen of te behandelen 
met oppervlakkig decontaminerende natuurlijke stoffen zoals melkzuur, trifosfaten 
of lactoferrine. De angst voor ‘chemische’ verontreiniging is kennelijk groter dan die 
voor bestaande, min of meer bekende en als minder bedreigend ervaren microbiolo
gische verontreinigingen.

In onze westerse wereld vindt langzaam een overgang plaats naar een periode 
waar voedselveiligheid vanzelfsprekend is, als onderdeel van voedselkwaliteit en 
-beschikbaarheid. Behalve in (korte) perioden van grote onrust rondom voedsel
schandalen maakt de gemiddelde burger zich niet druk om veiligheidsrisico’s ten 
aanzien van zijn voeding. Van meer belang wordt geacht dat het milieu niet is aange
tast door (over)productiemethoden en dat betrokken dieren een dierwaardig bestaan 
hebben gehad.

De producten moeten zo zijn samengesteld dat ze gezondheidsbevorderend zijn. 
We maken ons druk om de samenstelling van voedingsmiddelen, zoals de hoeveel
heid onverzadigde vetzuren, de hoeveelheden vitamines en mineralen en de afwezig
heid van chemische contaminanten (dioxinen, acrylamide enzovoort). Kortom, we 
staan aan het begin van een periode van voedselacceptatie door de consument. In 
zo’n maatschappij is voldoende voedsel met een gegarandeerde veiligheid en liggen 
de eisen op een heel ander vlak. Niettemin heeft de consument het idee dat er vaak 
iets mis is met het voedsel dat hij of zij koopt.

1-3 RISICO’S EN RISICOMANAGEMENT
Er bestaat geen grotere verwarring tussen de levensmiddelenproducenten en het 
publiek dan rondom begrippen als ‘gevaar’ en ‘risico’. De Engelstalige begrippen 
hazard (gevaar) en risk (risico) worden in onze Nederlandse taal met gemak door 
elkaar gebruikt. Er bestaat echter een duidelijk onderscheid tussen. Dit onderscheid 
is essentieel om begrippen zoals HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) 
en risicomanagement te kunnen begrijpen.

‘Hazard’ is het biologische, chemische of fysische agens of de toestand waardoor 
gezondheidsschade kan worden veroorzaakt. Voorbeeld; Salmonella sp. is een (micro) 
biologisch agens dat ziekte kan veroorzaken. Veroorzaakt het dan altijd ziekte.^ Nee, 
de mens moet ook in voldoende mate of voldoende lang aan dat microbiologische 
agens worden blootgesteld om de infectie te kunnen oplopen en er ziek van te worden. 
Dat heet blootstelling. Zowel van het gevaar als van de blootstelling moet uitgebreid 
bekend zijn (analyse) wat het is, onder welke omstandigheden het ziekteverwekkend 
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is, hoe de transmissie verloopt, hoeveel en in welke vorm je het moet opnemen en 
langs welke weg (aanraken, eten, inademen enzovoort), vóórdat zinnige uitspraken 
kunnen worden gedaan over een mogelijk bestaand (semi)kwantitatief risico. Het 
is duidelijk dat, wanneer risico wordt gedefinieerd als gevaar x blootstelling (nog 
eens vermenigvuldigd met de ‘impact’ (uitwerking) van een ziekte), niet zomaar kan 
worden gesproken over meetbare of reële risico’s.

In het afgelopen decennium is met regelmaat sprake geweest van plotselinge voed
selschandalen of anderszins opduikende infectieziekten, waarvan op korte termijn 
onvoldoende bekend was over de gevaren- en blootstellingsanalyse door gebrek aan 
harde wetenschappelijke gegevens (voorbeelden; BSE, dioxinen, SARS). In zulke 
gevallen zijn geen onderbouwde risicoanalyses te geven en heeft het beleid geen instru
ment, gerichte en/of nuttige maatregelen af te kondigen.

In de jaren negentig van de vorige eeuw is in Brussel een instrument bedacht om 
hiermee te kunnen omgaan: het ‘voorzorgprincipe’ (precautionary principle). Ook 
als de overheid onvoldoende gegevens heeft, kan ze toch vroegtijdig maatregelen 
treffen op grond van dit voorzorgprincipe. Het instrument is vaak gebruikt om maat
regelen uit te vaardigen voordat voldoende wetenschappelijke kennis aanwezig was, 
maar even zo vaak niet herroepen als het voortschrijdend inzicht versoepeling van de 
maatregelen rechtvaardigde (voorbeeld; BSE).

De onzekerheden en de door de overheid voorgestelde maatregelen hebben niet 
zelden schrikreacties van het publiek veroorzaakt en geleid tot een fenomeen dat risi
coperceptie wordt genoemd (tabel 1.2). Risicoperceptie is de beleving bij het publiek, 
de media en zelfs de overheid die elkaar bestoken met onzekerheden, waardoor 
het fenomeen zichzelf in stand houdt. Risico’s worden als groter ervaren naarmate 
er meer verwarring over bestaat, men zelf geen invloed kan uitoefenen, het risico 
van buitenaf komt, of als men blootgesteld is geweest en daarover niet werd geïn
formeerd. De overheid meent dat het vertrouwen van de consument moet worden 
hersteld en neemt ferme maatregelen (BSE, aviaire influenza), die echter niet altijd 
een bijdrage leveren aan het beheersen van het probleem zelf.

Hier doet zich een filosofisch probleem voor: als het publiek aangaande voedsel- 
veiligheidskwesties zijn vertrouwen verliest ten aanzien van producenten en over
heid, gaat het niet om het herstellen van het vertrouwen van het publiek, maar om 
het herstellen van de betrouwbaarheid van producent en overheid. Vanzelfsprekend

Tabel 1.2 Zorg om gezondheid bij het publiek in Nederland

gevaar risico perceptie

-I-+ - -H-h

-t-

BSE 

groeihormonen 
Salmonella spp. -H- 

-H-l-
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zijn daarvoor andere acties nodig dan het onderzoeken van volwassen runderen op 
BSE of het ophokken van (niet alle) pluimvee bij een dreigende vogelinfluenza.

Voor effectief risicomanagement zal een keuze moeten worden gemaakt uit het 
neutraliseren of opheffen van de gevaren dan wel het effectief iets aan de blootstel
ling doen, zodat de consument niet meer met het gevaar in aanraking komt. Andere 
opties zijn er niet. Voorbeelden van effectieve maatregelen zijn genoegzaam bekend: 
het doden van micro-organismen door middel van pasteurisatie, het vaccineren van 
dieren (en mensen), het verbieden van producten of productiewijzen en het voor
lichten van de consument (risicocommunicatie).

1.4 RISICOCOMMUNICATIE
‘Een gewaarschuwd mens telt voor twee’ zegt een bekende spreuk. Risico’s zijn overal. 
Zelfs leven is een groot risico. Toch kunnen we daar goed mee omgaan omdat we 
ermee bekend zijn: risico’s accepteren, zelf keuzen maken of zelf beschermende 
maatregelen nemen. De mens is redelijk verstandig als het gaat om bekende risi
co’s en hoe die te vermijden. Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid spelen 
daarbij een belangrijke rol. Waarom geldt dit dan niet als het om voedselveiligheids- 
vraagstukken gaat? Waarom is de producent of de overheid verantwoordelijk en niet 
de consument zelf?

In de Verenigde Staten zal niemand rauw varkensvlees consumeren, want 
iedereen ‘weet’ dat daar trichinen in kunnen zitten. In Europa is trichinellose sinds 
honderd jaar een door de vleeskeuring ingeperkte infectieziekte. Dus eten Europeanen 
naar hartenlust rauw varkensvlees en zijn ze opgewonden, boos en verontrust als zich 
plotseling een trichinellose-epidemie voordoet. Wat vertellen we wel of niet aan het 
publiek.’ Hoe vertellen we het.’ Is dat wel effectief.’ Wie vertelt wat.’ Wie is waarvoor 
verantwoordelijk? Vragen genoeg en zelfs daarover bestaat onduidelijkheid.

In een debat op televisie worden onderzoekers tegen elkaar uitgespeeld (of laten 
zich tegen elkaar uitspelen) die onderling van mening verschillen. De eindconclusie 
ligt tevoren vast: ‘de wetenschap komt er ook niet uit’ en de overheid moet via het 
voorzorgprincipe ingrijpen. Dit lijkt eerder op manipulatie dan eerlijke voorlichting. 
De wetenschap heeft tot taak voortdurend vragen te stellen en die vragen te beant
woorden. Daar is een medium als televisie - onder het mom van voorlichting - niet 
geschikt voor. Kennelijk zijn er veel belanghebbenden wanneer het gaat om voorlich
ting aan het publiek. Hier volgen er enkele:
■ de landelijke overheid (‘Den Haag’);
■ de Europese Unie (‘Brussel’);
■ onderzoekers;
■ consumenten;
■ producenten;
■ politieke partijen;
■ belangengroepen zoals Greenpeace, Lekker Dier of de Bond van Veganisten.
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Wanneer het gaat over zaken zoals BSE en voedselveiligheid, zal duidelijk zijn dat elk 
van de genoemde groepen belanghebbenden een eigen mening ventileert, te onder
scheiden van die van anderen. Een pittige discussie en slecht nieuws doen het nu 
eenmaal beter in de media dan genuanceerde voorlichting.

1 .5 WIE LICHTEN VOOR?
Het gaat om twee specialismen.
■ De onafhankelijke deskundige, werkzaam bij een onderzoeksinstituut. ‘Onaf

hankelijk’ betekent hier dat de betrokken onderzoeker deskundig is, maar geen 
financiële betrokkenheid heeft bij het zich voordoende voedselveiligheidspro- 
bleem.

■ De communicatiedeskundige, die verstand heeft van de boodschap die bij een 
bepaald publiek moet worden neergelegd. Dat publiek loopt nogal uiteen: consu
menten, politiek, bedrijfsleven, bejaarden, kinderen enzovoort.

Het komt maar zelden voor dat beide deskundigheden zich verenigen in één persoon. 
Voorlichting gaat daardoor soms structureel fout (voorbeeld: BSE loop je op door het 
eten van vlees).

Er bestaat een groot verschil tussen voorlichting bij problemen en marketing 
van een product dan wel merk. Voor marketing zijn grote bedragen beschikbaar en 
veel deskundigen in dienst van grote bedrijven. Maar het ‘geloof van het publiek in 
bekende merken of concepten dwingt die grote bedrijven ook om voedselschandalen 
te voorkomen en draagt zo indirect bij aan voedselveiligheid.

Een voorbeeld van een in hoge mate door de overheid gesubsidieerde campagne 
is de terugkeer naar wat als biologisch-dynamische voedselproductie wordt aange
duid. Kleinschaligheid, duurzaamheid en regionale producten worden zowel door 
de Europese Unie als door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie (EL&I) bevorderd. Het publiek, al tientallen jaren niet meer vertrouwd met 
dierlijke productiewijzen, heeft een sterke hang naar milieuvriendelijk en diervrien
delijk gedrag. Lange aanvoerlijnen van bijvoorbeeld diervoedergrondstoffen over 
de hele wereld maken de overzichtelijkheid (transparantie) niet beter wanneer het 
gaat om het opsporen van fouten in het productiesysteem. Via het doorvoeren van 
EU-verordeningen voor het hygiënisch produceren van voedsel probeert de overheid 
toch grip te houden op de kwaliteit. Het ontgaat het publiek doorgaans waar zijn 
voeding wordt geproduceerd of hoe de productie tot stand komt. Biologisch is over
zichtelijk. Emoties over de tijd van Ot en Sien doen de rest. Vergeten is de tijd van groot
schalige dierziekten die endemisch voorkwamen, ook in Nederland. Vergeten zijn de 
erbarmelijke omstandigheden waaronder (Ideinschalig) dieren werden gehouden en 
zelfs kistkalveren een geliefd product vormden. De terugkeer van een aantal infec
tieziekten uit de buitenwereld naar de biologisch-dynamische dierhouderij is voor
spelbaar (toxoplasmose, salmonellose, campylobacteriose, trichinellose), evenals het 
optreden van milieucontaminanten (bijvoorbeeld dioxinen). De normen, voor zover 
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aanwezig, voor conventioneel gehouden dieren worden schaamteloos aangepast als 
het om biologische landbouw gaat. Het zogenoemde ‘ALARA’-principe (as low as 
reasonally acceptable) geldt ook voor deze productiewijzen. Wanneer de consument 
door zorgvuldige etikettering onderscheid kan maken tussen de verschillende produc
tiewijzen, waarin tevens wordt gewezen op potentieel aanwezige ziekteverwekkende 
micro-organismen, hoeft geen bezwaar te bestaan tegen het op de markt brengen van 
‘grootmoeders producten’.

1,6 NULRISICO EN HYGIËNEHYPOTHESE
In discussiegroepen wordt vaak beweerd dat we in een maatschappij leven die 
aanstuurt op steriel voedsel dat geen risico’s meer inhoudt voor de consument. Steriel 
voedsel wordt alleen meegegeven aan astronauten. Al het andere voedsel bevat een 
van nature voorkomende flora van micro-organismen die bijdragen aan smaak en 
kwaliteit. Vaak voegen we daar zelfs micro-organismen aan toe om processen in 
gang te zetten die smaak en houdbaarheid juist ten goede komen. Ziekteverwek
kers worden daardoor zelfs voor een bepaalde tijd onderdrukt. Gelukkig bestaat nog 
zoiets als een ‘bederfflora’ van micro-organismen die overduidelijk aangeeft in geur, 
smaak en vaak ook kleur, dat het voedsel niet meer eetbaar is. Vaak is deze aanwezig 
voordat echte ziekteverwekkers de kans krijgen om uit te groeien en schade te veroor
zaken. De taak van de producenten is het vermijden of bestrijden van echte ziekte
verwekkers. Het is de taak van de consument voedsel adequaat te behandelen en te 
bewaren (temperatuur!). Veel voedselinfecties worden thuis door de consument zelf 
veroorzaakt. De taak van de overheid is om erop toe te zien dat de producent de juiste 
kennis en ervaring heeft en dat de afspraken worden gehandhaafd. Niet meer, maar 
zeker ook niet minder.

Tegen het eind van de vorige eeuw werd vanuit een wetenschappelijke hypo
these geopperd dat het toenemende aantal gevallen van allergie (astma, huidaan
doeningen en voedselallergieën) mogelijk het gevolg is van een in de war geraakt 
immuunsysteem. Veel infectieziekten zijn immers de afgelopen honderd jaar 
bedwongen of geheel verdwenen. We zouden in een ‘te schone wereld’ leven. Overi
gens komen ook vaak afwijkingen van het immuunapparaat voor die juist aanwijzing 
zijn voor infecties in ons voedsel, zoals het toenemend optreden van bijvoorbeeld 
reumatoïde artritis. De wetenschap is nog lang niet zover dat verstoring van ons 
normaal gesproken in evenwicht verkerende immuunstelsel kan worden verklaard 
door een te schone wereld of het eten van steriel voedsel. Ontegenzeggelijk zal het 
doorvoeren van HACCP-maatregelen in de voedselproductieketen bijdragen tot 
een vermindering van het aantal voedselinfecties. Een nog betere maatregel zou 
zijn om consumenten eenvoudige hygiëneprincipes in huis, tuin en keuken bij te 
brengen. Hygiëneonderwijs zal niet leiden tot smetvrees, indien op een evenwich
tige manier wordt uitgelegd wat micro-organismen zijn en dat pathogenen (ziek
teverwekkers) waar mogelijk uit onze voedselproductieketen kunnen en moeten 
worden geweerd.
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2 Ontstaan en ontwikkeling van de 
levensmiddelenhygiëne

P.A. Koolmees

2.1 INLEIDING
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de historische en wetenschappelijke 
ontwikkeling van de levensmiddelenhygiëne. Hierbij wordt aandacht geschonken 
aan de maatschappelijke context waarbinnen deze ontwikkelingen plaatsvonden, 
vooral de opkomst van de levensmiddelenindustrie, het groeiende hygiënisch besef, 
fraude en vervalsingen met levensmiddelen en de kwaliteitscontrole ervan. Naast een 
omschrijving van het vakgebied worden ten slotte enkele actuele problemen belicht.

De geschiedenis van het levensmiddelenonderzoek is waarschijnlijk even oud 
als de handel in levensmiddelen. De vervalsing van eet- en drinkwaren ging hand in 
hand met de handel in deze waren. Hoe langer en onoverzichtelijker de keten tussen 
producent en consument werd, hoe meer gevallen van bedrog met voedsel voor
kwamen. De consument is altijd beducht geweest voor dergelijke vervalsingen. Door 
middel van organoleptisch onderzoek - dat wil zeggen met behulp van gezichts-, 
reuk- en smaakvermogen - probeerde hij of zij bedorven of vervalste levensmid
delen van deugdelijke te onderscheiden. De reden voor deze bezorgdheid was dat de 
consument uit ervaring wist dat ondeugdelijke levensmiddelen schadelijk voor de 
gezondheid kunnen zijn. Overigens liep en loopt de consument niet alleen gevaar 
door opzettelijk vervalste levensmiddelen, ook bij het alledaagse produceren en 
conserveren ervan ging het wel eens mis.

In hoeverre kon de consument zich tegen ondeugdelijke levensmiddelen 
beschermen? Eeuwenlang zijn mensen aangewezen geweest op kleinschalig gepro
duceerd vers voedsel van lokale producenten. Daarnaast speelden zelfvoorziening 
en ruilhandel een grote rol. Onder die omstandigheden kon de consument zichzelf 
voldoende wapenen tegen bedrog met voedsel. Bovendien was op basis van ervaring 
meer kennis over voedsel bij de consument aanwezig. Dit veranderde door de sterke 
bevolkingsgroei en urbanisatie in de loop van de negentiende eeuw, die een omscha
keling vereisten van een ambachtelijke en kleinschalige productie van levensmid
delen naar een grootschalige, industriële productie. In de moderne samenleving 
werd de consument steeds afhankelijker van de lange, ingewikkelde en interna
tionale keten van de moderne voedselvoorziening. Van de consument kon daarom 
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niet meer worden verwacht dat hij de kwaliteit en veiligheid van levensmiddelen 
nog goed kon beoordelen. Geleidelijk voelde de overheid zich dan ook steeds meer 
verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van levensmiddelen, ter bescherming 
van de volksgezondheid.

In de moderne westerse samenleving is de kwaliteitsborging van levensmid
delen dan ook een taak geworden van diverse controlerende instanties die functio
neren binnen een bepaald wettelijk kader, zoals de bekende Warenwet. Een dergelijke 
wetgeving heeft drie hoofddoeleinden: het beschermen van de volksgezondheid, het 
bevorderen van de eerlijkheid in de handel en - vooral de laatste tijd - voorlichting 
aan de consument. Immers, fraude met voedingsmiddelen is niet alleen nadelig voor 
de consument, maar ook met het oog op eerlijke concurrentieverhoudingen onder 
producenten. Daarom besteden ook producenten zelf de nodige aandacht aan de 
controle van de kwaliteit en deugdelijkheid van hun producten, die in toenemende 
mate door middel van gecompliceerde technologische processen worden bereid. Op 
die wijze proberen ze kwaliteitsgaranties voor de consument te verkrijgen en hun 
marktpositie te verstevigen.

Het is tegen deze achtergrond dat de levensmiddelenmicrobiologie is ontstaan 
en zich heeft ontwikkeld. In de loop van de laatste anderhalve eeuw vonden diverse 
innovaties plaats in de productie, consumptie, conservering en distributie van levens
middelen, die waren gebaseerd op wetenschappelijke vooruitgang. Hierbij moet 
vooral worden gedacht aan de opkomst van de voedingswetenschappen en vervol
gens de ontwikkeling van chemische, technologische en microbiologische processen 
in de levensmiddelenindustrie. De toegenomen wetenschappelijke kennis werd 
zowel bij de productieprocessen als bij de kwaliteitscontrole toegepast. Levensmid
delenmicrobiologie speelde daarbij een onmisbare rol en heeft substantieel bijge
dragen aan economische groei en bescherming van de volksgezondheid. Inmiddels 
is dit specialisme allang tot een volwaardig wetenschappelijk vakgebied uitgegroeid, 
met specifieke tijdschriften en handboeken.

Kennis van de aard en groeifactoren van micro-organismen en het voorkómen 
van groei zijn nodig voor het ontwikkelen van procedures die worden toegepast bij 
de hygiënische behandeling en conservering van voedsel. Een belangrijk onderdeel 
van de levensmiddelenmicrobiologie is de bestudering van micro-organismen die 
voor de gezondheid schadelijk zijn en die in voedsel kunnen voorkomen. Het doel 
hiervan is het vermijden of beperken van risico's die door deze micro-organismen 
kunnen worden veroorzaakt. Verder houdt de levensmiddelenmicrobioloog zich 
bezig met industriële productiemethoden waarbij micro-organismen worden 
gebruikt en conserveringstechnieken om het microbiële bederf van producten te 
voorkomen of uit te stellen. Voor beide doelstellingen is het van belang niet alleen 
het gedrag te bestuderen van micro-organismen ten opzichte van elkaar, maar ook 
de wisselwerking tussen microflora en voedingsmiddel. Om dit te verwezenlijken 
werden - en worden nog steeds - kwalitatieve zowel als kwantitatieve standaardme
thoden ontwikkeld.
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2.2 VOEDSELVOORZIENING EN HYGIËNE
Vanouds heeft de mens geprobeerd in tijden van overvloed van de opbrengst van rijke 
oogsten een voorraad aan te leggen voor tijden van schaarste. Onbewust werd daarbij 
al gebruikgemaakt van (ingrijpen in) microbiologische processen. Diverse conserve
ringstechnieken zoals fermenteren, gisten, verzuren, drogen, zouten en koelen in ijs 
dateren van de oudheid. Het gebruik van melkzuurbacteriën voor de conservering 
van melk in de vorm van kaas is al duizenden jaren oud. Hetzelfde geldt voor het 
toepassen van gist bij het bakken van brood en het brouwen van bier.

Naast de nadelige gevolgen van onjuist geconserveerde levensmiddelen was op 
basis van ervaringskennis ook al bekend dat de mens ziek kon worden van het eten 
of drinken van levensmiddelen afkomstig van zieke dieren. In de oudheid vond in 
grotere steden dan ook al een zekere vorm van levensmiddelenkeuring plaats. Ook 
in middeleeuwse steden bestond toezicht op de kwaliteit van levensmiddelen die op 
markten werden verkocht. Uit het feit dat de keuren steeds opnieuw werden aange
scherpt, blijkt dat destijds veel bedrog werd gepleegd met melk, boter, vlees, wild en 
gevogelte, wijn, bier en (gemalen) specerijen. Feitelijk bleef de hierboven beschreven 
wijze van kwaliteitscontrole bestaan tot omstreeks 1850.

Vanaf die tijd werd steeds duidelijker dat radicale organisatorische en hygiëni
sche maatregelen nodig waren om een grootschalige stedelijke levensmiddelenvoor
ziening te verwezenlijken die veiliger was dan de bestaande praktijk. Door allerlei 
innovaties in de landbouw en veehouderij, de industriële productie en het interna
tionale transport van levensmiddelen kon op doeltreffende wijze worden voldaan aan 
de grotere vraag. De grotere vraag naar voedingsmiddelen zoals vlees en zuivel was 
het gevolg van een stijging van de levensstandaard. De uit de middeleeuwen stam
mende distributiekanalen naar de stedelijke consument konden de grote stroom van 
levensmiddelen niet langer verwerken. Overigens hebben deze distributiekanalen in 
de Lage Landen eeuwenlang goed gefunctioneerd. De productie, marktverkoop en 
keuring van levensmiddelen werden vanaf de late middeleeuwen aan allerlei regels 
van de stedelijke overheid gebonden. Uit deze reglementering in zogeheten ‘keuren’ 
blijkt dat de keuring van diverse levensmiddelen was gebaseerd op organoleptisch 
onderzoek. De ‘keure van Antwerpen’ uit 1312 bijvoorbeeld, die was gebaseerd op 
gewoonterecht van vóór 1200, reglementeerde de verkoop en kwaliteitscontrole van 
wijn, brood, graan, vlees en vis. Beëdigde keurmeesters letten onder meer op inhoud 
en gewicht, hoe lang de eetwaren te koop stonden, op het mengen van verschillende 
kwaliteiten wijn en graan en op de aanwezigheid van parasieten in vlees.

Vanaf de middeleeuwen vond de vleesvoorziening in de steden plaats via 
slagers die het vee slachtten in particuliere slachtplaatsen. De bevolkingsgroei en 
urbanisatie gingen sinds circa 1870 gepaard met een uitbreiding van de vleesvoor
ziening via deze kleine particuliere slachtplaatsen, waar vaak onder erbarmelijke 
hygiënische omstandigheden werd geslacht. In een stad als Utrecht bestonden 
omstreeks 1890 op een bevolking van 100.000 inwoners niet minder dan 114 slacht
plaatsen en 378 winkels met vleesverkoop, naast een markt voor goedkoop vlees 



24 INLEIDING TOT DE LEVENSMIDDELENHYGIËNE

en worst. Slechts vier keurmeesters hadden de ondoenlijke taak om de keuring 
van alle slachtdieren gedecentraliseerd uit te voeren. Ook bij de voorziening van 
de stedelijke bevolking met vis, melk en zuivelproducten deden zich dergelijke 
problemen voor. In de loop van de negentiende eeuw ontstonden bij de grotere 
steden stadsboerderijen waar de stadsbewoners verse melk konden kopen. Verder 
waren overal melkventers actief. Vis en zuivelproducten waren vooral via markten 
verkrijgbaar. Ook bij deze producten werd de weg van producent naar consument 
steeds langer en onoverzichtelijker, wat meer mogelijkheden schiep voor fraude. 
Bij de consumptie van rauwe verse melk bestond bovendien gevaar voor tuber
culose. Door het gebrek aan hygiënisch besef, problemen bij het conserveren 
en onvoldoende toezicht leidde de consumptie van deze producten geregeld tot 
calamiteiten. Massale voedselvergiftigingen met honderden zieken en tientallen 
doden kwamen nogal eens voor. Deze uitbraken spraken tot de verbeelding en 
alarmeerden de autoriteiten. De noodzaak van een effectief overheidstoezicht op 
de handel, op levensmiddelen en de kwaliteit en veiligheid daarvan werd een vast 
discussiepunt in de lokale en nationale politiek.

Sinds het midden van de negentiende eeuw kwamen in verschillende Belgi
sche en Nederlandse steden gezondheidscommissies tot stand die de bestaande 
misstanden in de gezondheidszorg aan de kaak stelden. Hierbij speelden de zoge
noemde hygiënisten (een groep liberale hervormers samengesteld uit medici, ambte
naren, ingenieurs, juristen, apothekers, chemici en veeartsen) een belangrijke rol. 
Het was hun grote verdienste dat zij de openbare hygiëne en daarmee de levensmid
delenkeuring tot een politiek thema maakten.

Na ongeveer 1900 werd de volksgezondheidszorg beschouwd als taak van een 
moderne overheid en breidde het overheidsingrijpen zich door middel van sociale 
wetgeving sterk uit. De overheid nam bij het harmoniseren van de economische 
belangen van ondernemers in de levensmiddelensector en de zorg voor de gezond
heid van burgers een pragmatische houding aan. Toen bleek dat de keuring op lokaal 
niveau niet langer voldeed, ging de regering streven naar een nationale en uniforme 
regeling in de vorm van de Vleeskeuringswet en de Warenwet, beide ingesteld in 
1919. Nederland liep bij het georganiseerd ingrijpen van overheidswege bepaald niet 
voorop. Nationale levensmiddelenwetgeving bestaat in Groot-Brittannië sinds 1875, 
in Duitsland sinds 1879 en in België sinds 1890.

De oplossing van het probleem van de vleesvoorziening werd gevonden in het 
centraliseren van het slachten en keuren van vee in gemeenschappelijke slacht
huizen, gelokaliseerd aan de periferie van de steden, waardoor een doelmatig en 
wettelijk verplicht toezicht op de vleesvoorziening kon worden uitgeoefend door 
deskundige veeartsen. Naast lokale vleeskeuringsdiensten (vanaf 1985 de Rijksdienst 
voor de keuring van vee en vlees) kwamen er Keuringsdiensten van Waren, waar de 
kwaliteit van diverse levensmiddelen systematisch werd gecontroleerd. In 2004 zijn 
beide diensten opgegaan in de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
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2.3 WETENSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN
Microbiologie is de wetenschap die zich bezighoudt met de bestudering van de 
biologie van micro-organismen (bacteriën, parasieten, gisten, schimmels, virussen, 
enzovoort). Met het blote oog zijn dergelijke kleine organismen niet zichtbaar. Antonie 
van Leeuwenhoek (1632-1723), een lakenhandelaar uit Delft, was de eerste mens die 
door een simpele microscoop micro-organismen waarnam en liet tekenen. De weten
schappelijke context van zijn waarnemingen werd pas twee eeuwen later duidelijk.

Vanaf de oudheid werd al gespeculeerd over de oorzaak van ziekten. Dat ziekte 
van mens op mens kon overgaan (infectie) was bekend uit ervaringen met lepra en 
de builenpest. De oorzaak van dergelijke infecties werd gezocht in het bovennatuur
lijke. In het antieke Griekenland schreef de arts Hippocrates (460-370 v. Chr.) de 
oorzaak van ziekten toe aan uitwaseming van kwade stoffen (miasmata). Zijn ziekte- 
theorie (humorale pathologie) werd pas omstreeks 1850 vervangen door de cellulaire 
pathologie van RudolfVirchow (1821-1902).

Mede dankzij de ontwikkeling van de microscopie konden individuele cellen in weefsels 
van het lichaam worden waargenomen. Er werd onderscheid gemaakt tussen normale 
en afwijkende cellen; de laatste trof men aan bij mensen en dieren die als gevolg van 
diverse ziekten waren gestorven. Over de vraag hoe de ziekte zich in een gezond lichaam 
kon nestelen, bestonden in de negentiende eeuw twee theorieën. De discussie over de 
oorzaken van besmettelijke ziekten werd gevoerd naar aanleiding van de epidemieën 
van cholera, tyfus en pokken die destijds duizenden slachtoffers eisten en hield direct 
verband met preventiemaatregelen en het te voeren beleid bij uitbraken.

Figuur 2.1 Tekeningen van bacteriën uit de mond uan de mens. Deze schetsen zijn uit een brief van 
Antonie van Leeuwenhoek aan de Britse Royal Society, gedateerd 17 september t68j.
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In dit debat tussen negentiende-eeuwse wetenschappers stonden de zogenoemde 
‘contagionisten’ en ‘anticontagionisten’ tegenover elkaar. De contagionisten zochten de 
oorzaak van een besmetting in overdracht door direct contact of besmette voorwerpen 
via een onzichtbaar ‘contagium’, ‘agens’ of smetstof van de ene drager op de andere. 
De anticontagionisten of miasmatici, waartoe ook de hierboven genoemde hygiënisten 
behoorden, brachten het ontstaan van dergelijke ziekten in verband met de ‘constitutio 
epidemica’ ofwel het ‘plaatselijk ziektekarakter’. Dit laatste zou het gevolg zijn van 
atmosferische veranderingen en schadelijke, rottende dampen in de lucht (miasmata). 
In tegenstelling tot de contagionisten waren anticontagionisten dan ook van mening 
dat ziekten als gevolg van dergelijke veranderingen spontaan konden ontstaan. Opho
pingen van vuil in stadsgrachten, open riolen, vuilnisbelten, moerassen, enzovoort 
zouden via een proces van uitwaseming de lucht bederven met miasmata.

Anticontagionisten wilden ziekten voorkomen door het reinigen van de atmo
sfeer en het verwijderen van vuil. Contagionisten pleitten voor preventieve maatre
gelen zoals quarantaine, isolatie en ontsmetting om overdracht te voorkomen. Beide 
theorieën beïnvloedden de geneeskunde en de diergeneeskunde in het algemeen en 
de openbare gezondheidszorg in het bijzonder. In het debat over ziekteoorzaken ging 
de epidemiologie een steeds belangrijker rol spelen. Zo toonde de Britse medicus 
John Snow (1813-1858) op basis van statistisch onderzoek van choleragevallen in de 
verschillende wijken van Londen in 1850 aan, dat deze ziekte wel degelijk besmet
telijk was en dat de oorzaak verband hield met besmet drinkwater. Daarom wordt 
Snow ook wel de vader van de (moderne) epidemiologie genoemd.

De ironie wil dat op basis van de miasmatheorie die achteraf onjuist bleek te 
zijn, in hygiënisch opzicht effectieve preventiemaatregelen werden genomen. In de 
loop van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw werden diverse sani
taire voorzieningen tot stand gebracht zoals drinkwaterleiding, riolering, gemeen- 
tereinigingsdiensten, openbare slachthuizen, keuringsdiensten van waren en 
ziekenhuizen.

In de ontwikkeling van de (levensmiddelen)microbiologie is het pionierswerk 
van Louis Pasteur (1822-1895) en van Robert Koch (1843-1910) van doorslaggevende 
betekenis geweest. Het was de chemicus Pasteur die definitief aantoonde dat spon
tane generatie van micro-organismen niet voorkomt. Tot deze conclusie was hij 
gekomen bij zijn onderzoek naar de rol van bacteriën bij de melkzuur- en alcohol- 
gisting. Verder ontwikkelde hij de techniek van het kweken van micro-organismen 
in vloeibare voedingsbodems. Op basis van bacteriologisch onderzoek maakte hij 
duidelijk dat het tegengaan van bederf van voedingsmiddelen door middel van 
verhitting (pasteurisatie, sterilisatie) - een techniek die al langer werd toegepast bij 
inblikken en appertiseren (zie paragraaf 4.3) - berustte op het doden van bacteriën. 
De Duitse arts Koch introduceerde het gebruik van vaste voedingsbodems (gelatine, 
agar) en van anilinekleurstoffen om bacteriën te kleuren en daardoor beter zichtbaar 
te maken. Met behulp van deze technieken ontdekte hij onder meer de verwekkers 
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van tuberculose, difterie en cholera. De naam van Koch is onlosmakelijk verbonden 
aan een aantal postulaten (stellingen) die hij naar aanleiding van zijn onderzoek 
naar micro-organismen heeft opgesteld. Deze postulaten, die bepaalde voorwaarden 
inhouden om te kunnen bewijzen dat een bepaalde bacterie de veroorzaker van een 
bepaalde ziekte is, gelden tegenwoordig nog steeds.
1 De bacterie kan steeds worden aangetoond in het pathologische materiaal van 

patiënten.
2 De bacterie kan als reincultuur uit het patiëntenmateriaal worden geïsoleerd.
3 De reincultuur veroorzaakt bij kunstmatige infectie van daarvoor gevoelige gast

heren dezelfde ziektebeelden en kan daaruit ook weer als reincultuur worden 
geïsoleerd.

De snelle ontwikkeling van wetenschappelijke kennis op het gebied van de microbio
logie in de tweede helft van de negentiende eeuw zorgde niet alleen voor doorbraken 
op medisch gebied. Het werk van Pasteur en Koch was ook voor de ontwikkeling 
van de levensmiddelenkeuring onontbeerlijk. Voedingsmiddelentechnologen pasten 
de nieuwe kennis toe bij het ontwikkelen van industriële bereidingsprocessen van 
voedingsmiddelen. Dit gold vooral voor de zuivelindustrie. Consumenten profi
teerden indirect, omdat de kwaliteitscontrole van hun voedingsmiddelen een weten
schappelijke basis kreeg. Naast chemische en microscopische methoden kon ook 
de microbiologie als onderdeel van de kwaliteitscontrole worden ingeschakeld. De 
meeste successen werden aanvankelijk met de vleeskeuring bereikt. Nadat de weten
schappelijke achtergrond van de verschillende zoönosen (ziekten die van dier op 
mens kunnen overgaan) was ontdekt, konden voedselvergiftigingen en infecties met 
parasieten effectief worden teruggedrongen. Eerst waren er de ontdekkingen op het 
gebied van de parasitologie. Nadat de cyclus van diverse parasieten omstreeks 1850 
was ontdekt, konden vleeskeurders door incisie van de karkassen in de slachthuizen 
een preventieve controle uitoefenen. De incidentie van lintwormen en trichinen 
daalde, vooral waar een geregelde controle werd ingevoerd.

Naast Pasteur en Koch verschafte ook een aantal andere onderzoekers meer 
inzicht in de etiologie van voedselvergiftigingen via vlees, vis, melk en zuivelpro
ducten. Tussen 1890 en 1950 werd een groot aantal pathogene micro-organismen 
geïsoleerd, waarvan duidelijk werd dat zij via levensmiddelen de mens konden 
besmetten. Het belangrijkste onderwerp in dit debat was tuberculose, waarvan de 
etiologie een wetenschappelijk dispuut vormde tot omstreeks 1920. Daarna werd 
de consument door preventieve maatregelen (pasteuriseren) en keuring beschermd 
tegen infectie via melk en vlees. De meeste ziekteverwekkers werden vernoemd naar 
hun ontdekkers, zoals de bekende groep Salmonella spp., genoemd naar de Ameri
kaanse veterinair Daniel Salmon (1850-1914).

Een belangrijke stap in het bacteriologisch vleesonderzoek werd gezet door August 
Gartner (1848-1934). Hij toonde aan dat een aantal micro-organismen in staat was 
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thermostabiele toxinen te vormen die via vleesconsumptie aanleiding gaven tot ziek
teverschijnselen bij de mens, die sterk leken op toxische infectieziekten zoals tyfus en 
cholera. Naarmate meer micro-organismen als verwekkers van voedselvergiftigingen 
werden geïdentificeerd, trachtten de bacteriologen te komen tot een nadere typering 
en indeling. Zo werd onderscheid gemaakt tussen voedselinfecties veroorzaakt door 
voedsel dat besmet is met micro-organismen en voedselvergiftigingen als gevolg van 
toxinen die door micro-organismen in het voedsel worden gevormd. Vanaf 1893 werd 
een indelingsprincipe gehandhaafd dat was gebaseerd op morfologische, serologische 
en biochemische kenmerken op verschillende voedingsbodems.

Met het beschrijven van de taxonomie van micro-organismen werd de basis 
gelegd voor de standaardisatie van onderzoeksmethoden die in de loop van de twin
tigste eeuw werden ontwikkeld. Dergelijk onderzoek werd gerapporteerd in de weten
schappelijke literatuur en in handboeken. Het feit dat levensmiddelenmicrobiologie 
in de twintigste eeuw een volwassen vakgebied werd, blijkt ook uit de institutiona
lisering van wetenschappelijk levensmiddelenonderzoek door overheids- en semi- 
overheidsinstellingen zoals het Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO te 
Utrecht (later TNO-Voeding in Zeist), de Keuringsdienst van Waren, het Nederlands 
Instituut voor Zuivelonderzoek, Melkcontrolestations, Vleeskeuringsdiensten, het 
Rijksinstituut voor de Volksgezondheid (RIV; later RIVM) te Bilthoven, diverse afde
lingen van de Landbouwuniversiteit Wageningen en de faculteit Diergeneeskunde 
in Utrecht. Ook bij grotere voedingsmiddelenconcerns zoals Unilever werd dergelijk 
onderzoek uitgevoerd.

In de tweede helft van de twintigste eeuw is de wetenschappelijke kennis op 
het gebied van de levensmiddelenmicrobiologie enorm uitgebreid. De benadering 
van problemen is meer interdisciplinair geworden. De uitbreiding van fundamenteel 
inzicht in dit vakgebied is vooral te danken aan de bijdrage van de biochemie, de 
moleculaire biologie en de genetische biologie.

2.4 ACTUELE PROBLEMATIEK
Ook op het gebied van de levensmiddelenhygiëne geldt dat, ondanks een aanzien
lijke vooruitgang in kennis en kunde, niet alle problemen zijn opgelost en dat 
nieuwe problemen zich steeds weer aandienen. Deze laatste houden verband met 
veranderingen in de lange keten van de voedselvoorziening en met vakinhoudelijke 
methodologische of technologische innovaties. Op het gebied van de parasitologie en 
bacteriologie is veel vooruitgang geboekt. De snelle technologische ontwikkelingen 
bieden ook nieuwe mogelijkheden voor de levensmiddelenmicrobiologie, vooral de 
moleculaire microbiologie. Veel werk wordt echter nog uitgevoerd met conventio
nele technieken.

Virale infecties via voedsel vragen momenteel veel aandacht. De meeste voed
selvergiftigingen worden niet veroorzaakt door chemische contaminanten, maar 
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hebben een microbiologische oorzaak. Zo is het bijvoorbeeld ook bij de huidige 
vleeskeuring praktisch onmogelijk om symptoomloze dragers van pathogene micro- 
organismen zoals Salmonella spp. of Campylobacter spp. te detecteren, die tijdens het 
slachten en bewerken kunnen leiden tot besmetting van het vlees en daardoor tot 
voedselinfecties bij de mens.

Een ander probleem vormen de wetgeving en het handhavingsbeleid met 
betrekking tot de kwaliteitscontrole van levensmiddelen. Mede in verband met 
handelsconflicten is al vanaf het begin van de twintigste eeuw getracht om bij het 
levensmiddelenonderzoek op internationaal niveau tot meer uniformiteit te komen. 
De wet- en regelgeving op internationaal niveau is nogal onoverzichtelijk. Met de 
uitbreiding van de Europese Unie en de handel op mondiaal niveau in voedingsmid
delen en grondstoffen daarvoor, is onderlinge afstemming er bepaald niet eenvou
diger op geworden.

De consument ten slotte heeft zelf ook een bepaalde verantwoordelijkheid om 
voedsel op een veilige manier tot zich te nemen. Mede door het nagenoeg verdwijnen 
van het huishoudonderwijs is kennis op het gebied van voedselhygiëne bij de gemid
delde consument sterk verminderd. Ook hier ligt een uitdaging voor het vakgebied 
levensmiddelenmicrobiologie, namelijk het verzorgen van voorlichting aan de consu
ment en risicocommunicatie ten aanzien van voedselinfecties.

2.5 CONCLUSIE
De productie van en het toezicht op veilige levensmiddelen wordt door de moderne 
samenleving eigenlijk als vanzelfsprekend aangenomen en komt alleen in het nieuws 
wanneer zich calamiteiten zoals voedselvergiftigingen voordoen. De ruime beschik
baarheid van microbiologisch gecontroleerde levensmiddelen is door middel van een 
langdurig en moeizaam proces tot stand gekomen. Hetzelfde geldt voor de ontwik
keling van een empirische naar een wetenschappelijk gefundeerde levensmiddelen
controle. Levensmiddelenmicrobiologie heeft daarbij een onmisbare rol gespeeld.
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J Micro-organismen

W. Gaastra

3.1 INLEIDING EN GESCHIEDENIS
De microbiologie nam een aanvang toen de mens stukken glas tot lenzen kon slijpen 
en deze lenzen zo kon combineren, dat vergrotingen werden bereikt die het zien van 
micro-organismen mogelijk maakten.

Antonie van Leeuwenhoek wordt beschouwd als de grondlegger van de micro
biologie. De reden hiervoor is de grote nauwkeurigheid waarmee Van Leeuwen
hoek zijn waarnemingen rapporteerde, zowel in beschrijvingen als met tekeningen. 
Aangenomen wordt dat hij de eerste bacteriën ontdekte in 1675. Over de ontdekking 
van wat hij ‘kleine dierkens’ of‘animalcules’ noemde, rapporteerde hij in 1676 in een 
serie brieven aan de Britse Royal Society. Hij kon verschillende vormen van bacteriën 
onderscheiden: staafjes, draden, bolvormen en kurkentrekkers. Bij zijn overlijden 
liet Van Leeuwenhoek 247 complete microscopen na en 172 lenzen. Het heeft na 
zijn dood ongeveer tweehonderd jaar geduurd voordat er betere microscopen werden 
gemaakt dan die hij gebruikte.

Was Van Leeuwenhoek de feitelijke grondlegger van de microbiologie, in de 
praktijk van het dagelijks leven had de mens al veel langer, bewust of onbewust, met 
micro-organismen te maken. Zo werden aan het hof van de Egyptische farao’s vele 
duizenden liters bier gebrouwen met behulp van gist. Het gebruik van melkzuur
bacteriën voor de conservering van melk als kaas is minstens even oud. Ook brood 
bakken met behulp van gist gebeurt sinds eeuwen. In Holland werd in 1781 reeds 
persgist verkocht.

Al in de Bijbel wordt het bestaan van besmettelijke ziekten vermeld, vooral huid- 
vraat (huidtuberculose). Uit het feit dat huidvraatpatiënten van gezonde mensen 
werden gescheiden, kan worden opgemaakt dat men toen al wist dat deze ziekte 
door contact van persoon tot persoon wordt verspreid. De oorzaak van de ziekte werd 
echter als bovennatuurlijk beschouwd. Het geloof in de bovennatuurlijke oorzaak 
van infectie werd later vervangen door de ‘miasmatheorie’ (uitwasemingstheorie) van 
Hippocrates (460-370 v. Chr.j. Hierbij werd uitgegaan van de invloed van de sterren, 
de aarde, de maan, de wind en de seizoenen. Hippocrates, de stichter van de medische 
school op het Griekse eiland Kos, benadrukte de relatie tussen diverse grootheden; 
enerzijds warmte, koude, vocht en droogte en anderzijds de vier lichaamsvloeistoffen. 
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Ziekte was een gevolg van veranderingen in deze relaties. Het duurde tot in de 
zestiende eeuw voor een andere theorie zich aandiende. Girolamo Fracastoro van 
Verona (1478-1553) stelde dat besmetting tot stand kwam via kiemen die door voor
werpen, door direct contact en zelfs op afstand konden worden overgebracht. Deze 
opvatting was een zeer belangrijke stap vooruit in de kennis met betrekking tot infec
ties, maar kon door gebrek aan feitelijke gegevens niet lang standhouden.

De uitvinding van de microscoop en de technische verfijning ervan bracht een 
geweldige omwenteling teweeg. De ‘kleine dierkens’ van Van Leeuwenhoek deden de 
strijd over spontane generatie opnieuw losbranden. John Turberville Needham argu
menteerde in 1748 dat in een gesloten fles in opgekookte bouillon vanzelf ‘kleine 
dierkens’ groeiden. Lazzaro Spallanzani slaagde erin de onjuistheid van deze theorie 
te bewijzen en maakte met experimenten duidelijk dat ‘kleine dierkens’ óf al in de 
fles zaten, óf met de lucht binnenkwamen (1765). Hij stelde ook vast dat sommige 
vormen (sporen) een kookproces konden doorstaan. In 1854 gebruikte Heinrich 
Schroder wattenproppen voor de afsluiting van cultuurvaten om besmetting te voor
komen en toch zuurstof toe te laten, een methode die nog steeds wordt toegepast.

Het was Louis Pasteur (1822-1895) die definitief aantoonde dat spontane generatie 
van bacteriën niet voorkomt. Pasteur was een chemicus die zich had beziggehouden 
met onderzoek naar stereo-isomerie. Naar aanleiding hiervan bestudeerde hij later 
de melkzuurgisting en alcoholgisting en toonde hij aan dat micro-organismen 
hierbij van essentieel belang zijn. Hij voerde verhitting in als een mogelijkheid om 
bederf van voedingsmiddelen tegen te gaan (pasteurisatie, sterilisatie). Het kweken 
van micro-organismen in vloeibare voedingsbodems is al in Hoofdstuk 2 genoemd.

Pasteur ondervond ook tegenstand bij het kenbaar maken van zijn opvattingen. 
Vooral Justus von Liebig (1803-1873), die alle ontleding van organische stof aan spontane 
enzymreacties toeschreef, bestreed hem. De Engelse chirurg Joseph Lister (1827-1912) 
echter was overtuigd van de juistheid van Pasteurs opvattingen en schreef de infectie 
van open fracturen toe aan het binnendringen van bacteriën. Hij bestreed wondinfec- 
ties door ontsmetting van operatiezalen met behulp van een verdunde fenoloplossing. 
Daarvóór had Ignaz Semmelweis (1818-1865) in 1845 in Wenen al met succes de beruchte 
kraamvrouwenkoorts bestreden door zorgvuldige desinfectie van de handen (dit idee 
werd later om oneigenlijke redenen weer verlaten, uiteraard met fatale gevolgen).

Het vele experimentele werk dat Pasteur verrichtte om zijn vondsten te bewijzen, 
heeft een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de bacterio
logie. De naam ‘bacterie’ werd al in het begin van de negentiende eeuw gebruikt. 
Deze naam is afgeleid van het Griekse woord bacterion (stok).

Na Pasteur moet direct Robert Koch (1843-1910) worden genoemd. Deze Duitse 
arts introduceerde het gebruik van anilinekleurstoffen om bacteriën te kleuren 
en daardoor beter zichtbaar te maken, en - zoals al is genoemd - het gebruik van 
vaste voedingsbodems. Hij kon hierdoor van vele ziekten een tot dan toe onbekende 
bacteriële oorzaak aantonen (onder andere tuberculose, difterie, cholera en miltvuur). 
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Zijn experimenten leidden tot een aantal postulaten, welke tegenwoordig nog steeds 
gelden.

In de twintigste eeuw zijn ook in de microbiologie de ontwikkelingen snel voort
geschreden. Thans zijn het vooral de biochemie en de moleculaire biologie waardoor 
in dit vak veel fundamenteel inzicht is verworven en waardoor ook kennis van de 
hygiëne een goede wetenschappelijke basis heeft verkregen.

3.2 INDELING
Ooit werden levende organismen ingedeeld in de flora en de fauna, het planten
rijk en het dierenrijk. De micro-organismen moesten dus in een van beide worden 
ondergebracht. Dit was niet eenvoudig. Sommige micro-organismen bezitten duide
lijk plantaardige kenmerken, zoals het bezit van een starre celwand, de aanwezigheid 
van chlorofyl (dus een fotosynthetisch systeem) en geringe voedingseisen. Planten 
dus, zou men zeggen. Andere micro-organismen echter zijn beweeglijk, bezitten 
geen celwand en geen chlorofyl en stellen soms heel specifieke voedingseisen. Ze 
zouden dus op basis daarvan tot het dierenrijk moeten worden gerekend.

Er was dus behoefte aan een andere fundamentele indeling van micro- 
organismen. Bekend is die in eukaryoten (algen, protozoën en schimmels) en proka- 
ryoten (bacteriën en blauwwieren). Een belangrijk verschil tussen beide groepen 
is de afwezigheid van een kern in de cel van prokaryoten. Hun erfelijk materiaal 
(DNA) ligt los in de cel en is kleiner in omvang dan dat van de eukaryoten. Een cel 
van prokaryoten is kleiner (1-4 pm = micrometer) dan een eukaryotencel (groter dan 
5 pm). Van belang is dat eukaryoten meestal meercellig zijn en prokaryoten altijd 
eencellig. Prokaryoten bezitten ook geen organellen, zoals mitochondriën. Andere 
verschillen blijven hier buiten beschouwing.

Naast de indeling in prokaryoten en eukaryoten bestaat een andere indeling, die 
alle levende wezens omvat en die vijf‘rijken’ kent: die der Animalia (dieren), Plantae 
(planten), fungi (schimmels). Protista (algen, protozoën) en Monera (bacteriën en 
blauwwieren). De eerste drie rijken kan men thuisbrengen onder de eukaryoten; 
deze organismen zijn doorgaans meercellig. De Protista, meestal eencellig, vallen 
ook onder de eukaryoten en de Monera (eencellig) onder de prokaryoten. De naam 
‘monad’ (Gr.: monas betekent een enkele eenheid) werd vroeger in de microbiologie 
gebruikt om eencellige organismen aan te duiden.

Gaandeweg ontdekte men dat micro-organismen verschillende eigenschappen 
bezitten en dat een indeling nodig was. Hiervoor werd het al bestaande systeem van de 
Zweedse botanicus Carl von Linné (Linnaeus; 1707-1778) gebruikt. Micro-organismen 
worden dus niet anders ingedeeld dan andere levende organismen. Ook voor de micro
biologische systematiek geldt dat ieder organisme tot een familie behoort en wordt 
aangeduid met de naam van het geslacht (genus), gevolgd door de naam van de soort 
(species), vaak in de tweede naamval (genitivus). Deze dubbele naam wordt cursief 
weergegeven of, in handschrift, onderstreept; de geslachtsnaam wordt vaak afgekort.
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Bacteriesoorten (species) die op elkaar lijken, worden gegroepeerd in een genus 
(geslacht); genera (meervoud van genus) met vergelijkbare eigenschappen worden 
ondergebracht in een familie. Families kunnen worden gegroepeerd in een orde.

Sommige soorten zijn vernoemd naar een persoon (Shigella spp. bijvoorbeeld 
naar de Japanse bacterioloog Shiga Kiyoshi), naar de vorm van het organisme zoals 
bij Campylobacter spp. (Gr.: kampulos = ‘gekromd’), of de plaats waar de bacterie 
voorkomt (Escherichia coli spp. in het colon; de dikke darm). Deze bacterie is ook naar 
een persoon genoemd: de Duitse arts Theodor Escherich.

Virussen zijn geen cellulaire organismen en zijn daarom niet in deze indeling 
genoemd. Er bestaan echter indelingen, waarbij voor de virussen een apart rijk van 
Vira is opgenomen. Men rekent virussen niet tot de levende organismen, omdat een 
eigen stofwisseling ontbreekt. Virussen bestaan slechts uit DNA of RNA, omhuld 
door een eiwitmantel, en zijn voor hun vermeerdering afhankelijk van een gastheer.

Volledigheidshalve worden in deze opsomming ook de prionen genoemd. Dit 
zijn zeker geen levende organismen, maar eiwitten met een ruimtelijke structuur 
die afwijkt van normale eiwitten (‘anders gevouwen’). Binnen mens of dier kunnen 
deze eiwitten zichzelf kopiëren en worden overgedragen op andere individuen. In 
sommige gevallen zijn prionen uiterst gevaarlijk. Mogelijk verdringen ze eiwitten 
die bepaalde zenuwcellen beschermen, met fatale gevolgen (ziekte van Creutzfeldt- 
Jakob; dit is overigens een ziekte die bij de mens zelden voorkomt).

Verreweg de meeste bacteriën zijn geen verwekkers van ziekten bij mens of dier.

3.3 TAXONOMIE EN MORFOLOGIE VAN BACTERIËN
De classificatie van bacteriën heeft zoals iedere classificatie ten doel om te bepalen 
met welke soort men te maken heeft.

Een classificatiesysteem moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
1. de te gebruiken kenmerken moeten gemalckelijk kunnen worden bepaald;
2. de groepen die door deze kenmerken worden gekarakteriseerd, moeten elkaar 

wederzijds uitsluiten.

Classificatie kan plaatsvinden op kunstmatige of op natuurlijke gronden. Bij planten 
en dieren wordt het laatste systeem gehanteerd. Hierbij gaat men voornamelijk 
uit van morfologische kenmerken. Dit systeem, dat berust op defylogenie (afstam
mingsleer) van de verschillende organismen, kan voor planten en dieren gemak
kelijk worden gebruikt, omdat de overeenkomst in bouw zeer opvallend is. Het is op 
het eerste gezicht duidelijk dat een paard en een ezel nauw verwante dieren zijn. De 
organismen worden dus zodanig gegroepeerd dat hun evolutionaire verwantschap 
het best tot uiting komt.

Bij bacteriën is dit niet mogelijk, omdat het aantal beschikbare morfologische 
eigenschappen klein is. Het classificatiesysteem voor bacteriën is dan ook niet 
bedoeld om evolutionaire verwantschappen aan te geven (zie echter 3.10).
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Een bacteriesoort kan worden onderverdeeld in stammen. Deze voldoen globaal 
aan dezelfde definitie, maar vertonen enkele kleine verschillen.

Bacteriën kunnen vanwege hun kleine afmetingen alleen worden onderzocht 
in een lichtmicroscoop die een objectief bezit met hoog oplossend vermogen. De 
meeste bacteriën zijn transparant en hebben een brekingsindex die ongeveer gelijk 
is aan die van de waterige oplossing waarin ze zijn gesuspendeerd. Wanneer bacte
riën worden bekeken met doorvallend licht in een gewone optische microscoop, kan 
weinig detail worden waargenomen, behalve het lichtbrekende effect van eventueel 
aanwezige endosporen. Om dit beter zichtbaar te maken, zijn in de tweede helft 
van de negentiende eeuw Ideuringen (met anilinekleurstoffen) ingevoerd. Deze 
kleuringen, die nog steeds uiterst waardevol zijn voor de bestudering van de morfo
logie van bacteriën, worden meestal uitgevoerd nadat de bacteriën zijn gedood en 
gefixeerd. Recenter is het gebruik van de fasecontrastmicroscoop voor de bestude
ring van levende cellen. Daarbij zijn ongekleurde bacteriën en zich ontwikkelende 
endosporen wel met scherpe contouren zichtbaar, maar details van de inwendige 
structuur en eventuele celaanhangsels zoals flagellen offimbriae (in de Amerikaanse 
literatuur ook wel ‘pili’ genoemd) zijn door hun geringe afmetingen niet te zien.

Het bestuderen van bacteriën tot in de kleinste details vindt plaats met behulp 
van een elektronenmicroscoop. Routinematig onderzoek van de morfologie van 
bacteriën gebeurt echter meestal met behulp van de lichtmicroscoop met een 
olie-immersie-objectief, waarbij de te bestuderen preparaten meestal gefixeerd en 
gekleurd zijn. De morfologische kenmerken die worden gebruikt voor de classificatie 
van bacteriën, zijn de volgende: de vorm, met daarbij inbegrepen de afmetingen en 
de ligging van de bacteriële cel; kleurreacties; de aanhechtingswijze van eventueel 
aanwezige flagellen; het al dan niet aanwezig zijn van sporen, kapsels of celinsluit- 
sels zoals vetkorrels. Deze, wat men zou kunnen noemen klassieke methoden om 
bacteriën te classificeren, worden nog veelvuldig in microbiologische laboratoria 
over de hele wereld gebruikt. Onder punt 3.10 wordt aandacht geschonken aan de 
moleculaire methoden die gebruikt worden om bacteriën te classificeren en iden
tificeren. Deze methoden ontwikkelen zich de laatste jaren stormachtig en in veel 
routinelaboratoria worden ze al toegepast.

3.4 CLASSIFICATIE VAN BACTERIËN

3.4.1 Classificatie op grond van de vorm
Bij bacteriën kunnen drie grondvormen worden waargenomen;
■ de bolvorm (coccus; meervoud cocci, in de Nederlandse spelling aangeduid als 

kokken);
■ de staafvorm (bacillus; meervoud bacilli, ook wel aangeduid als bacillen of 

staafjes);
■ de gebogen staafvorm.
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De grootte van bacteriën ligt in de orde van 0,3 tot enkele micrometers.
Behalve de vorm is ook de ligging van kokken een belangrijk kenmerk. Wanneer 

twee cellen na de deling aan elkaar verbonden blijven, spreekt men van diplokokken 
(zoals bij Streptococcus pneumoniae). Wanneer de cellen ook na een tweede deling 
nog aaneen blijven en de deling plaatsvindt in één vlak, ontstaan ketens, zoals bij 
het genus Streptococcus. Een regelmatige deling in twee richtingen, loodrecht op 
elkaar, resulteert in zogeheten tetraden (Micrococcus roseus). Deling in drie richtingen 
resulteert in kubusvormige pakketjes van acht of meer bacteriën, zoals bij het genus 
Sarcina. Een onregelmatige deling in twee of drie richtingen geeft stafylokokken hun 
druiventrosvormige uiterlijk (Staphylococcus aureus). Niet alle kokken zijn precies 
rond; sommige zijn bijvoorbeeld niervormig. Soms is het moeilijk uit te maken of 
men met kokken of staven te maken heeft en zijn de cellen ovaal of hebben de vorm 
van een vlam. In die gevallen spreekt men van coccobacillen.

De uiteinden van staa^es kunnen rond zijn (Escherichia coli spp.) of bijna vlak 
(Bacillus cereus). Ook bestaan staven die knotsvormig zijn (Corynebacterium spp.), 
dan wel taps toelopen (Fusobacterium spp.). De palissadeligging (de cellen liggen 
evenwijdig naast elkaar) is kenmerkend voor Listeria spp. (Listeria monocytogenes). 
Indien twee cellen na de deling met elkaar in contact blijven, spreken we van diplo- 
bacillen en, wanneer de cellen in ketens liggen, van streptobacillen. Bacillus cereus 
komt als losse cellen of in korte ketens van twee of drie cellen voor in weefsels, maar 
vormt altijd lange ketens wanneer de bacterie in cultuur is gebracht.

Bij de gebogen staafjes kan men onderscheid maken tussen staven met één 
bocht (vibrio’s) en staven met meer dan één bocht (spiraalvormig). Binnen de spiraal
vormige bacteriën kan men weer onderscheid maken tussen cellen met een rigide 
(stijve) structuur (spirillen, enkelvoud spiril) en cellen met een flexibelere structuur 
(spirocheten). Spiraalvormige bacteriën kunnen soms zeer lang worden (tot 20 pm 
lang) en zijn erg dun (o,1-0,5 pm).

Figuur 3.7 Uiteriijk uan een bacterie. De staafvorm, de ronde uiteinden, de polaire flagellen en fimbriae 
zijn duidelijk te zien.
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Behalve de hierboven genoemde bacterievormen kunnen ook nog andere worden 
onderscheiden, die hier echter niet worden behandeld.

3.4.2 Classificatie op grond van kleurreacties
De meest gebruikte kleuring voor bacteriecellen is de Gram-kleuring, in 1884 ontwik
keld door de Deen Hans Christian Gram (1853-1938) om bacteriën in weefselcoupes 
te kunnen onderscheiden.

De kleuring berust op een verschil in de celwandstructuur van verschillende 
bacteriën en verdeelt de bacteriën in Gram-positieve en Gram-negatieve bacteriën, 
al naar gelang zij de kleurstof wel of niet vasthouden. Bij de Gram-kleuring gaat 
men uit van een gefixeerd preparaat op een objectglas, dat behandeld wordt met een 
kristalvioletoplossing bij een licht basische pH en vervolgens met een lugoloplos- 
sing (jodium in een waterige oplossing van kaliumjodide). Hierbij slaat in de cel een 
donkerblauw-paars kristalviolet-j odiumcomplex neer. In deze fase van de procedure 
is nog geen verschil te zien tussen Gram-positieve en Gram-negatieve organismen. 
Beide nemen evenveel kristalviolet en jodium op. Een daaropvolgende behandeling 
met 96% alcohol verwijdert het kristalviolet-jodiumcomplex uit Gram-negatieve 
bacteriën, maar niet uit Gram-positieve bacteriën. Om het verschil nog wat duide
lijker te maken, wordt vervolgens nagekleurd met een kleurstof die contrasteert met 
kristalviolet. Hiervoor wordt meestal een waterige fuchsineoplossing gebruikt, die de 
bacteriën lichtrood kleurt. Gram-positieve organismen kleuren dus donkerblauw tot 
paars en Gram-negatieve organismen helder rood.

De verklaring voor het verschillende gedrag van Gram-positieve en Gram- 
negatieve organismen bij de Gram-kleuring is dus terug te voeren tot een verschil in 
doorlaatbaarheid voor kleurstoffen van de celwand bij deze organismen.

Na beschadiging van de celwand, of bij heel jonge cellen waar de celwandsyn- 
these nog niet is voltooid, houden Gram-positieve organismen het kristalviolet- 
jodiumcomplex niet meer (of nog niet) vast en deze kleuren als Gram-negatieve 
organismen. De behandeling met lugol is essentieel voor het verschil in kleuring, 
want kristalviolet kan even goed uit Gram-positieve als uit Gram-negatieve orga
nismen worden weggewassen met 96% alcohol. Laat men de behandeling met lugol 
achterwege, dan kleuren dus alle organismen Gram-negatief.

Door de alcoholbehandeling vindt een sterke wateronttrekking plaats, waarbij de 
diameter van de poriën in de celwand van Gram-positieve bacteriën veel verder wordt 
verkleind dan bij Gram-negatieve bacteriën. Dit hangt samen met het feit dat bij 
Gram-positieve bacteriën peptidoglycaan, een belangrijke opbouwstof van de celwand, 
als een zeer dikke laag aanwezig is. De dikte van de peptidoglycaanlaag is bijvoor
beeld bij de Gram-negatieve bacterie Escherichia coli 1,5 tot 3 nm (nanometer; 1 nm = 
0,001 micrometer), terwijl deze bij de Gram-positieve bacterie Staphylococcus aureus 
10 nm bedraagt en bij Micrococcus lysodeikticus zelfs 30 nm. Door de sterke verklei
ning van de poriëndiameter in de celwand kan bij Gram-positieve bacteriën na de 
behandeling met 96% alcohol het kristalviolet-jodiumcomplex de cel niet meer uit. 
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Dit geldt overigens niet alleen voor dit complex, maar ook voor tal van andere klei
nere stoffen.

Zuurvaste bacteriën zoals Mycobacterium nemen de meeste kleurstoffen slecht 
op, omdat deze niet door de wasachtige buitenlaag kunnen dringen. Bij de Ziehl- 
Neelsen-kleuring worden kleurstoffen door te verwarmen in aanwezigheid van fenol 
wel opgenomen. Bij de daaropvolgende behandeling met zuur houdt een zuurvaste 
bacterie de kleurstof vast; andere soorten doen dit niet.

De opbouw van een Gram-negatieve bacterie en de belangrijkste verschillen 
tussen de celwanden van Gram-positieve en Gram-negatieve organismen worden 
nu besproken.

Bacteriën zijn opgebouwd uit cytoplasma, dat omgeven is door een celwand. In 
het cytoplasma bevinden zich - behalve een grote hoeveelheid water - het erfelijk 
materiaal van de cel (DNA), enzymen betrokken bij de afbraak en de synthese van 
organische verbindingen, grote hoeveelheden ionen en ribonucleïnezuur (RNA). 
Deze hoeveelheid opgeloste stoffen heeft tot gevolg dat de osmotische druk van het 
cytoplasma tegen de cytoplasmamembraan zeer hoog is. Sporen en diverse soorten 
reservestoffen kunnen onder bepaalde omstandigheden ook in het cytoplasma 
aanwezig zijn.

DNA is een aflcorting van deoxyribonucleic acid. Het voert hier te ver in te gaan 
op de manier waarop het erfelijk materiaal in de verschillende organismen wordt 
vermenigvuldigd, op welke wijze de informatie wordt overgedragen naar RNA (ribo
nucleic acid) en hoe dit de opbouw van eiwitten en andere celbestanddelen in de 
levende cel stuurt. Men moet echter weten dat DNA is opgebouwd uit vier soorten 
bouwstenen: de desoxyribonucleotiden van de purinebasen adenine, guanine en de 
pyrimidinebasen cytosine en thymine (vaak aangegeven met de letters A, G, G en T). 
RNA is opgebouwd uit de ribonucleotiden van de basen adenine, guanine, cytosine en 
uracil (in plaats van thymine). Zowel in DNA als in RNA worden de nucleotiden aan 
elkaar gekoppeld via fosfaat, waardoor lange strengen ontstaan.

DNA is in de levende cel als dubbelstrengs molecuul aanwezig (via zogenoemde 
waterstofbruggen met elkaar verbonden), waarbij elke base een vaste partner op de 
andere streng tegenover zich heeft (G tegenover C en T tegenover A; men spreekt in 
dit verband van basenparen).

Sommige virussen vormen een uitzondering: hier bestaat het erfelijk materiaal 
uit RNA.

Het erfelijk materiaal van een bacterie ligt op één chromosoom. Dit is een cirkel
vormig DNA-molecuul, dat bij nucleïnezuurkleuringen moeilijk is te onderscheiden 
als gevolg van de grote hoeveelheid RNA in het cytoplasma. De hoeveelheid DNA 
wordt uitgedrukt in het aantal miljoenen basenparen (mbp). Bij prokaryoten is dit 
aantal vier en bij eukaryoten ruim honderd. Ter vergelijking: het genoom van de mens 
(de totale hoeveelheid basenparen) bedraagt ongeveer 3000 mbp. Soms bevatten 
bacteriën ook stukjes extrachromosomaal DNA (plasmiden). Deze plasmiden coderen 
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vaak voor eiwitten betrokken bij het ziekteverwekkende vermogen (virulentie) van 
deze bacteriën, of zorgen ervoor dat de bacterie minder gevoelig is voor de werking 
van antibiotica, maar zijn niet essentieel voor het voortbestaan van de bacterie.

De cdwand, samen met de cytoplasmamembraan ook wel celenveloppe genoemd, 
geeft de bacteriën hun vorm en is het contact tussen bacterie en buitenwereld. De 
celwand bestaat uit een aantal lagen die het cytoplasma omgeven (figuur 3.2).

Buiten de celwand kan zich nog een kapsel of een slijmlaag bevinden. Het 
vormen van een kapsel of slijmlaag voorziet bacteriën van een hoeveelheid voedsel 
die gebruikt kan worden in ‘slechte’ tijden. Ook kunnen bacteriën de slijmlaag 
gebruiken om zich aan het oppervlak van voorwerpen of aan cellen van planten, 
dieren of de mens te hechten. Oppervlaktestructuren van bacteriën, zoals flagellen 
en fimbriae (pili), hebben hun oorsprong in de celenveloppe en bepalen samen 
met een aantal aan de oppervlakte gelegen celwandcomponenten (en het kapsel) de 
antigene eigenschappen van de cel. Bij Gram-negatieve organismen kan men twee 
membranen onderscheiden die het cytoplasma omgeven, de binnenmembraan 
of cytoplasmamembraan en de buitenmembraan. Tussen de twee membranen 
bevindt zich de peptidoglycaanlaag (peptidoglycaan wordt ook wel mucopeptide of 
mureïne genoemd). De buitenmembraan en de peptidoglycaanlaag vormen samen 
met eventuele kapsels de celwand (figuur 3.3). De ruimte tussen de cytoplasma
membraan en de buitenmembraan noemt men de periplasmatische ruimte. Hierin 
bevindt zich een aantal oplosbare enzymen, die veelal zijn betrokken bij de afbraak

buitenkant

Figuur 3.2 Schematische voorstelling fan de celwand van een Cram-positieve bacterie.

binnenkant
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Figuur Schematische voorstelling van de celwand van een Cram-negatieve bacterie.

van voedingsstoffen. De binnenmembraan is niet doorlaatbaar; het transport van 
voedingsstoffen van het periplasma naar het cytoplasma is een actief proces waarbij 
speciale enzymen, de permeasen, betrokken zijn. De buitenmembraan is doorlaat
baar voor moleculen tot een massa van ongeveer 800 Dalton.

Kapsels bestaan, net als de slijmlaag, uit polysachariden. Kapsels kan men zien 
in de lichtmicroscoop, wanneer men kleurt met een kleurstof die niet in het kapsel 
kan doordringen, zoals Oost-lndische inkt (negatieve kleuring). Oost-Indische inkt is 
een suspensie van roet in een oplossing van Arabische gom in water.

Soms bestaan kapsels echter uit polypeptiden. Voor het zichtbaar maken van 
eiwitkapsels bestaan specifieke kleuringsmethoden. Kapsels dienen voornamelijk 
als beschermlaag tegen aanvallen van fagocyten en virussen. Ze gaan ook een te 
snelle wateronttrekking en opname van te veel water tegen; verschijnselen die in 
de natuur geregeld voorkomen. De beschermende werking van kapsels tegen fago- 
cytose is mogelijk doordat de kapsels weinig immunogeen zijn, omdat ze suikers 
bevatten die door de gastheer niet als lichaamsvreemd worden herkend. Zo bevat het 
kapsel van sommige streptokokkenstammen hyaluronzuur, een normaal bestand
deel van dierlijke weefsels, dat daardoor de pathogene bacterie een soort ramouflage 
verschaft. Van de meer dan 150 verschillende kapsels die bekend zijn van Escherichia 
coli spp., zijn maar enkele duidelijk geassocieerd met pathogeniciteit (onder andere 
K12). Kapsels spelen soms door hun klevende eigenschappen een rol bij de aanhech
ting van het pathogene organisme aan het epitheel van de gastheer. Kapselloze vari
anten van pathogene bacteriën zijn veel minder of zelfs helemaal niet virulent.
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Kapsels moeten niet verward worden met biofilms. Bijna elke bacterie is wel in 
staat om een biofilm te vormen. Een biofilm is een aggregaat van bacteriën waarin de 
bacteriecellen aan elkaar en aan een oppervlak hechten. Zij zitten daarbij in een door 
henzelf geproduceerde extracellulaire polymere substantie (EPS), waarnaar soms 
wordt gerefereerd als slijm. Het EPS in biofilms bestaat uit polysachariden, eiwitten 
en DNA. Normaal beweeglijke bacteriën zijn onbeweeglijk in een biofilm. Biofilms 
kunnen worden gevormd onder verschillende omstandigheden en de vorming ervan 
is een reactie van de bacterie op omstandigheden in de omgeving. De bacterie kan 
reageren op veranderingen in voedsel (meestal voedselgebrek), de aanwezigheid van 
lage concentraties van een antibioticum of op de aanwezigheid van een oppervlak om 
aan te hechten. Als een bacterie in een biofilm gaat leven, gaat dit gepaard met grote 
veranderingen in de biosynthetische machinerie van de bacterie. Grote aantallen 
genen worden daarbij uitgeschakeld, zodat het genproduct niet meer wordt gemaakt 
en de bacterie in een stadium van metabole inactiviteit verkeert die enigszins te 
vergelijken is met die van een bacteriespore (zie 3.5). Biofilms worden gevormd in 
een waterige omgeving op kiezels in riviertjes, op de romp van boten, in koel- en 
verwarmingssystemen, maar ook in het lichaam van mens en dier en op planten, 
bijvoorbeeld in tandplak, op ooglenzen, langdurig aanwezige katheters, hartkleppen, 
bij urineweginfecties, bij cystic fibrose en in het uier bij mastitis. Een bacterie kan ook 
weer loslaten uit de biofilm en een dergelijke (planktonische) bacterie herkrijgt haar 
volledige metabole activiteit en beweeglijkheid en kan elders opnieuw de vorming 
van een biofilm in gang zetten.

Behalve kapsels kunnen zich op het oppervlak van bacteriën nog andere celorga- 
nellen bevinden, zoals flagellen en fimbriae.

3.4.3 Classificatie op grond van de aanhechtingswijze van flagellen
Flagellen zijn verantwoordelijk voor de eigen beweging van bacteriën. Dit blijkt uit 
het feit dat bij beweeglijke bacteriën altijd flagellen kunnen worden aangetoond en 
bij onbeweeglijke niet.

Wanneer men een beweeglijke bacterie behandelt in een homogenisator, 
verliezen de bacteriën hun flagellen en worden zij onbeweeglijk. Al enkele minuten 
na de behandeling zijn echter weer flagellen en beweeglijkheid aan te tonen. Voert 
men dit experiment uit in aanwezigheid van een antibioticum dat de eiwitsynthese 
remt, dan vindt noch nieuwe flagelvorming plaats, noch herstel van de eigen beweeg
lijkheid.

De diameter van flagellen is zeer klein (10-20 nm). De dikte is dus veel kleiner 
dan het oplossend vermogen van de lichtmicroscoop. Daarom zijn bijzondere kleu
ringen nodig om flagellen zichtbaar te maken, zoals zilverimpregnatie, waardoor 
de flagellen dikker worden. De eenvoudigste manier om flagellen waar te nemen, is 
echter in een elektronenmicroscoop.
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Een flagel werkt als de schroef van een schip. Wanneer de flagel de ene kant op 
draait, gaat de bacterie vooruit; draait deze de andere kant op, dan gaat de bacterie 
achteruit.

De schacht van de flagel is opgebouwd uit honderden moleculen van het eiwit 
Jlagdline (molecuulgewicht circa 40 kDa), die spiraalvormig om de as van de flagel 
liggen en zo een holle buis vormen. Een flagel kan een lengte bereiken die vele 
malen groter is dan die van de bacteriecel.

Bij Vibrio cholerae en sommige andere bacteriën zijn de flagellen betrokken bij 
de aanhechting van de bacterie aan de darmepitheelcellen van de gastheer. Ongefla- 
gelleerde bacteriën blijken minder virulent te zijn dan geflagelleerde bacteriën; een 
verschijnsel dat voor alle bacteriën geldt.

Flagellen zijn ook betrokken bij chemotaxis, het gericht zwemmen naar een 
gebied met een hoge concentratie aan voedingsstoffen (figuur 3.4). Soms is de 
bacterie in staat gericht weg te zwemmen van een giftige stof (negatieve chemo
taxis).

Het aantal flagellen per cel kan variëren van één tot zeer veel, terwijl ook de 
plaats van aanhechting aan het celoppervlak kan variëren. Dit wordt als kenmerk 
bij de classificatie van bacteriën gebruikt. De volgende verschillen worden onder
scheiden:
a de bacterie bezit geen flagellen en is dus onbeweeglijk;
b de bacterie heeft één flagel aan één uiteinde (monotrich geflagelleerd);
c flagellen aan één uiteinde (lophotrich geflagelleerd);
d flagellen aan beide uiteinden (amphitrich geflagelleerd);
e flagellen rondom het hele bacterielichaam geplaatst (peritrich geflagelleerd) 

(figuur 3.5).

Figuur ^.4 De voortbeweging bij bacteriën metfiagellen.

(a) ------

(b) -------

(c) ^------
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Figuur^.; De verschillende mogelijkheden van de aanhechting vanfiagellen bij bacteriën.

3.4.4 Classificatie op grond van celinsluitsels
Onder bepaalde omstandigheden kunnen bacteriën intracellulaire reservestoffen 
opslaan. Dit kunnen - afhankelijk van de bacteriesoort - polysachariden, vetten, 
polyfosfaten of zwavel zijn. Deze reservestoffen zijn opgeslagen als opslagkorrels, 
dus in een osmotisch inerte vorm. Hun aantal en grootte variëren afhankelijk van de 
groeiomstandigheden, maar kunnen in aanwezigheid van een externe energiebron 
wel meer dan de helft van het drooggewicht uitmaken. Onder voedselarme omstan
digheden worden ze afgebroken en gebruikt als voedings- of energiebron. De poly- 
sachariden (IPS, intracellulair polysacharide) en EPS (extracellulair polysacharide 
waaruit de kapsels zijn gevormd) bestaan meestal uit zetmeel of glycogeen.

Zetmeelkorrels kunnen worden aangetoond doordat ze met jodium blauw 
kleuren. Glycogeen kleurt met jodium bruin.

De meeste bacteriën uit tandplak zijn in staat IPS te vormen (bij een groot 
aanbod van suiker), dat later weer wordt afgebroken tot zuur dat het tandglazuur 
oplost. Dit komt omdat weinig diffusie naar het speeksel optreedt, vooral als de tand
plak dik is. Tandplak ontstaat doordat bacteriën zoals Streptococcus mutans een kapsel 
vormen, dat ze in staat stelt aan niet-gereinigde landoppervlakken te hechten. Dit 
kapsel vormt dan weer een matrix (biofilm) voor de aanhechting van andere bacte
riën (onder andere Streptococcus mitis, lactobacillen en corynebacteriën). Daarbij zijn 
deze bacteriën ook nog tolerant voor zuur, dat wil zeggen dat ze bij lage pH door
groeien, waardoor de zuurvorming nog langer doorgaat.
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Volutinekorrels, ook wel metachroomkorrels genoemd, bestaan uit polyfosfaten. 
Deze kleuren paarsrood met een verdunde methyleenblauwoplossing en zijn in de 
lichtmicroscoop te zien. De korrels dienen als reservebron van fosfaat. Zwavelkorrels 
komen voor bij bacteriën die sulfiden tot sulfaat oxideren (de paarse en kleurloze 
zwavelbacteriën, maar niet de groene zwavelbacteriën). De hoeveelheid opgeslagen 
zwavel is afhankelijk van de concentratie aan zwavelwaterstof (H^S) in het milieu.

3.5 ENDOSPOREN
Sommige bacteriën, zoals Bacillus spp. en Clostridium spp., zijn in staat sporen te 
vormen. Endosporen zijn opgebouwd uit het erfelijk materiaal van de bacterie met 
daaromheen een zeer dikke wand, waardoor zij in een voor de bacterie ongunstig 
milieu kunnen overleven. Endosporen kunnen ovaal zijn of rond. Zij bevinden zich 
in het midden of aan het uiteinde van de cel.

De endospore is geen vorm van vermenigvuldiging zoals de sporen van schim
mels, maar een vorm voor het overleven van ongunstige milieuomstandigheden zoals 
uitputting van voedingsstoffen of droogte. Sporen hebben zelf geen stofwisseling en 
zijn zeer resistent tegen hitte, uitdroging, chemicaliën zoals desinfectantia, extreme 
pH-waarden en straling. Door insluiping van het cytoplasmamembraan wordt een van 
de chromosomen, samen met wat cytoplasmamateriaal, afgescheiden van de rest van 
de cel (prespore). De cytoplasmamembraan van de cel gaat opnieuw groeien en stulpt 
zich uit tussen de bacteriewand en de prespore. Daardoor komt om de prespore een 
tweede laag van de cytoplasmamembraan te liggen die, als gevolg van de wijze waarop 
ze ontstaan is, binnenstebuiten ligt. Op de buitenkant van de sporemembraan wordt 
vervolgens een laag speciaal peptidoglycaan aangebracht (de cortex). Daarna wordt 
een aantal lagen aangebracht van een keratineachtig eiwit (de coat). Bij sommige 
bacteriën wordt daarna nog een extra laag eiwit aangebracht (het exosporium). Het 
exosporium is losser van structuur dan de coat en heeft een variabele samenstelling. 
Binnen in de spore wordt het calciumzout van picolinezuur gevormd. Verder wordt 
veel water onttrokken aan het cytoplasma van de spore.

Als de spore eenmaal is gevormd, lyseert de cel. De coat bepaalt de resistentie 
van de spore tegen chemicaliën; het calciumzout van picolinezuur wordt verantwoor
delijk gehouden voor de hitteresistentie. De dikke wand van de spore (soms 50% van 
het gewicht) verhindert het opnemen van kleurstof bij de doorgaans gebruikte routi- 
nekleuringen. De spore is als een heldere lichtbrekende korrel in de moedercel te 
zien. Voor het kleuren bestaan vele methoden. De spore wordt hier anders gekleurd 
dan de rest van de bacterie.

Zodra de spore in een geschikt milieu komt, zal deze uitgroeien tot een vegetatieve 
cel. De celwand van deze vegetatieve cel is in het beginstadium nog onvolledig. Hier
door kleuren pas uitgegroeide cellen van de Gram-positieve Bacillus spp. toch Gram- 
negatief. Ook sporen gevonden in de windsels van Egyptische mummies konden 
opnieuw uitgroeien op voedingsbodems, wat aantoont hoelang sporen wel niet kunnen 
overleven. De verwekker van miltvuur. Bacillus anthracis vormt eveneens sporen. Deze
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Figuur 3.6 Doorsnede van een rustende bacteriespore.

chromosoom bestaande uit

sporen kunnen in de grond terechtkomen en daar lange tijd overleven. Runderen 
kunnen besmet raken doordat zij sporen met hun voedsel naar binnen krijgen, die 
dan uitgroeien tot bacteriën. Door het eten van besmet vlees kan vervolgens de mens 
besmet raken. Ook kan besmetting via de huid optreden. Het werken met besmette 
dieren (dierenartsen en veehouders) of besmet dierlijk materiaal (in slachthuizen en 
leer/wolfabrieken) geeft een hoger risico op besmetting met Bacillus anthracis.

Een schematische doorsnede van een spore is afgebeeld in Figuur 3.6.

3.6 CLASSIFICATIE OP GROND VAN BIOCHEMISCHE KENMERKEN 
Alle hierboven genoemde morfologische kenmerken zijn van groot belang, maar 
niet voldoende om tot een bruikbare classificatie van bacteriën te komen. Voor 
deze classificatie heeft men daarom een kunstmatig systeem moeten gebruiken. 
Bacteriën vertonen een grote biochemische diversiteit; om die reden heeft men een 
aantal biochemische kenmerken bij de classificatie betrokken. Vaak neemt men als 
kenmerk het vermogen van een bacterie bepaalde verbindingen om te zetten.

Bij de familie van de Enterobacteriaceae kan dit goed duidelijk gemaakt worden. 
Deze familie omvat Gram-negatieve staafvormige darmbacteriën, die geen sporen 
vormen. De beweeglijke soorten zijn peritrich geflagelleerd. Onder deze bacteriën 
bevinden zich totaal onschuldige bacteriën, maar ook de verwekkers van tyfus, 
paratyfus en dysenterie. Dus wil men deze bacteriën van elkaar kunnen onder
scheiden. Hiervoor is een aantal biochemische eigenschappen te gebruiken. Is de 
bacterie in staat lactose af te breken (vergisten), dan behoort deze tot het geslacht 
Escherichia; kan de bacterie geen lactose afbreken en ook geen urease vormen, dan 



46 INLEIDING TOT DE LEVENSMIDDELENHYGIËNE

behoort deze tot het geslacht Salmonella; kan de bacterie geen lactose afbreken maar 
wel urease vormen, dan behoort deze tot het geslacht Proteus. Het geslacht Salmonella 
wordt weer onderverdeeld in de Salmonella spp., die zuur en gas vormen uit glucose, 
en de soort Shigella spp. (met moleculaire technieken, zie 3.10, is aangetoond dat 
Shigella eigenlijk een E. coli is) die uit glucose wel zuur maar geen gas vormt. Het 
onderscheid is echter gebaseerd op het al dan niet aanwezig zijn van één enzym, 
namelijk het bètagalactosidase. In feite is dit een bijzonder zwakke basis voor een 
classificatiesysteem, want één mutatie (van lactose-positief naar lactose-negatief) zou 
de bacterie van het ene geslacht naar het andere doen verhuizen. Lactose-negatieve 
mutanten van Escherichia coli spp. zijn in grote aantallen bekend. Deze zouden dus 
in het geslacht Salmonella terechtkomen indien alleen de afbraak van lactose een rol 
zou spelen in deze determinatie.

Voor de determinatie wordt echter van meer biochemische kenmerken gebruik
gemaakt. Dit zijn kenmerken die voor het onderscheid tussen de soorten van meer 
belang zijn dan de afbraak van lactose, zoals de productie van indol (geur!), de moge
lijkheid citraat te gebruiken als enige koolstofbron, de ureasetest, enzovoort. De 
gebruikte kenmerken zijn onderling vaak niet uitsluitend: er ontstaan talloze tussen
vormen. De verwarring die hierdoor ontstaat, wordt nog verder in de hand gewerkt 
doordat men sommige soorten in de familie Enterohacteriaceae nog weer van elkaar 
onderscheidt op grond van bijvoorbeeld het feit dat de soort Erwinia spp. pathogeen 
is voor planten en Escherichia spp. niet. Men zou dus bij de identificatie moeten 
nagaan of een bepaalde stam pathogeen is voor planten of niet.

Het is duidelijk dat de herkomst van de te identificeren stam hier van belang is. 
Een stam, geïsoleerd in een instituut voor fytopathologie, zal anders worden bekeken 
dan een stam die geïsoleerd is in een laboratorium waar levensmiddelen worden onder
zocht. Het is zelfs niet ondenkbaar dat, hiervan uitgaande, dezelfde stam in verschil
lende geslachten wordt ingedeeld. Het probleem ontstaat dus doordat men slechts een 
klein aantal eigenschappen (circa 25) gebruikt om een organisme in een soort onder te 
brengen. Soms betreft een kenmerk slechts één gen (de hydrolyse van gelatine bijvoor
beeld, betekent de aanwezigheid van een protease waarvoor slechts één gen codeert).

De gebruikte kenmerken vertegenwoordigen ten hoogste tweehonderd genen. 
Dit is ongeveer 5% van het totale aantal genen dat in een bacterie aanwezig is. Een 
classificatie, gebaseerd op 6% van het totale aantal eigenschappen, kan dus niet 
stevig gefundeerd zijn. Niettemin moet men in de meeste gevallen genoegen nemen 
met deze wat gebrekkige classificatie.

De indeling van bacteriën is beschreven in Bergey’s Manual of Determinative 
Bacteriology, het standaardwerk op dit gebied.

3.7 IDENTIFICATIE
Wanneer men een onbekende bacterie wil identificeren, is een eerste vereiste dat 
men uitgaat van een zogeheten reincultuur. De eigenschappen die het eerst worden 
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bepaald, zijn die welke de hoogste onderscheidende waarde hebben (dus een of meer 
belangrijke groepen bacteriën uitsluiten). Deze eigenschappen zijn:
a. de reactie met bepaalde kleurstoffen, in het bijzonder de Gram-kleuring;
b. het uiterlijk van de cellen: zijn het kokken of staven.^;
c. beweeglijkheid;
d. vorming van endosporen;
e. groei in aan- of afwezigheid van zuurstof; en
f. productie van het enzym katalase.

Deze eigenschappen zijn eenvoudig te bepalen. Katalase is een enzym dat het uiteen
vallen bespoedigt van waterstofperoxide (in water en zuurstof), dat wordt gevormd bij 
sommige afweerreacties in de gastheercel. De meeste bacteriën die in aanwezigheid 
van zuurstof groeien, produceren katalase. Tijdens de test wordt een druppel water
stofperoxide toegevoegd aan een kleine hoeveelheid cultuur van een vaste voedings
bodem. Het verschijnen van gasbellen (zuurstof) wijst op de aanwezigheid van 
katalase. De eigenschappen die vervolgens worden bepaald, omvatten onder andere 
de aanwezigheid van cytochroomoxidase in de ademhalingsketen, met behulp van 
de oxidasetest. Een strip die is geïmpregneerd met een oplossing van een stof die bij 
oxidatie een kleur ontwikkelt, wordt in contact gebracht met een klompje bacterie- 
cellen. Een diepviolette kleur duidt op de aanwezigheid van cytochroomoxidase.

(Verbindingen die na een chemische reactie een kleur ontwikkelen, worden 
regelmatig gebruikt in de bacteriologische diagnostiek en worden aangeduid als 
chromogene verbindingen.)

Verder wordt bepaald of een aantal enzymatische reacties wel of niet plaatsvindt in de 
bacteriecultuur. Dit zijn onder andere de reductie van nitraat tot nitriet, de vorming 
van indol door afbraak van tryptofaan, de afbraak van gelatine, het aantonen van het 
enzym urease, het enzym lysinedecarboxylase, het enzym ornithinedecarboxylase en 
het enzym bètagalactosidase.

Behalve tests op de aanwezigheid van bepaalde enzymen worden ook de 
volgende tests uitgevoerd: vaststelling van alkali- of zuurvorming; eiwitafbraak en 
klontering; reductie, gasvorming, productie van zwavelwaterstof en van acetoïne 
(3-hydroxybutanon-2). Voorts de hoeveelheid zuur die uit glucose wordt gevormd, 
en of het micro-organisme in staat is te groeien met citraat als enige koolstofbron en 
ammoniumionen als enige stikstofbron.

De meeste van deze reacties vinden plaats in media waaraan pH-indicatoren 
zijn toegevoegd en worden waargenomen door het wel of niet veranderen van de 
kleur van de suspensie. Tests zijn commercieel verkrijgbaar als plastic strips met 
cupjes, waarin alle benodigde reagentia in droge vorm aanwezig zijn en waaraan 
slechts weinig bacteriecultuur moet worden toegevoegd. Ze moeten doorgaans 
een nacht lang bij 37°C worden bebroed. Een veel gebruikte test is de enterotube. 
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waarbij op vijftien verschillende biochemische eigenschappen kan worden getest in 
een kant-en-klaar systeem voor een snelle en betrouwbare identificatie van bacte
riën. De enterotube is een plastic buisje met een aantal compartimenten die elk 
met een speciaal medium zijn gevuld, en een entnaald. Met deze naald kan een 
kolonie die men wil identificeren worden aangeraakt. Daarna trekt men de entnaald 
in één beweging door alle twaalf compartimenten en beënt deze zo gelijktijdig. 
Na een nacht groeien bij 37°C kunnen vervolgens 15 verschillende biochemische 
eigenschappen van de bacteriën worden afgelezen. Een andere veel gebruikte 
commerciële test is de API zoE-test, waarbij op twintig verschillende eigenschappen 
kan worden getest. Beide systemen zijn geschikt voor de identificatie van Enterobac- 
teriaceae (Gram-negatieve staafvormige bacteriën die in het maag-darmkanaal van 
mens en dier voorkomen). Van het API-systeem zijn ook een aantal meer gespe
cialiseerde en op andere groepen bacteriën (bijvoorbeeld Gram-positieve kokken 
of anaerobe bacteriën) toegespitste varianten in de handel. Met de coagulasetest 
(toegepast bij stafylokokken) kan de aanwezigheid van bepaalde enzymen op het 
oppervlak van de bacteriën worden vastgesteld. Het criterium is of de bacteriecul- 
tuur bloedplasma (dat een anticoagulans bevat) kan laten klonteren.

Bij sommige families (Enterobacteriaceae, Micrococcaceae en Streptococcaceae) 
kunnen de species worden onderscheiden aan de hand van de suikers die ze metaboli- 
seren. De bacteriën worden gekweekt in een peptonoplossing, waaraan een bepaalde 
suiker en een pH-indicator zijn toegevoegd. Verkleuring van de indicator als gevolg 
van zuurvorming geeft aan dat de betreffende suiker kan worden gemetaboliseerd. 
Dit principe wordt ook in de hierboven genoemde commerciële tests gehanteerd. 
Tevens kan met behulp van zogeheten gasbuisjes (durhambuisjes) worden nagegaan 
of bij de zuurvorming uit de betreffende suiker ook gas wordt geproduceerd.

Behalve de hierboven genoemde eigenschappen kan men in sommige gevallen 
ook de kolonievorm gebruiken voor een classificatieschema.

Een kunstmatige voedingsbodem die in alle bacteriologische laboratoria wordt 
gebruikt, is de agarplaat. Deze bevat een gel van 1,5% agar in water waaraan voedings
stoffen zijn toegevoegd. Het woord agaragar komt uit het Maleis en betekent gelei. 
Agar of agaragar is een witte, smaak- en reukloze, onvertakte polysacharide die uit 
de celwanden van sommige soorten roodwieren gewonnen wordt, voornamelijk op 
Sri Lanka, op Java en in Japan. De invoering van agaragar als vastmakend middel 
voor voedingsbodems was een van de oorzaken van de vooruitgang van de bacteri
ologie aan het einde van de negentiende eeuw. Hierdoor was men immers in staat 
om op eenvoudige wijze reincultures te kweken. Wanneer één enkele bacteriecel op 
het oppervlak van een agarplaat wordt gebracht en als aan alle eisen voor groei van 
de bacterie is voldaan, zal deze ene cel uitgroeien tot een klompje bacteriecellen dat 
met het blote oog zichtbaar is. Dit klompje bacteriecellen noemt men een kolome. 
Elke bacteriesoort vormt kolonies met een karakteristieke grootte, vorm, kleur en 
samenstelling (figuur 3.7). De kolonievormen kunnen overigens afhangen van het 
type groeimedium waarop de bacterie wordt aangebracht.
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Figuur 3.7 De verschillende kolonievormen bij bacteriën. Op de bovenste rij is het bovenaanzicht te zien; 
op de onderste rij is het zijaanzicht weergegeven.

Bacteriën die pigmenten vormen, produceren vaak prachtig gekleurde kolonies. 
Bacteriën die deze eigenschap niet bezitten, produceren kolonies die er gewoonlijk 
grijs, wit of crèmekleurig uitzien. Het oppervlak van een kolonie kan glimmend of 
dof zijn; de samenstelling kan viskeus (mucoïd), boterachtig of kruimelachtig zijn.

Hemolyse. Bepaalde bacteriesoorten, vooral streptokokken en stafylokokken, 
vormen op een bloedagarplaat cirkelvormige ophelderingszones om hun kolonies. 
Deze worden veroorzaakt door hemolysinen; dit zijn eiwitten die door de bacteriën 
in het medium worden uitgescheiden. De functie van hemolysinen is het vrijmaken 
van gebonden ijzer, zodat dit ter beschikking komt voor de groei van de bacterie. Dit 
is vooral belangrijk voor pathogene bacteriën, omdat in het lichaam van mens en 
dier geen ijzer in ongebonden vorm voorkomt. In feite gaat het hier om een test op 
het vermogen tot afbraak van membranen.

Sommige bacteriesoorten produceren glasheldere, kleurloze hemolytische 
zones. Men spreekt in dit geval van bètahemolyse, bijvoorbeeld bij Streptococcus 
zooepidemicus). Wanneer de hemolysezone een groenbruine kleur vertoont (hetgeen 
duidt op onvolledige afbraak van de bloedkleurstof), spreekt men van alfahemolyse 
(bijvoorbeeld bij Streptococcus pneumoniae).

3.8 SEROLOCIE
De classificatie van bacteriën, zoals deze tot nu toe is besproken, bleek soms niet 
voldoende om te bepalen met welke bacterie men van doen had. De bacterie Escheri
chia coli sp. is daarvan een voorbeeld. Binnen deze bacteriesoort bestaan ziekteverwek
kende varianten en varianten die juist gunstig zijn voor mens en dier. Daarom is het 
vaak nodig binnen E. coli spp. maar ook binnen de Salmonella spp. en andere bacteriën 
verder te determineren. Voor dit doel wordt serologisch onderzoek uitgevoerd.
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De serologic richt zich op de buitenkant van bacteriën. Met behulp van sero- 
logische technieken wordt bepaald welke oppervlaktestructuren op de bacterie 
aanwezig zijn. Daarvoor bestaan bepaalde systemen. Een goed voorbeeld hiervan is 
het Kflw/wann-White-typeringsschema voor Gram-negatieve bacteriën. Binnen dit 
schema wordt met behulp van antisera bepaald welk type EPS (lipopolysacharide) 
op de bacterie aanwezig is (0-antigeen), welk type kapsel de bacterie produceert 
(K-antigeen) en welk type flagellen wordt gevormd (H-antigeen). In sommige gevallen 
wordt ook serologisch bepaald welke aanhechtingsfactoren de bacterie kan produ
ceren (F-antigeen, van fimbriae). De combinatie van O-, K- en H-antigeen noemt men 
het serotype van de betreffende bacterie. De F-antigenen zijn niet van belang voor de 
levensmiddelenmicrobiologie, maar wel voor de klinische diagnostiek.

Van het 0-antigeen kent men bij E. coli spp. meer dan 150 verschillende vari
anten, van het K-antigeen ongeveer 50 en van het H-antigeen ongeveer 60. Daardoor 
bestaan van deze bacterie ongeveer 2400 verschillende O: K: H-serotypen, waarvan 
de meeste niet ziekteverwekkend zijn. Een voor de levensmiddelenmicrobiologie 
belangrijk serotype is E. coli lyyiHy, omdat dit type vaak voedselvergiftigingen veroor
zaakt. Deze bacterie wordt ook wel de hamburgerbacterie genoemd.

Van Salmonella spp. bestaan meer dan 2500 verschillende serotypen, in dit 
geval serovars genoemd. Bij deze bacterie wordt, wanneer het gaat om het terug
vinden van de bron van een uitbraak, nog verder getypeerd binnen een serovar. Dit 
geschiedt door middel van faagtypering. Hierbij bepaalt men van een groot aantal 
bacteriofagen (virussen van bacteriën) of de betreffende Salmonella spp. hiervoor wel 
of niet gevoelig is. Zo worden dus binnen een serovar verschillende faagtypen onder
scheiden. Omdat bacteriofagen aanhechten op bepaalde oppervlaktestructuren van 
de bacterie, is faagtypering net als O:I<:H-typering een methode om informatie over 
het bacterieoppervlak te verkrijgen. Verder is het van belang te weten dat alle sero
vars in meer of mindere mate pathogeen zijn.

Met serologische reacties (tussen antigenen en antilichamen) kunnen onbe
kende antigenen met grote specificiteit worden aangetoond. Een klassieke techniek 
is agglutinatie. Wanneer een antiserum antilichamen tegen oppervlaktestructuren 
bevat, klonteren de bacteriën aaneen om uiteindelijk als zichtbare vlokjes uit te 
zakken. De test kan in agglutinatiebuisjes worden uitgevoerd, maar ook op voor- 
werpglaasjes zoals deze bij microscopisch onderzoek worden gebruikt.

De identificatie van andere bacteriesoorten verloopt op vergelijkbare wijzen, 
maar uiteraard met andere schema's en namen. Voor Campylobacter spp., die pas 
tamelijk laat in de jaren zeventig van de vorige eeuw als aparte soort werd geïdentifi
ceerd, wordt het serotyperingsschema van Penner of dat van Lior gebruikt. Ook hierbij 
worden antisera als een analytisch instrument ingezet om thermostabiele kapselpo- 
lysachariden en lipopolysachariden (Penner-schema) of de thermolabiele flagellaire 
en kapselantigenen (Lior-schema) te determineren. Op een voorwerpglaasje wordt 
een al dan niet verhit monster van een selectief gekweekte bacteriecultuur met een 
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gedefinieerd antiserum in contact gebracht. Op basis van de agglutinatiereactie die 
dan kan ontstaan, kent men een typering toe.

Met het Penner-schema worden op deze wijze meer dan zestig serotypen gevo
nden en met het Lior-schema meer dan honderd serotypen. De Penner-identificatie 
werd veelvuldig gebruikt voor de bacterie die wereldwijd de meeste gevallen van 
gastro-enteritis veroorzaakt: Campylobacter jejuni ssp. jejuni.

Inmiddels is met behulp van de analyse van het DNA (MLST= Multi Locus 
Sequence Typing) van Campylobacter spp. gevonden dat het systeem van Penner 
tamelijk onnauwkeurig is. Met deze techniek bleek dat meer dan één genotype 
van Campylobacter spp. kan worden geassocieerd met een bepaald serotype. Ook is 
gevonden dat één genotype van Campylobacter meerdere serotypen tot expressie kan 
brengen. Het ontbreken van een één op één relatie tussen genotype en serotype is 
het gevolg van de hoge mate waarin genen betrokken bij het serotype van een Campy
lobacter op een andere manier kunnen worden gerangschikt. Ook is Campylobacter 
onderhevig aan fasevariatie, waarbij hetzelfde isolaat op verschillende tijdstippen 
een ander serotype op zijn oppervlak tot expressie brengt.

Identificatie van bacteriën volgens classificaties zoals deze hierboven zijn 
beschreven, is een tamelijk specialistisch en secuur werk en wordt vooral aan refe
rentielaboratoria overgelaten. In de Europese Unie is het referentielaboratorium 
voor Salmonella spp. in het RIVM (Bilthoven, Nederland) gevestigd. In het meren
deel van de laboratoria wordt de indeling op grond van biochemische eigenschappen 
en agglutinatie met standaardantisera gemaakt.

Omdat het gaat om oppervlaktestructuren, kunnen met serologische technieken 
ook virussen of parasieten worden gekarakteriseerd.

3-9 FAACTYPERINC
Verschillende stammen van nauw verwante bacteriën kunnen van elkaar worden 
onderscheiden op grond van hun gevoeligheid voor bacteriofagen. Bacteriofagen zijn 
virusdeeltjes die bacteriën kunnen infecteren en die bewerkstelligen dat de geïn
fecteerde bacteriecellen lyseren. Met een serie testbacteriofagen wordt nagegaan of 
de bacteriën hierdoor wel of niet lyseren; aan de hand hiervan kan de bacterie nog 
verder worden geclassificeerd. Faagtypering wordt uitgevoerd bij bepaalde stammen 
van onder andere Salmonella enteritidis.

3-10 IDENTIFICATIE VAN BACTERIËN MET BEHULP VAN 
MOLECULAIRE METHODEN
Een veel gebruikte methode bij het karakteriseren van bacteriën is de polymerase- 
kettingreactie (zie Hoofdstuk 9) waarop hier echter niet verder zal worden ingegaan.

In het begin van de jaren negentig ontwikkelde de technologie voor het bepalen 
van nucleotidevolgorden in DNA zich razend snel. Deze technologie werd daardoor 
goedkoper en kwam beschikbaar voor veel laboratoria. Inmiddels (2010) bestaat een 
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groot aantal commerciële firma’s waar men tegen geringe kosten de nucleotidevolg- 
orde van DNA kan laten bepalen. In 1990 is door Olsen en Woese een nieuw clas
sificatieschema voor levende organismen geïntroduceerd. Dit schema is gebaseerd 
op de bepaling en vergelijking van de nucleotidevolgorde van het DNA dat codeert 
voor de ribosomale RNA- (rRNA-) moleculen. Het rRNA-gen is het meest geconser
veerde (minst veranderlijke gen) in alle levende cellen. Delen van dit gen uit orga
nismen die slechts in de verte aan elkaar verwant zijn, zijn nog opmerkelijk goed 
vergelijkbaar. Hierdoor kunnen de volgorden van deze genen nauwkeurig met elkaar 
worden vergeleken en hun onderlinge verschillen worden gemeten. Om deze reden 
zijn genvolgorden van rRNA op grote schaal gebruikt voor de bepaling van de taxo
nomie, de fylogenie (evolutionaire verwantschap) en de snelheid waarmee bacterie- 
soorten evolueren. Door de bepaling van de volgorde van hun rRNA-genen konden 
alle levende organismen in een ‘boom des levens’ worden ingedeeld. Deze boom 
heeft drie hoofdtakken; de bacteriën, vroeger Eubacteriën genoemd (met een onder
verdeling in spirocheten, Gram-positieve bacteriën, proteobacteriën, cyanobacteriën 
enzovoort), de archea, vroeger Archeabacteriën genoemd (met een onderverdeling 
in onder andere methanobacteriën en halofielen) en de Eukaryoten (met een verdere 
onderverdeling in dieren, planten, schimmels, flagellaten enzovoort). De geringe 
hoeveelheid DNA die nodig is voor het bepalen van rRNA-genvolgorden heeft het 
mogelijk gemaakt, ontelbare bacteriën die men niet kan Icweken toch te karakteri
seren en hun verwantschap met andere bacteriën vast te stellen.

In bacteriën, archaea mitochondriën en chloroplasten bevat de kleinste riboso
male subunit het 16S-RNA. Aanvankelijk werd alleen het gen dat hiervoor codeert 
gebruikt voor de bepaling van de evolutionaire verwantschap van bacteriën. Later is 
dit uitgebreid met de bepaling van de nucleotidevolgorde van het 23 S RNA-gen (dit 
RNA is aanwezig in de grote subunit van het ribosoom) en de nucleotiden die tussen 
beide genen zijn gelegen.

Sinds een aantal jaren is het mogelijk, in korte tijd (minder dan een week) de volle
dige nucleotidevolgorde van het genoom van een bacterie op te helderen. De totale gene
tische informatie van de bacterie is daarmee dus bekend. Dit heeft een aantal verrassende 
ontdekldngen opgeleverd, bijvoorbeeld dat een derde van de eiwitten die een bepaalde 
bacterie kan maken een nog onbekende functie heeft en dat de commensale darm- 
bacterie E. coli K12 en de pathogene E. coli Oijy:_Hy slechts de helft van hun ongeveer 
3000 genen gemeenschappelijk hebben. Met andere woorden, de ene E. cobbacterie is 
de andere niet. Ook bleek de bacteriesoort Shigella in feite een Escherichia coli te zijn. 
Hiermee werd door de genetica bevestigd, hetgeen al eerder op grond van de bestude
ring van het ziekteverweklcend vermogen van E. coli (de virulentie) duidelijk was.

Wat is het minimum aantal genen dat nodig is om een levend organisme te 
maken? Men heeft lang gedacht dat dit aantal 300 bedroeg. De mens bezit 23.000 
genen, de bacterie E. coli zoals genoemd 3000 en kort geleden hebben Japanse en 
Amerikaanse wetenschappers gerapporteerd dat een bacterie die in symbiose leeft 
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met bepaalde insecten (Carsonella ruddii), slechts 182 genen heeft. Het grootste tot nu 
toe bekende bacteriële genoom van de meer dan 2000 bekende bacteriële genomen 
(dat van Sorangium cellulosum'j bevat ongeveer 10.000 genen.

3.11 BACTERIËLE FYSIOLOGIE
Groei van een bacterie houdt niet alleen de gecoördineerde toename in massa van de 
celcomponenten in, maar ook de deling van die bacterie in twee gelijke dochtercellen. 
Bij bacteriën zijn groei en vermenigvuldiging nauw met elkaar verbonden en wordt 
de term groei gebruikt om de combinatie van beide processen aan te geven. Bacte
riën groeien alleen als de omstandigheden in het milieu waarin zij zich bevinden, 
gunstig genoeg zijn.

Groei vindt plaats in een bepaalde volgorde. Bij een staafvormige bacterie zoals 
Escherichia coli neemt eerst de lengte van de cel toe. Nieuwe componenten moeten 
op de een of andere manier in de celwand en de membraan worden ingepast zonder 
dat de integriteit van deze structuren wordt aangetast.

Zodra de cel een bepaalde lengte heeft bereikt, repliceert het chromosoom zich 
en vormt twee identieke chromosomen. Daarna deelt de cel zichzelf in tweeën, 
doordat zich een scheidingswand (septum) vormt op een plaats halverwege de cel. 
De chromosomen zijn zodanig gelokaliseerd dat iedere nieuwe (dochter)cel één 
chromosoom bevat wanneer het septum uiteindelijk de oorspronkelijke cel deelt. In 
figuur 3.8 is het proces van de celdeling schematisch weergegeven.

De opeenvolging van gebeurtenissen die zich afspelen wanneer een bacterie 
groeit en zich deelt, wordt de celcyclus genoemd. De tijd die nodig is om deze cyclus 
één keer te doorlopen, wordt de verdubbelingstijd of generatietijd genoemd. De 
lengte hiervan hangt af van de bacteriesoort en de groeicondities. Onder optimale 
groeicondities in het laboratorium heeft bijvoorbeeld Escherichia coli een verdubbe
lingstijd van 20 minuten. Voor andere soorten kan de verdubbelingstijd variëren van 
uren tot verscheidene dagen.

Om een indruk te krijgen van de enorme mogelijkheid tot groei, kan het volgende 
gedachte-experiment worden uitgevoerd.

Figuur 8 De celdelingscyctus van Escherichia coli.
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In een flinke erlenmeyer, waarin zich een voedingsbouillon met de optimale 
samenstelling bevindt, wordt na sterilisatie en het bereiken van de optimale groei- 
temperatuur één bacterie ingebracht. Aangenomen wordt dat de bacterie direct 
begint te groeien.

Na acht uur constante en ongehinderde groei bevinden zich 2^4 ofwel ongeveer 
16 miljoen bacteriën in de fles. Mogelijk is dan een lichte troebeling van de bouillon 
waar te nemen.

Het gewicht van één bacterie ligt in de orde van 1 picogram (io “ gram). Zou de 
groei nog eens acht uur ongeremd doorgaan, dan bevindt zich ongeveer 250 gram 
bacteriemassa in de lies. (Om voor de hand liggende redenen kan dit in werkelijk
heid niet gebeuren.)

Als de cultuur opnieuw acht uur zonder beperkingen zou kunnen blijven 
groeien en delen, is een flink vrachtschip nodig om de ontstane massa af te voeren. 
Die massa is na een etmaal uit één bacterie ontstaan.

Hieronder zullen de belangrijkste factoren worden behandeld die van invloed zijn 
op de groei van bacteriën. Dit zijn achtereenvolgens: de voedingsbehoeften van de 
bacterie en de aanwezige voedingsstoffen, de aanwezigheid van groeiremmende 
stoffen, de temperatuur, de zuurgraad, de invloed van zuurstof en de aanwezigheid 
van spoorelementen.

3.11.1 Voedingsbehoeften
De voedingsbehoeften van bacteriën lopen sterk uiteen. In het algemeen zijn een 
koolstofbron, een stikstofbron, fosfor, zwavel, de elementen kalium, magnesium en 
calcium, en spoorelementen nodig (metaalionen zoals Mg", Co", Cu"‘ en Mg"). 
Uiteraard is ook water een vereiste. De bacteriële cel bestaat voor 80% of meer uit 
water en alle voedings- en afvalstoffen moeten de cel in- dan wel uitgaan terwijl ze 
in oplossing zijn. De zogenoemde vaste media waarop men bacteriën laat groeien, 
bestaan voor een groot deel uit vrij toegankelijk water. Schimmels zijn, evenals myco- 
bacteriën, gesteld op een wat drogere voedingsbodem. (Bacteriën kunnen worden 
ingedeeld door te letten op de verbindingen die als koolstofbron worden gebruikt 
voor de synthese van celmateriaal en voor de reacties die de bacterie uitvoert om 
energie te verkrijgen. Deze wordt, zoals in alle levende organismen, in de vorm van 
adenosinetrifosfaat (ATP) opgeslagen.)

Men onderscheidt heterotrofe en autotrofe bacteriën. Autotrofe bacteriën bouwen 
hun celmateriaal op uit kooldioxide. Heterotrofe bacteriën verkrijgen hun celkoolstof 
door de afbraak van organisch materiaal. Stikstof, zwavel en fosfor zijn nodig voor 
de opbouw van celmateriaal (aminozuren en nucleotiden). Bij heterotrofe bacteriën 
wordt een deel van de koolstofbron afgebroken ten behoeve van de energielevering. 
Deze energie wordt gebruikt om uit het resterende deel van de koolstofbron nieuw 
celmateriaal te synthetiseren.
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Voor de vorming van nieuw celmateriaal is energie nodig, met name voor de volg
ende processen: de opname van voedingsstoffen uit het externe milieu; de vorming 
van celbouwstenen (aminozuren, suikerfosfaten, nucleotiden en vetzuren) uit inter- 
mediairen die bij de afbraak van de koolstofbron ontstaan; de polymerisatie van de 
gevormde bouwstenen tot macromoleculen (eiwitten, polysachariden en nucleïne- 
zuren); onderhoudsprocessen in de bacteriecel.

De meeste pathogene bacteriën stellen hoge eisen aan het groeimedium, dat 
dikwijls kant-en-klare bouwstenen moet bevatten. Een voorbeeld van een bacterie met 
zeer complexe voedingsbehoeften is Leuconostoc mesenteroides, een bacterie die wordt 
gevonden in fermenterende groenten en melkproducten en die slechts kan groeien 
in een voedingsbodem die glucose bevat en daarnaast bijna alle aminozuren die 
voor de eiwitopbouw nodig zijn, tien vitamines, andere bouwstenen en acetaat. Van 
sommige bacteriën zijn de voedingseisen zo complex, dat men er nooit in geslaagd 
is ze buiten een levend organisme te kweken. Een voorbeeld van een bacterie die 
men tot nu toe niet in vitro (buiten een levend organisme) heeft kunnen kweken is 
Mycobacterium leprae, de verwekker van lepra. Deze bacterie wordt gekweekt in het 
negenbandgordeldier (Dasypus novemcinctus) of op de voeten van muizen. Er bestaat 
een groot verschil tussen het aantal verschillende bouwstenen dat de verschillende 
bacteriesoorten zelf kunnen synthetiseren.

3.11.2 Stoffen die de groei remmen
Bij stoffen die de bacteriegroei remmen, kan men onderscheid maken tussen stoffen 
die bij de bereiding aan het groeimedium zijn toegevoegd, en stoffen die door de 
bacteriën tijdens hun groei aan het medium worden afgegeven.

Groeiremmende verbindingen die aan het medium worden toegevoegd, kunnen 
bepaalde kleurstoffen zijn zoals briljantgroen, malachietgroen en kristalviolet, en 
andere stoffen zoals tetrathionaat, seleniet, taurocholaat en natriumazide. Deze 
worden alle toegevoegd om te komen tot zogenoemde selectieve of electieve voedings
bodems.

Aan selectieve voedingsbodems is een stof toegevoegd waarop de gewenste 
bacterie goed groeit en de groei van andere bacteriën wordt onderdrukt. Voor de 
isolatie van Salmonella spp. bijvoorbeeld kan een medium worden gebruikt waaraan 
briljantgroen is toegevoegd. Deze verbinding is veel minder giftig voor Salmonella 
spp. dan voor veel andere bacteriën.

Op of in electieve voedingsbodems kunnen de gewenste bacteriën zich onder
scheiden van andere door een bijzondere reactie in of rond hun kolonies. In prin
cipe kunnen alle bacteriën uit het gebruikte entmateriaal erop (of erin) groeien. De 
voedingsbodem maakt echter visuele detectie van de gewenste bacteriën mogelijk. 
Op een McConkey-agarplaat bijvoorbeeld vormen Escherichia coli spp. (en andere 
bacteriën die lactose kunnen fermenteren) rode kolonies, doordat door de productie 
van zuur uit de aanwezige lactose, de kleur van de eveneens aanwezige indicator 
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(neutraalrood) omslaat. Salmonella spp.. Shigella spp. en Vibrio spp. kunnen geen 
lactose vergisten en vormen op deze plaat kleurloze kolonies.

Selectieve voedingsbodems kunnen soms tegelijk electief zijn.

3.11.3 Temperatuur
Een van de belangrijkste omgevingsfactoren die de groei van bacteriën beïnvloedt, 
is de temperatuur (figuur 3.9). Men kan stellen dat een bacterie het snelst groeit bij 
één bepaalde temperatuur: de optimale groeitemperatuur. Verder onderscheidt men 
de minimum- en de maximumtemperatuur (de temperatuur waar beneden dan wel 
waarboven een bacterie niet meer groeit).

Op aarde komen natuurlijke milieus voor die sterk verschillen in tempera
tuur (van eeuwig bevroren gebieden tot heetwaterbronnen). Bacteriën hebben zich 
daaraan aangepast. Men onderscheidt:

psychrofiele bacteriën, met een optimale groeitemperatuur van 15°C of minder, 
een maximale groeitemperatuur van 2O°C of minder en een minimale groeitempera
tuur van o°C of minder;

mesofiele bacteriën, met een optimale groeitemperatuur tussen 20 en 4O°C. Voor 
de meeste pathogene bacteriën ligt de optimale groeitemperatuur bij ongeveer 37°C 
en de minimale temperatuur bij ongeveer io°C;

thermofiele bacteriën, met een optimale groeitemperatuur boven 43°C.

Listeria monocytogenes is een opmerkelijke bacterie, die veel ongevoeliger is voor 
afkoeling, zout, nitriet en zuur dan de meeste andere bacteriën. L. monocytogenes 
overleeft op koude oppervlakken en kan zich (hoewel langzaam) vermenigvuldigen 
bij o°C. Hierdoor wordt een traditionele methode van veilig voedsel bewaren (afkoe
ling) door deze bacterie omzeild. De normale koelkasttemperatuur (4,4°C) of lager 
stopt de vermenigvuldiging van de meeste andere voedsel gerelateerde bacteriën, 
maar doodt deze bacteriën niet. Het gevaar van L. monocytogenes in voedsel wordt 
aanzienlijk verhoogd als de koelkast op een te hoge temperatuur is afgesteld of als

Figuur 3.9 Het effect van de temperatuur op de groei van bacteriën.
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het voedsel gedurende langere tijd wordt bewaard. De temperatuur van de meeste 
vriezers (-18°C) is wel voldoende om de groei van L. monocytogenes te stoppen. De 
door L. monocytogenes veroorzaakte listeriosis komt voornamelijk voor bij zwangere 
vrouwen (voortijdige geboorte, doodgeboorte of infectie van de pasgeborene) en bij 
personen met een verzwakt immuunsysteem, bijvoorbeeld ten gevolge van diabetes, 
orgaantransplantatie, kanker, leeftijd of ten gevolge van medicatie.

3.11.4 Zuurgraad
Elke bacterie kent een pH-traject waarbij de groei optimaal is. De meeste bacte
riën groeien het best bij een neutrale pH (7,0) of daar vlakbij. Sommige bacteriën 
verdragen niet alleen een extreme zuurgraad, maar geven hieraan zelfs de voorkeur. 
Thiobacillus thiooxidans, een bacterie die zwavelzuur produceert, groeit het best bij 
een pH tussen o en 3. Bacteriën die bij een pH lager dan 5 kunnen groeien, zijn 
onder andere Lactobacillus spp., Acetobacter spp., Propionibacterium spp. en Pedio- 
coccus spp. Deze organismen worden acidofiele bacteriën genoemd. Alkalofiele bacte
riën kunnen bij een hoge pH groeien. Ook bij deze bacteriën is de intracellulaire 
pH tijdens groei echter ongeveer neutraal. Alle bacteriën hebben dus mechanismen 
om de intracellulaire pH op ongeveer 7 te handhaven, ook als de extracellulaire pH 
anders is.

Voor pathogene bacteriën mag de pH slechts in geringe mate schommelen, 
willen ze goed kunnen groeien. De uiterste grenzen liggen ongeveer bij pH = 5 aan 
de zure en bij pH = 8 aan de alkalische kant.

3.11.5 Wateractiviteit
Micro-organismen kunnen zich alleen handhaven en vermenigvuldigen op of in 
een voedingsmiddel als dit een bepaalde hoeveelheid vocht bevat. Daarbij gaat het 
echter niet alleen om het watergehalte, maar ook om de wijze waarop het water in 
een voedingsmiddel is gebonden. Dat kan op veel manieren. Al deze manieren van 
binding beïnvloeden de beschikbaarheid van water, maar niet allemaal in dezelfde 
mate. Het geven van correcte en ondubbelzinnige definities met betrekking tot de 
beschikbaarheid van water is niet eenvoudig.

Wat bacteriën betreft, is vooral van belang hoe hoog het percentage water is dat 
door uitpersen kan worden verwijderd (vrij water). Daarbij moet echter wel worden 
bedacht dat hierin allerlei stoffen kunnen zijn opgelost (bijvoorbeeld zout) die de 
groeimogelijkheden eveneens zullen beperken, maar ook weer niet in dezelfde 
mate.

Het begrip evenwichtsrelatieve vochtigheid (ERV) levert een redelijk bruikbare 
maat. De ERV van een voedingsmiddel geeft de relatieve vochtigheid aan van de 
lucht waarmee dat voedingsmiddel in evenwicht is (figuur 3.10). Er wordt dan geen 
water aan de lucht afgestaan en geen waterdamp hieruit opgenomen. De ERV wordt, 
evenals de relatieve vochtigheid van de lucht, in procenten uitgedrukt. Zuiver water 
heeft een ERV van 100%.
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Figuur 3.10 Het uerband tussen vochtgehalte en a^ voor enkele voedingsmiddelen en bestanddelen van 
voedsel (naar Mossel).

Bij deling van de ERV door 100 verkrijgt men de wateractiviteit of a In het spraak
gebruik heeft de a^betrekking op het voedingsmiddel en de ERV op het relatieve vocht
gehalte van de omringende lucht. De samenhang tussen a^en vochtgehalte van enkele 
voedingsmiddelen of bestanddelen hiervan is hieronder weergegeven (1 = vruchten; 
2 = pectine; 3 = zetmeel; 4 = tarwemeel; 5 = vlees; 6 = cellulose).

Van vele voedingsmiddelen is de a^ onder bepaalde omstandigheden bekend, 
omdat deze grootheid van veel belang is voor de stabiliteit; niet alleen ten opzichte 
van micro-organismen maar ook met betrekking tot chemische en enzymatische 
reacties in voedingsmiddelen.

Veel bacteriën groeien bij a^-waarden beneden 0,95 al niet meer. Lactobacillen 
en streptokokken vermeerderen zich nog bij een a . vaii 0,90 a 0,92. Sommige stafy- 
lokokken verdragen waarden van 0,85. Zoutminnende bacteriën kunnen nog bij een 
a^ van 0,71 groeien.

3.11.6 Invloed van zuurstof
Bacteriën kunnen op grond van de invloed van zuurstof op hun groei en metabo
lisme in vier groepen worden onderverdeeld.
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Obligaat aerobe bacteriën. Deze hebben zuurstof (lucht) nodig om te kunnen 
groeien. Ze verkrijgen energie uit de oxidatie van organische of anorganische verbin
dingen. Veel van deze obligaat aerobe bacteriën kunnen echter toch onder anaerobe 
omstandigheden groeien. Zij gebruiken dan nitraat in plaats van zuurstof.

Obligaat aëroob (ofwel strikt aëroob) wil ook zeggen dat deze bacteriën niet in 
staat zijn tot het uitvoeren van fermentatiereacties. Tot de obligaat aerobe bacteriën 
behoren onder andere de azijnzuurbacteriën en de Pseudomonadaceae.

Obligaat anaerobe bacteriën. Deze bacteriën gebruiken geen zuurstof voor het 
verkrijgen van energie; hun groei wordt juist geremd door zuurstof. Binnen deze 
groep kan men verder nog onderscheid maken tussen bacteriën waarvoor zuurstof 
absoluut toxisch is en die zelfs bij zeer korte blootstelling aan de lucht afsterven 
(stringent anaerobe bacteriën) en bacteriën die wel enige tijd aan de lucht blootge
steld kunnen worden, maar dan niet groeien (tolerante anaerobe bacteriën). Tot de 
anaerobe bacteriën behoren onder andere de Clostridium spp.

Microaerofiele bacteriën kunnen een lage zuurstofspanning verdragen; soms 
werkt deze zelfs bevorderlijk op de groei, bijvoorbeeld bij Campylobacter jejuni. De 
groei op vaste voedingsbodems onder atmosferische zuurstof is slecht.

Facultatief anaerobe bacteriën kunnen evengoed anaëroob als aëroob groeien. Deze 
verkrijgen energie door fermentatie en door oxidatie van organische verbindingen. 
Tot deze groep behoren E. coli spp. en Salmonella enteritidis var. typhimurium.

Er bestaat een eenvoudige methode om inzicht te krijgen in de zuurstofbehoefte 
van een bacterie. Wanneer men i ml van een vloeibare bacteriecultuur mengt met 
9 ml opgesmolten agarmedium (afgekoeld tot 45°C) in een cultuurhuis en deze na 
stollen aan de lucht bebroedt bij de optimale groeitemperatuur, kan men na één of 
twee dagen vaststellen in welk gedeelte van de buis groei is opgetreden (figuur 3.11). 
De gevoeligheid voor zuurstof van de verschillende bacteriën is af te lezen aan het

Figuur 3.77 De invloed van bebroeding aan de lucht bij verschillende typen bacteriën. In het gearceerde 
gedeelte van de buis is volledige groei opgetreden; in het gestippelde deel in mindere mate. 

a

strict aëroob facultatiefstrict anaëroob microaerofiel
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niveau tot waar in de buis nog groei optreedt. Bij microaerofiele bacteriën kunnen 
twee groeipatronen worden waargenomen: die energie uit fermentatiereacties 
verkrijgen of uit oxidatieve fosforylering.

3.11.7 Kweekmethoden bij verschillende atmosferische omstandigheden
Voor het kweken van aerobe of facultatief anaerobe bacteriën in buizen of in kleine 
flesjes is incubatie van het medium onder normale atmosferische omstandigheden 
(79% stikstof, 20% zuurstof en 0,03% kooldioxide) meestal genoeg. Als aerobe 
bacteriën in grote hoeveelheden moeten worden gekweekt, verdient het aanbeveling 
het contact van het groeimedium met de atmosfeer te verhogen, hetzij door schud
dend te bebroeden, hetzij door steriele lucht door het medium te laten borrelen. Een 
verhoogde kooldioxidespanning wordt gebruikt voor de groei van sommige micro
aerofiele bacteriën (zoals Campylobacter spp.) en bacteriën waarvan de groei bevor
derd wordt door kooldioxide (bijvoorbeeld de strikt aerobe Brucella spp.).

3.11.8 Invloed van spoorelementen
Spoorelementen zijn van groot belang als onderdelen van eiwitten en enzymen of 
als structurele componenten van membranen of andere polymere verbindingen. 
De behoefte aan spoorelementen verschilt sterk van bacterie tot bacterie en ook bij 
dezelfde bacterie, afhankelijk van de groeiomstandigheden. Ijzer-, koper-, kobalt-, 
molybdeen- en mangaanionen worden ingebouwd in verschillende enzymen die 
betrokken zijn bij oxidatiereductiereacties in de cel, onder andere in de ademhalings- 
keten. Calcium- en zinkionen werken als activator van sommige enzymen; magnesi- 
umionen komen voor als stabiliserende factor in bacteriële membranen, als complex 
met DNA en RNA en als deel van het actieve centrum van een aantal enzymen. 
Seleen wordt ingebouwd in een aantal enzymen die betrokken zijn bij de stofwisse
ling onder anaerobe omstandigheden.

3.11.9 Croeicurve
Wanneer men het aantal levende bacteriën in een vloeibare cultuur bepaalt als functie 
van de tijd, krijgt men een curve zoals in figuur 3.12 is weergegeven.
In deze groeicurve kan men de volgende fasen onderscheiden.

De initiaal stationaire fase of lagfase (1). Tijdens deze fase zullen de bacterie- 
cellen hun enzympatroon aanpassen aan de voedingsstoffen die in het groeimedium 
aanwezig zijn. De synthese van nieuwe enzymen zal enige tijd in beslag nemen. 
Wanneer de benodigde enzymen zijn aangemaakt, kan afbraak van voedingsstoffen 
plaatsvinden en wordt de cel ‘rijp’ om te delen. Door snelle delingen neemt het aantal 
chromosomen per cel tijdelijk toe. Bij E. coli spp. zijn in dit stadium wel vier chromo
somen in de cel waargenomen. Dit aantal neemt tijdens de latere delingen weer af. 
In deze fase neemt de grootte van de cellen wel toe, evenals het drooggewicht van de 
bacteriën, maar vindt nog geen deling plaats.
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De logaritmische fase (3). In deze fase delen alle bacteriën zich in de generatie- 
tijd. Het aantal bacteriën neemt dus toe volgens een meetkundige reeks.

De kritische, M- of stationaire fase (5). Als gevolg van de vermindering van de 
beschikbare hoeveelheid voedingstoffen en het zich ophopen van stofwisselingspro- 
ducten die toxisch voor de bacteriën kunnen zijn, begint een aantal bacteriën af te 
sterven. Op zeker moment is het aantal bacteriën dat afsterft, gelijk aan het aantal dat 
erbij komt. In deze fase is dus het maximale aantal levende bacteriën aanwezig.

De afstervingsfase (7). Na enige tijd sterven meer bacteriën dan er door deling 
bijkomen. Het aantal levende bacteriën neemt af, ook volgens een meetkundige reeks.

De met 2, 4 en 6 gemerkte delen van de curve zijn overgangsfasen.

De lengte van de lagfase is afhankelijk van de samenstelling van de voedingsbodem en 
zal langer zijn bij overenten van rijk op arm medium. Ook wanneer bacteriën vanuit 
de stationaire fase worden overgeënt naar een nieuw medium, treedt een langere 
lagfase op. Dit komt doordat het enzympatroon van stationaire cellen verschilt van dat 
van actief metaboliserende bacteriën. Bij een groot inoculum is de lagfase korter.

3.12 GENETISCHE VERANDERINGEN IN BACTERIËN
De erfelijke eigenschappen van bacteriën liggen, evenals bij alle andere levende orga
nismen, opgeslagen in het DN A (deoxyribonucleic acid j. Dit DN A ligt bij bacteriën vrij in 
het cytoplasma en wordt niet zoals bij eukaryoten omgeven door een kernmembraan. 



02 INLEIDING TOT DE LEVENSMIDDELENHYGIËNE

Bacteriën bezitten maar één chromosoom. Behalve dit chromosoom komen in bacte
riën echter soms nog extrachromosomale, kleine, cirkelvormige stukjes DNA voor, 
die plasmiden worden genoemd. De eigenschappen die door deze plasmiden worden 
bepaald, zijn echter niet essentieel voor de bacterie (zie ook 3.4.2). Uit paragraaf 3.11 is 
het duidelijk geworden dat bacteriën zich aan steeds veranderende omstandigheden 
moeten kunnen aanpassen. Bacteriën maken niet onder alle omstandigheden alle 
enzymen die ze in staat zijn te maken. Het spaart heel veel energie om alleen maar 
die eiwitten te maken die op een bepaald ogenblik nodig zijn. Daarom hebben bacte
riën buitengewone eigenschappen ontwikkeld om de productie van enzymen (en 
dus hun gen-expressie) in respons op signalen (temperatuur, 0^-spanning, aanwe
zigheid van bepaalde voedingsstoffen) uit de omgeving van de bacterie te reguleren. 
Een belangrijk voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde ‘tweecomponentensystemen’, 
die bestaan uit een sensoreiwit dat veranderingen in de omgeving van de bacterie 
waarneemt, deze waarneming door geeft aan een regulatoreiwit, hetgeen op zijn 
beurt de productie van enzymen aan- of afzet, al naar gelang de behoefte.

Het is bekend dat de eigenschappen een bacteriestam kunnen veranderen. Zo 
kunnen na verloop van tijd in een reincultuur kolonies verschijnen die een afwij
kende morfologie bezitten. Veel virulente bacteriën verliezen hun virulentie na een 
aantal malen in het laboratorium te zijn doorgeënt.

Is zo’n verandering nu het gevolg van aanpassingen aan het milieu of van veran
deringen in de genetische eigenschappen van de bacterie.^ Met andere woorden: gaat 
het om fenotypische of genotypische veranderingen? Onder het fenotype van een 
bacterie verstaat men het fysiologische gedrag, zoals we dit waarnemen bij orga
nismen met eenzelfde genotype. Het genotype echter is de combinatie van erfelijke 
eigenschappen die de soort bepaalt. De genotypische variatie berust op de selectie 
van zeldzame mutanten (of recombinanten) in de populatie, die in het nieuwe milieu 
vanwege hun mutatie een groeivoordeel hebben. Genotypische veranderingen zijn 
het gevolg van veranderingen in het DNA van de bacterie. Deze kunnen soms de 
overhand krijgen. Fenotypische veranderingen daarentegen waren in principe al 
aanwezig, maar kwamen in het oude milieu om de een of andere reden niet tot 
expressie.

Spontane mutanten worden dus niet geïnduceerd en moeten al in de popu
latie aanwezig zijn, voordat deze aan een selecterend agens wordt blootgesteld. In 
het nieuwe milieu hebben deze genotypische varianten dan een voorsprong en 
kunnen worden uitgeselecteerd. Er bestaat een aantal methoden om de aanwe
zigheid van spontane mutanten in een bacteriecultuur aan te tonen. Mutaties 
vinden willekeurig plaats en betreffen verschillende genen in verschillende indi
viduen. Een mutatie is meestal schadelijk en soms zelfs letaal voor de cel waarin 
ze optreedt. Niettemin treden soms mutaties op waar de cel voordeel van heeft. De 
mutant heeft dan betere overlevingskansen ten opzichte van de oorspronkelijke 
bacterie.
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Wanneer men aan een bacteriecultuur een bacteriofaag toevoegt die in staat is 
deze bacterie te infecteren, neemt men waar dat de cultuur na enige uren opheldert, 
omdat de meeste bacteriën lyseren als gevolg van infectie door de bacteriofaag. Laat 
men de cultuur nog langer staan, dan wordt deze weer troebel omdat opnieuw bacte
riën gaan groeien. De nu gegroeide bacteriën blijken faagresistent te zijn (en kunnen 
dus niet meer door de faag worden geïnfecteerd). Deze blijven dit ook tijdens het 
overenten. Kennelijk zijn enkele individuen die resistent waren, uit de populatie 
geselecteerd. Is het ongevoelig worden van een bacterie voor bacteriofagen nog een 
betrekkelijk onschuldig fenomeen, verontrustend is de invloed van mutaties op het 
ongevoelig worden van ziekteverwekkende bacteriën voor antibiotica. Moleculair- 
biologisch gezien kan men verschillende soorten mutaties onderscheiden. Als een 
mutatie berust op de verandering van slechts één nucleotide in het DNA, spreekt men 
van een puntmutatie. Een puntmutatie kan ontstaan, doordat er bij de DNA-replicatie 
een nucleotide wordt verwisseld voor een ander, of doordat er een nucleotide teveel 
wordt ingebouwd (men spreekt dan van een insertie) of dat er juist een nucleotide te 
weinig wordt ingebouwd (men spreekt dan van een deletie). Soms kunnen deleties 
en inserties plaatsvinden die niet één nucleotide maar hele stukken DNA betreffen. 
Behalve door mutaties, kan het genoom van een bacterie ook veranderen doordat 
overdracht van genetisch materiaal plaatsvindt. Er is een drietal processen bekend, 
waarmee overdracht van erfelijk materiaal kan gebeuren, nl. transformatie (hierbij 
neemt een bacterie een grote hoeveelheid DNA, bijvoorbeeld een plasmide op uit de 
omgeving), transductie (hierbij neemt de bacterie DNA op door tussenkomst van een 
bacteriofaag) en conjugatie (hierbij worden grote stukken DNA overgedragen van de 
ene bacterie naar de andere, door een holle buisvormige structuur die de verbinding 
tussen beide bacteriën tot stand brengt).

3.12.1 Ongevoeligheid voor antibiotica
De meest gebruikte antibiotica kunnen op grond van hun werkingsmechanisme of 
aangrijpingspunt (‘target’) worden ingedeeld in een aantal groepen. Zo kan men 
onderscheiden: antibiotica die de vorming van het peptidoglycaan verhinderen 
(bijvoorbeeld penicillines en cephalosporines), antibiotica die de eiwitsynthese 
remmen (onder andere chlooramphenicol, erythomycine en tetracycline), antibiotica 
die de doorlaatbaarheid van de celmembraan beïnvloeden (onder andere polymyxines 
en tyrothricine), antibiotica die competeren met essentiële factoren in de stofwisse
ling (bijvoorbeeld trimethoprim en sulfonamiden), antibiotica die de synthese van 
nucleïnezuren beïnvloeden (bijvoorbeeld nalidixinezuur en rifampicine).

Een bacterie is gevoelig voor een antibioticum als de concentratie in het bloed (of 
in de urine, of op een andere plaats in de gastheer) voldoende hoog kan zijn om de 
groei van de bacterie te beïnvloeden (te vertragen of geheel te stoppen). Wanneer een 
bacterie niet gevoelig is voor het betreffende werkingsmechanisme van een antibio
ticum, spreekt men van een natuurlijke of intrinsieke resistentie. Mycoplasma-soorten 
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bijvoorbeeld hebben geen peptidoglycaanlaag en hebben daardoor een natuurlijke 
resistentie tegen penicilline. Van verworven resistentie is sprake, indien de verwekker 
van een ziekte aanvankelijk gevoelig was, maar in de loop der tijd ongevoelig is 
geworden voor het antibioticum.

Bacteriën beschikken soms over mechanismen waardoor antibiotica onwerk
zaam kunnen worden gemaakt: zo wordt bijvoorbeeld een enzym gevormd dat het 
antibioticum inactiveert door afbraak of door modificatie. Voorbeelden van inacti
verende enzymen zijn penicillinase en cefalosporinase (dus bètalactamasen) en 
enzymen die aminoglycosiden modificeren. De productie van deze enzymen berust 
meestal op verworven, extrachromosomale resistentiefactoren (plasmiden).

Ook kan worden voorkomen dat het antibioticum zijn aangrijpingspunt bereikt. 
Dit kan op verschillende manieren tot stand worden gebracht:

Verandering van de permeabiliteit van de celmembraan waardoor de cel slechter 
doorlaatbaar wordt voor het antibioticum. Dit is gevonden voor bètalactamasen, voor 
quinolonen en voor aminoglycosiden (veelal bij chromosomale mutatie).

Door een actieve uitscheiding (efflux) van tetracycline wordt voorkomen dat dit 
antibioticum zijn doelwit kan bereiken (genetische basis op een plasmide).

Ook de verhoogde synthese van de verbinding waar het antibioticum mee concur
reert (in casu het doelwit), kan onder dit mechanisme worden geschaard. Dit wordt 
soms gevonden voor sulfonamiden en trimethoprim. Deze blijken minder effectief 
tegen bepaalde bacteriën vanwege een overproductie van de aangrijpingsplekken van 
het antibioticum. Het antibioticum wordt als het ware verdund.

Het aangrijpingspunt van het antibioticum is veranderd. Door de verandering 
van één aminozuur in een enzym verandert bijvoorbeeld de gevoeligheid van de 
aangrijpingspunten voor bètalactamasen, macroliden en antagonisten van de foli- 
umzuursynthese. Ook kan een verandering optreden in een eiwit in het gevoelige 
deel van het ribosoom (bijvoorbeeld streptomycine-resistentie).

Een genmutatie waardoor resistentie optreedt, kan spontaan optreden en verder 
door bestraling, chemische stoffen en ook door antibiotica. Er zijn twee mogelijk
heden:
1 de ‘one-stepmutatie’ snelle resistentietoename (voorbeeld: streptomycine);
2 en de ‘multi-stepmutatie’ langzame resistentietoename (voorbeeld: penicillines).

Antibioticumresistentie in ziekteverwekkende bacteriën die in voedsel zijn gerela
teerd, is onder andere een reden tot bezorgdheid in het geval van Salmonella spp., 
Campylobacter spp.. Listeria spp., Yersinia spp. en sommige E. coZi-stammen.

3.13 BACTERIËLE VIRULENTIEFACTOREN
In dit hoofdstuk is het vermogen van sommige bacteriën om ziekte te verwekken 
een aantal keren aan de orde gekomen. Ook zijn terloops een aantal eigenschappen 
van bacteriën ter sprake gekomen die van belang zijn voor het ziekteverwekkende 
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vermogen van bacteriën. Voor een beter begrip worden deze eigenschappen, ook wel 
virulentiefactoren hieronder nog eens op een rijtje gezet. De door voedsel overge
brachte ziekten worden in Hoofdstuk 5 besproken.

Er is veel discussie over wat nu precies een bacteriële virulentiefactor is. In 
wezen is een virulentiefactor een eigenschap van een ziekteverwekker die essentieel 
is voor het veroorzaken van de ziekte in de gastheer. Hierbij kan men denken aan 
eigenschappen die ervoor zorgen dat de bacterie kan waarnemen dat hij zich in de 
gastheer bevindt of juist niet, eigenschappen die zorgen dat de bacterie de gastheer 
kan koloniseren en eigenschappen die schade toebrengen aan de gastheer.

De volgende factoren kunnen als virulentiefactor worden aangemerkt:
Hechtings- en kolonisatiefactoren. Voorbeelden hiervan zijn specifieke hechtings- 

factoren zoals fimbriae of pili, die aan een specifieke receptor bij de gastheer binden 
en een gastheer- of weefselspecifieke hechting tot stand brengen. Aspecifieke hech- 
tingsfactoren zijn onder andere kapsels en slijmlagen. Kapsels en slijmlagen op 
een bacterie hebben ook een functie bij het bemoeilijken van de fagocytose van de 
bacterie door cellen van het immuunsysteem van de gastheer. Sommige bacteriën, 
bijvoorbeeld Campylobacter spp., gebruiken hun fiagellen ook voor aanhechting aan 
epitheel van de gastheer. Het lipopolysacharide of lipoteichoinezuur van sommige 
bacteriën speelt ook een rol bij aspecifieke aanhechting.

NB Een bacterie die niet kan aanhechten en koloniseren, kan geen ziekte verw
ekken, want deze wordt snel weer uit de gastheer verwijderd.

Extraceïlulaire enzymen. Deze kunnen betrokken zijn bij het verkrijgen door de 
bacterie van stoffen die nodig zijn voor de groei. Voorbeelden hiervan zijn hemo- 
lysinen en sideroforen, die zorgen voor het benodigde ijzer. Coagulase en katalase 
spelen een rol bij het verzet van de bacterie tegen de afweersystemen van de gast
heer.

Bacteriële toxinen. Toxinen worden door bacteriën gevormd om delen van de 
afweer van de gastheer uit te schakelen, bijvoorbeeld het verlammen van de darm- 
peristaltiek of van de trilharen in de ademhalingswegen, Toxinen van Bordetella bron- 
chiseptica of Bordetella pertussis zorgen voor verspreiding door het stimuleren van 
de hoestprikkel en enterotoxinen van sommige E. coli veroorzaken diarree. Andere 
toxinen dienen om schade aan weefsels en cellen van de gastheer te veroorzaken, 
waardoor de bacterie aan extra voedsel kan komen.

Eigenschappen van bacteriën die een rol spelen bij het ontwijken van de immuun- 
respons (immuun-evasie) van de gastheer kunnen ook als virulentiefactoren worden 
beschouwd. Kapsels en slijmlagen zijn in dit verband al genoemd, evenals toxinen 
die bepaalde delen van het immuunsysteem onwerkzaam maken. Het vermogen van 
sommige bacteriën om IgA-moleculen af te breken (Streptococcus spp.), of omgekeerd 
aan hun oppervlak te binden door specifieke IgA-receptoren (Staphylococcus spp.), 
frustreert eveneens de immuunafweer. Ook het vermogen van bacteriën om ervoor 
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te zorgen dat zij niet door het immuunsysteem van de gastheer worden herkend als 
‘lichaamsvreemd’, doordat zij eiwitten op hun oppervlak produceren die op eiwitten 
van de gastheer lijken (moleculaire mimicry) of het binden van gastheereiwitten op 
het oppervlak van de bacterie met het doel niet herkend te worden zijn virulentiefac- 
toren. Het vermogen van sommige andere bacteriën om in fagocyten te overleven 
is eveneens een virulentiefactor. Zo zijn nog vele andere voorbeelden van immuun- 
evasie te geven, maar dit zou in het kader van dit hoofdstuk te ver voeren.

3.14 VIRUSSEN
In 1953 werden virussen door de Nobelprijswinnaar S.E. Luria (1912-1991) gedefini
eerd als ‘submicroscopische deeltjes bestaande uit nucleïnezuur en eiwit, die in staat 
zijn in levende cellen te worden binnengebracht en die zich slechts in levende cellen 
kunnen vermenigvuldigen’. ‘Virus’ is een Latijns woord voor gif. Deze naam komt 
voort uit de oorspronkelijke waarneming dat een virusinfectie merkbare schade aan 
het gastheerorganisme veroorzaakt en vaak zelfs leidt tot de dood daarvan.

Virussen bestaan uit stukken RNA of DNA, doorgaans georganiseerd als een 
kluwen en meestal omgeven door een eiwitbevattende structuur, het capside of kapsel. 
Er is geen eigen stofwisseling. Daarom is een ‘gastheer’ nodig voor hun vermenig
vuldiging. Dit unieke mechanisme van replicatie is het belangrijkste kenmerk van 
een virus, maar ook de reden waarom virussen tegenwoordig niet meer als levende 
organismen worden beschouwd.

Een virus bevat DNA of RNA, maar niet beide. Het capside heeft de bescherming 
van het genoom als doel. De genomen van DNA-virussen kunnen zowel dubbel- 
strengs (ds; double strand) als enkelstrengs zijn (ss, single strand).

De meest voorkomende vormen van virale genomen zijn ssRNA en dsDNA. Ook 
dsRNA- en ssDNA-genomen in virussen kunnen klinisch van belang zijn. Enkel
strengs virale genomen kunnen verder worden onderverdeeld op grond van de pola
riteit van het RNA. Zo onderscheidt men positive strand (sense) en negative strand 
(antisense) RNA-virussen. Het sense-RNA kan direct worden gebruikt als matrijs 
voor eiwitsynthese, terwijl het antisense-RNA via een tussenstap dient te worden 
omgezet in een nucleïnezuur dat wel geschikt is voor vertaling in eiwitten.

Veel virussen hebben aanvullende structurele kenmerken, bijvoorbeeld een 
mantel die bestaat uit een eiwitbevattende lipide dubbellaag (figuur 3.13). De aan- 
of afwezigheid hiervan vormt een belangrijk onderscheid tussen twee groepen 
virussen, namelijk de mantel- en de niet-mantelvirussen (enveloped, non-enveloped 
viruses). Een compleet virusdeeltje dat al deze kenmerken combineert, wordt een 
virion genoemd.

Zodra een cel is geïnfecteerd met een virus, gaat dit zich binnen de cel massaal 
vermenigvuldigen, of beter: kopiëren. Virussen zijn daardoor ziekteverwekkend en 
kunnen dus mensen, dieren of planten aantasten.

De mogelijkheid van verschillende groepen virussen om ziekte te veroorzaken, 
hangt af van de mate van aanwezigheid van structurele en functionele eigenschappen.
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Figuur 3.73 Schema van een virus. Voor de mantei wordt hier de term ‘capside’ gebruikt. Met de ‘spikes' 
hecht het virusdeeltje zich aan de wand van een cel.

Daardoor kunnen zelfs binnen een nauw verwante groep virussen verschillende 
soorten virussen significant verschillende ziektebeelden veroorzaken.

De specificiteit is groot. Plantenvirussen zijn onschadelijk voor mens of dier. 
Ook niet alle virussen die bij dieren infecties kunnen veroorzaken, kunnen dat bij 
de mens. Vaak kunnen virussen zichzelf alleen kopiëren in bepaalde weefsels of 
cellen. Bij voedselinfecties die door virussen worden veroorzaakt, worden voorname
lijk cellen van de darmwand aangetast.

Het vermeerderingsproces wordt meestal gestopt doordat de geïnfecteerde cellen 
antilichamen gaan vormen, zoals deze dat ook doen tegen moleculen vanaf een bepa
alde grootte. De afweer kan echter falen of om bepaalde redenen niet mogelijk zijn. 
De gevolgen zijn dan vaak fataal.

Het capside bepaalt de vorm van het virus. Dit is dilcwijls bedekt met bepaalde 
structuurelementen, samengesteld uit complexen van koolhydraten en eiwitten. 
Deze structuren passen op receptoreiwitten van gastheercellen.

De oppervlaktestructuren van het viruskapsel kunnen overigens veranderen, waar
door hetzelfde virus opnieuw dezelfde mensen ziek kan maken. Dit is onder meer bekend 
van het influenzavirus. Daarom kan iemand meerdere malen influenza (griep) krijgen.

De afmetingen van virussen zijn gering: 1 tot 3 % van de grootte van een gemid
delde bacterie.

De taxonomie (indeling) van virussen vindt ook plaats in families en in klassen. 
Deze stamt wellicht uit de tijd dat vele onderzoekers virussen - althans ten dele - 
als levende organismen beschouwden. (Het is overigens niet onjuist, virussen in 
overdrachtelijke zin als obligate parasieten aan te duiden; ze zijn immers volledig 
afhankelijk van de metabole activiteit van de gastheercel.) De indeling is gebaseerd 
op grootte, vorm, het soort erfelijk materiaal (RNA of DNA) en verder op nog andere 
overeenkomsten en verschillen in het basisprincipe van virale vermenigvuldiging.
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De virale besmetting van voedsel en water wordt vaak veroorzaakt door norovi- 
russen. Evenals bij besmetting met calicivimssen, rotavirussen, astrovirussen, adenovi- 
russen en coronavirussen zijn ingewandsstoornissen het gevolg. Het hepatitis A-virus, 
ook in voedsel en water aanwezig, veroorzaakt de ziekte waarnaar het is genoemd.

3-15 SCHIMMELS EN GISTEN
Zoals al eerder werd aangegeven, behoren schimmels en gisten tot het rijk der Fungi. 
Deze behoren op hun beurt tot de eukaryote organismen, maar vallen toch onder het 
werkterrein van de microbiologie. (Een praktische consequentie van hun eukaryoti- 
sche aard is, dat schimmels en gisten niet gevoelig zijn voor de antibiotica waarmee 
pathogene bacteriën worden bestreden.)

Fungi zijn heterotroof. Dit betekent dat deze, in tegenstelling tot de autotrofe 
planten, organisch materiaal nodig hebben voor hun groei en energievoorziening. 
Ze leven daarom in de natuur als saprofiet van dood of rottend organisch materiaal, 
of als parasiet ten koste van een gastheer.

Schimmels groeien als buisvormende, zich vertakkende draden, de hyfen, die 
met elkaar worden verweven tot een netwerk van schimmeldraden, het mycelium 
(figuur 3.14a). Gisten doen zich voor als eencellige organismen, die zich door 
knopvorming vermenigvuldigen (figuur 3.14b). Bij sommige gistsoorten wordt de 
knopvorming soms niet afgemaakt, maar verlengen de knoppen zich tot draden 
{pseudohyfen), die een pseudomycelium kunnen vormen.

Sommige fungi (bijvoorbeeld Candida albicans) zijn dimoif, dat wil zeggen dat de 
groei plaatsvindt zoals bij gisten als ze saprofytisch zijn (uitsluitend van afvalstoffen 
levend, in de bodem of op een kweekmedium), maar een mycelium vormen als ze 
parasitair leven. Er zijn echter ook dimorfe fungi bekend die het omgekeerde doen; 
daar vormt juist de saprofytische vorm een mycelium.

Schimmels kunnen groeien bij een veel lagere a^dan bacteriën (tot iets minder 
dan 0,8) en zijn daarom vaak de oorzaak van bederf bij halfdroge levensmiddelen. 
Ook gisten kunnen zich vermeerderen bij een relatief lage wateractiviteit, maar 
minder laag dan bij schimmels (tot iets hoger dan 0,8).

Figuur 3.14 Schematische weergave van een draadschimmel (a) en gistcelien (b).
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Schimmels groeien voornamelijk aëroob, maar veel gisten kunnen bovendien 
door fermentatie (vergisting) alcohol produceren. In dat geval bezitten ze ook een 
anaëroob metabolisme. Voor het kweken van de fungi wordt meestal Sabouraud- 
glucose-agar gebruikt, een eenvoudig medium met pepton en glucose als voedings
stoffen. Aan dit medium kunnen antibiotica worden toegevoegd (bijvoorbeeld 
chlooramfenicol) om overgroeien door bacteriën te voorkomen.

De voortplanting geschiedt bij fungi door sporen. Deze ontstaan door een gewone 
mitose (aseksuele voortplanting). De fungi zijn in de systematiek ondergebracht in 
klassen, orden enzovoort op grond van de kenmerken van de geslachtelijke voort
planting. De identificatie van schimmels voor de diagnostiek berust echter meestal 
op de kenmerken van de aseksuele sporulatie. Bij het identificeren van gisten komen 
daar, naast de morfologische eigenschappen, vooral ook fysiologische eigenschappen 
bij, zoals de vergisting van verschillende suikers.

Sporen kunnen ook ontstaan door versmelting van twee hyfen (zygosporen) van 
de schimmel. Deze sporen kunnen minder gunstige omstandigheden overleven en 
lijken daarin op sporen van bacteriën. De belangrijkste functie van schimmelsporen 
is echter hun rol bij de voortplanting.

Sporen hebben doorgaans een bepaalde kleur (groen tot groenblauw, bruin) 
of zijn zwart. Het zijn meestal geen felle kleuren; de grijze component overheerst. 
Rijpe sporen zijn donkerder dan onrijpe. Het zijn de sporen die de kleur van de 
schimmel bepalen; mycelium heeft gewoonlijk weinig kleur. De schimmels die 
vaak op bedorven etenswaren worden gevonden (Aspergillus spp.), bezitten een grijs
groene kleur. Penicillium roqueforti is herkenbaar als grijsblauwe aderen in verschei
dene harde schimmelkaassoorten.

De sporulatie veroorzaakt niet alleen de kleur van de schimmel, maar geeft deze 
ook een bepaald uiterlijk. De drie hoofdvormen zijn afgebeeld in figuur 3.15.

Figuur 3. TS De drie hoofdvormen van sporulatie: (a) het penicillium-tYpe, (b) het Aspergillus-type en 
(c) het Mucor-type.

(C)
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Infecties door fungi zijn bij de mens zeldzaam, althans in onze streken. Van een 
aantal schimmels is echter aangetoond dat deze toxinen kunnen produceren. Het 
zijn zeer giftige en bovendien kankerverwekkende verbindingen, die in producten 
zoals graanproducten (ochratoxine) en pindakaas (aflatoxine) kunnen terechtkomen 
wanneer deze schimmels op het uitgangsmateriaal hebben kunnen groeien.

Enkele schimmeltoxinen (of mycotoxinen) worden elders besproken. De levens
middelenmicrobioloog zal er in zijn/haar dagelijkse praktijk niet zoveel mee te 
maken hebben (tenzij hij/zij op dit terrein is gespecialiseerd), maar moet uiteraard 
wel van het bestaan van deze toxinen en hun eigenschappen op de hoogte zijn.

Bekende mycotoxinen zijn aflatoxine, ochratoxine en sterigmatocystine. Afla
toxine wordt onder andere gevormd door Aspergillus spp. (Aspergillus flavus, Asper
gillus parasiticus), die kunnen voorkomen in noten. Het is sterk kankerverwekkend. 
Rundvee dat wordt gevoerd met aardnotenmeel, vervaardigd uit noten die in warme 
streken besmet zijn geraakt, scheidt een metaboliet af in de melk die eveneens 
kankerverwekkend is, zij het in mindere mate. Sterigmatocystine (‘steri’) kan op 
beschimmelde kaas voorkomen. Ochratoxine wordt door varkens met het voer opge
nomen en is sterk nefrotoxisch.

LITERATUUR
Barbier-Schenk, A.M. & H.P. van Egmond (2005), ‘Mycotoxinen blijven een bron 

van zorg’. In: Voedingsmiddelentechnologie 38, nr. 26, pp. 40-41.
Egmond, H.P. van (2004), ‘Natural toxins: risks, regulations and the analytical situa

tion in Europe’. In: Analytical and Bioanalytical Chemistry 378,1152 -1160.
Egmond, H.P. van (2004), ‘Mycotoxins: detections, reference materials and regula

tion’. In: R.A. Samson, E.S. Hoekstra & J.C. Erisvad, Introduction to food- and air
borne fungi. 7th ed. Centraalbureau voor Schimmelcultures, Utrecht, pp. 332-338.

George, M., David R., Boone, R.W., Castenholz (Eds.) (2001), Bergey’s Manual of Sys
tematic Bacteriology, Vol. I. Tweede druk.

Mimms, C., J. Playfair, I. Roitt, D. Wakelin & R. Williams (1998), Medical microbiology, 
2nd ed. Mosby, London.

Ruiter, A. (2002), Inleiding tot de levensmiddelenchenrie. Elsevier gezondheidszorg, 
Maarssen.



4 Microbiologie van enkele 
levensmiddelen

J.H. Houben (vlees en vleesproducten) en A. Ruiter (bederf; andere 
voedingsmiddelen)

4.1 INLEIDING
De levensmiddelenmicrobiologie is voor een belangrijk deel gericht op voedings
middelen van dierlijke oorsprong, omdat het vóórkomen van ziekteverwekkende 
micro-organismen daarin de meeste problemen met betrekking tot de volksgezond
heid oplevert. Deze voedingsmiddelen zullen daarom in dit hoofdstuk ook de meeste 
aandacht krijgen. Daarnaast is een korte bespreking gewijd aan de microbiologie van 
groenten en fruit.

4.2 BEDERF
Verreweg de meeste levensmiddelen zijn, zoals de natuur ze aanlevert, geen stabiele 
producten en daardoor aan bederf onderhevig. Bereiding en bewaring vereisen veel 
zorg, vooral in hygiënisch opzicht. Dit hoofdstuk wordt daarom ook begonnen met 
een beschouwing over bederf.

Bederf is 'iedere ongewenste verandering in de eigenschappen van enig mate
riaal’ (Van Dale). Deze - zeker niet slechte - definitie doet evenwel geen recht aan 
het feit dat bederf vooral een voortschrijdend proces is. Onder bederf van voedings
middelen moeten dus processen worden verstaan die op de een of andere manier 
leiden tot onaanvaardbaarheid van het product.

In feite berust bederf bijna altijd op processen van chemische aard. Bij enkele 
vormen van bederf overheersen echter fysische veranderingen. Een voorbeeld 
van fysisch bederf is uitdroging van bevroren producten die te lang zijn bewaard 
of waarvan de verpakking ontoereikend was. Het tranig worden van vet (vooral in 
vette vis) is het gevolg van bepaalde oxidatiereacties. Polymerisatieverschijnselen 
in bakolie veroorzaken ook een vorm van bederf. Bakolie die hierdoor viskeus en 
donker is geworden, wordt beschouwd als bedorven.

De meeste bederfprocessen in voedingsmiddelen worden echter enzymatisch 
gekatalyseerd. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen enzymen die van 
nature in het product voorkomen, en enzymen van microbiële afkomst. Een verschil 
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tussen beide vormen is, dat puur enzymatisch bederf direct inzet zodra de daar
voor vereiste omstandigheden aanwezig zijn terwijl microbieel bederf vaak pas na 
enige tijd op gang komt. De verklaring voor dit laatste is dat micro-organismen die 
het bederf ontwikkelen (vaak bacteriën, maar ook schimmels en in enkele gevallen 
gisten), eerst tot aanzienlijke hoeveelheden moeten uitgroeien voordat deze in staat 
zijn, bepaalde omzettingen in zodanige mate tot stand te brengen dat bederf wordt 
geconstateerd. Overigens heeft ook puur enzymatisch bederf meestal wat tijd nodig 
voor het kan worden waargenomen.

Bederfprocessen in voedingsmiddelen zijn verwant aan rijpingsprocessen. 
Onder dit laatste verstaat men veranderingen die, na verloop van tijd, een product 
met de gewenste smaak, kleur en/of consistentie opleveren. De rijping van bepaalde 
kaassoorten kan als voorbeeld dienen. Soms is de grens tussen rijping en bederf 
subjectief. Bepaalde producten uit verre streken, die daar zeer worden gewaardeerd 
vanwege hun ‘gerijpte’ smaak, worden hier als bedorven ervaren. Het omgekeerde 
komt uiteraard ook voor. Over de sensorische Icwaliteit van enkele Europese kaas
soorten kan men eveneens van mening verschillen. Rijping kan overigens - net als 
bederf- microbieel, enzymatisch of chemisch zijn. Soms gaat het om een combinatie 
van deze typen.

Sensorisch waarneembaar bederf is vaak vooral een kwestie van eiwitafbraak, 
waarbij zich min of meer vluchtige verbindingen vormen. Daaronder bevinden 
zich bijna altijd aminen en soms ook ammoniak en zwavelhoudende verbindingen. 
Eiwitafbraak kan overigens ook leiden tot ongewenste textuurveranderingen, waarbij 
een extreme verweking van weefsels kan optreden, bijvoorbeeld bij sommige haring- 
producten.

Aminen manifesteren zich vooral als de pH tijdens het bederfproces oploopt. 
Overigens zijn niet al deze aminen vluchtig en in die gevallen ook niet sensorisch 
waarneembaar. Een voorbeeld is histamine, dat wordt gevormd uit het aminozuur 
histidine. Histamine komt in het lichaam vrij bij ontstekingen en verbrandingen 
en regelt dan verstoorde lichaamsfuncties. Ook bij allergische reacties komt echter 
histamine vrij. In vissen zoals makreel en tonijn, waar veel vrij histidine in het spier- 
vlees voorkomt, kan de hoeveelheid histamine bij kwaliteitsachteruitgang zeer hoog 
worden (enkele honderden mg per kg), in bijzondere gevallen zelfs voordat senso
risch bederf wordt waargenomen. Dit kan voorkomen in volconserven en ook in heet 
gerookte makreel. Consumptie van deze producten kan bij gevoelige personen tot 
(voorbijgaande) vergiftigingsverschijnselen leiden.

Bij de afbraak van het aminozuur tryptofaan ontstaan indol en homologen 
daarvan; kwalijk ruikende verbindingen die onder meer aan feces hun karakteris
tieke geur verlenen.

In dit hoofdstuk zal vooral het microbiële bederf regelmatig ter sprake komen. 
Vaak wordt dit bederf in eerste instantie sensorisch waargenomen. Het werkt dan 
als een signaal, waardoor erger wordt voorkomen. Dit signaal wordt echter niet
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Tabel 4.1 Type voedsel (% uitbraken) als oorzaak van voedsel!nfecties en voedselintoxicaties in Nederland 
(r993-t99S)-

Vlees, vleesproducten 13
Vis, schaaldieren 6

Gevogelte, eieren, eiproducten 3
Melk, zuivelproducten 5
Bakkerswaren 2

Groente en fruit 2

Salades 2

Chinese gerechten 18

Overige buitenlandse gerechten 9
Dranken 2

Diverse andere 38
Onbekend 1

in alle gevallen afgegeven! Bepaalde bacterietoxinen, die vaak ongemerkt worden 
gevormd, zijn beruchte voedselvergiftigers. Ook veel schimmeltoxinen of myco- 
toxinen hebben een slechte naam, zij het dat hier meestal geen sprake is van een 
acute vergiftiging.

Soms ontstaan mycotoxinen niet in het eindproduct, maar in de grondstoffen of 
in diervoeder, waarna gedeeltelijke overdracht naar het spierweefsel of naar de melk 
plaatsvindt. In die gevallen moet het product wellicht niet als ‘bedorven’ worden 
beschouwd, maar wel als ondeugdelijk, wat hier wil zeggen: ongeschikt voor mense
lijke consumptie.

In het algemeen wordt de betekenis van schimmeltoxinen onderschat; misschien 
omdat het om ‘natuurlijke’ contaminanten gaat. Altijd zal evenwel daaraan aandacht 
moeten worden besteed en uiteraard ook aan bederf door schimmels achteraf, omdat 
consumptie niet per definitie onschadelijk is. Bewaarcondities, bedrijfs- en huishou
delijke hygiëne zijn hier de sleutelwoorden.

4.3 VLEES ALS ZODANIG
Vlees in de zin der wet (i.c. de Vleeskeuringswet) is de verzamelnaam van onder 
andere spiervlees, vetweefsel en slachtafvallen (afvallen in de betekenis van ‘wat 
afvalt’, namelijk van het karkas bij het slachten). Het betreft hier slachtafvallen die 
naogen worden bestemd voor consumptie zoals lever, nieren enzovoort.

Men gaat ervan uit dat vlees van goed uitgeruste, gezonde slachtdieren in de 
regel inwendig steriel is. Eventueel aanwezige pathogene organismen worden dan 
ook meestal aan het oppervlak gevonden. Bij het slachten van slachtdieren is het 
onvermijdelijk dat bacteriën van huid, klauwen enzovoort en van de omgeving op of 
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in het vlees terechtkomen. Het aantal bacteriën dat uiteindelijk op het vlees terecht
komt, kan echter sterk worden beperkt door een goede hygiëne in de slachtlijn en 
tijdens de verdere be- en verwerking van vlees.

De voornaamste pathogenen die via (rauw) vlees kunnen worden verspreid zijn: 
Salmonella spp. (met name Salmonella typhimurium), Campylobacter jejuni, Yersinia 
enterocolitica en enteropathogene stammen van E. coli (zoals Oi57:H7).

Vlees is een zeer geschikte voedingsbodem voor allerlei ongewenste micro- 
organismen. Slachtwarm vlees heeft dan ook nog een temperatuur waarbij veel van 
deze organismen optimaal groeien. Het is daarom van groot belang dat vlees na 
de slacht zo snel mogelijk wordt gekoeld. Vanuit microbiologisch oogpunt is het 
natuurlijk ook belangrijk dat het vleesoppervlak zo droog mogelijk blijft. Wat de 
vleeskwaliteit betreft, is een te sterke indroging echter niet gewenst. Verder kan een 
te snelle koeling bij runderen, kalveren, lammeren en schapen vóór het intreden van 
de lijkstijfheid {rigor mortis) tot taai vlees leiden (de zogenoemde ‘cold shortening’). 
Bij deze diersoorten dienen extra maatregelen te worden genomen om de ongewenste 
vertaaiing te voorkomen.

Bij varkenskarkassen heeft snelkoeling, bijvoorbeeld door toepassing van een 
lage luchttemperatuur van de omringende lucht bij het afkoelen, geen nadelige 
gevolgen voor het vlees. Bij slachtwarme varkenskarkassen past men vaak enige tijd 
luchttemperaturen van bijvoorbeeld -5 °C toe, om in circa 12 uur een vleestempera- 
tuur van ongeveer 7 °C te kunnen bereiken. Na deze behandeling volgt dan opslag bij 
o tot 2 °C. Door het handhaven van hoge relatieve luchtvochtigheden in de koelcellen 
tracht men hierbij de indroging van het vlees zo veel mogelijk tegen te gaan.

Bij deze temperaturen wordt de ontwikkeling van mesofiele bacteriën sterk 
geremd.

Psychrofiele en psychrotrofe organismen kunnen zich dan echter nog goed 
vermeerderen. De soorten die op de voorgrond treden bij vlees dat aan de lucht 
gekoeld is, behoren tot de geslachten Pseudomonas en Acinetobacter. Deze bacteriën 
veroorzaken wel bederf, maar zijn niet pathogeen. Bij aantallen van meer dan onge
veer lo^-io® per cm" wordt de kleine hoeveelheid glucose die aan het oppervlak van 
het vlees aanwezig is, snel opgebruikt. De bacteriën gaan dan over tot het afbreken 
van aminozuren, met als gevolg dat - vrij abrupt - afwijkende geuren gaan optreden. 
Bij nog hogere aantallen kunnen slijmvorming, verkleuringen en gevorderde 
eiwitafbraak worden waargenomen. De genoemde organismen vermeerderen zich 
onder koeling zo snel, dat eventueel aanwezige koudeminnende pathogene bacte
riën vrijwel volledig in hun vermeerdering worden belemmerd. Vermeerdering van 
de genoemde typische bederfflora van Pseudomonas-achügen kan bij verlaging van de 
temperatuur plaatsvinden tot ongeveer -2 a -3 °C. Tot -5 °C wordt nog een langzame 
vermeerdering van gisten en schimmels waargenomen en tot circa -8 °C een sterk 
vertraagde vermeerdering van bepaalde gisten en van een enkele schimmelsoort. 
Algemeen neemt men aan dat beneden -18 °C geen groei van micro-organismen 
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meer plaatsvindt. De meeste soorten blijven echter ook bij diepgevroren vlees voor 
een groot deel in leven en zullen daarna bij hogere temperaturen (onder andere na 
ontdooien) weer gaan groeien.

Een betere houdbaarheid van vlees onder koeling kan nog worden verkregen 
door het onder vacuüm of in speciale gasmengsels (MAP; Modified Atmosphere 
Packaging) te verpakken. Bij de tegenwoordig toegepaste gasmengsels, maar ook 
in de verpakking onder vacuüm is het actieve agens kooldioxide (CO^). De verpak
kingsmaterialen voor verpakken onder vacuüm zijn meestal kunststoffen met een 
hoge zuurstofdichtheid.

De karakteristieke aerobe Gram-negatieve bederffiora van vlees wordt door CO^ 
(bij voldoende hoge concentratie) volledig geremd. Andere groepen van organismen, 
zoals melkzuurbacteriën en sommige corynebacteriën (vooral Brochothrix thermo- 
sphacta) kunnen zich dan echter nog wel ontwikkelen, zij het langzaam. Deze groei 
heeft tot gevolg dat de pH iets daalt. Bij beide genoemde verpakkingsvormen zullen 
bederfverschijnselen zoals slijmvorming worden voorkomen, terwijl de enigszins 
zure geur die ontstaat niet als hinderlijk wordt ervaren. Overigens is koeling ook van 
betekenis bij het transport. Het vlees moet doorgekoeld in gekoelde wagens worden 
gehangen waarbij grote temperatuurschommelingen aan het oppervlak - met het 
oog op het tegengaan van condensvorming en ongewenste bacteriegroei - tijdens het 
laden moeten worden vermeden.

Door vlees tot beneden -18 °C in te vriezen, kan microbieel bederf, zoals gezegd, 
volledig worden stilgezet en sterven de eventueel hierin aanwezige parasieten tijdens 
de bevroren bewaring af. Eventueel aanwezige virussen echter worden door de 
bevroren bewaring juist geconserveerd. Bij dieren die worden geslacht in het incu- 
batiestadium van een ziekte, kunnen virussen die bij dieren ziekten verwekken, in 
diverse weefsels voorkomen. Nadat het vlees is ontdooid, zal het dan zelfs na een 
bevroren opslag van jaren (bijvoorbeeld in het geval van varkenspest) nog besmet- 
telijk zijn voor varkens (vleesresten in keukenafval).

4.4 VLEESPRODUCTEN
De groei van micro-organismen op of in vleesproducten is in eerste instantie afhan
kelijk van de fysische, chemische en structurele eigenschappen van deze producten. 
Men noemt deze de intrinsieke factoren. Hieronder vallen onder andere de samenstel
ling, de pH, de wateractiviteit, de aanwezigheid van antimicrobiële verbindingen en 
de structuur.

Daarnaast heeft de wijze van bewaren en transport (temperatuur, relatieve lucht
vochtigheid, samenstelling van de omringende gasatmosfeer enzovoort) een grote 
invloed op de uiteindelijke groei. Dit worden de extrinsieke factoren genoemd. Tot 
slot spelen de zogenoemde impliciete factoren een rol. Hieronder verstaat men het 
vermogen van micro-organismen om zich aan te passen aan nieuwe fysiologische 
omstandigheden.
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Door vlees te verwerken tot vleesproducten kan de houdbaarheid ervan aanzien
lijk worden verbeterd. Door toepassing van drogen, roken, zouten, fermenteren 
en verhitten - of combinaties hiervan - kunnen, zelfs bij omgevingstemperatuur, 
biologisch stabiele producten worden verkregen. Wel moet een moderne trend naar 
‘minimal processing’ van voedingsmiddelen worden genoemd. Dit betekent dat 
(traditionele) veiligheidsparameters worden afgezwakt en dat steeds meer producten 
onder koeling dienen te worden opgeslagen en getransporteerd. Een direct gevolg 
hiervan is dat, bij onvoldoende handhaving van de vereiste lage temperatuur in de 
koudeketen, nieuwe risico’s worden geïntroduceerd.

De verpakking van vleesproducten vindt in principe plaats met dezelfde materialen 
als die voor de vacuüm- en gasverpakking van vlees. De gasmengsels die bij het 
laatstgenoemde type verpakking als regel worden gebruikt, zijn mengsels van stik
stof en koolzuurgas. Uiteraard zijn deze gasmengsels zuurstofarm. Factoren zoals 
een laag uitgangskiemgetal, goede hygiëne, lage opslagtemperaturen, het juiste kool- 
zuurpercentage en diepte van het vacuüm moeten bij de verpakking van vleespro
ducten nauwgezet in acht worden genomen.

De vleessnijmachine kan een grote besmettingsbron zijn. Wanneer overeen
komstige producten na elkaar worden gesneden, zijn de infectierisico’s minder groot 
dan wanneer ook andere producten tussendoor worden gesneden, bijvoorbeeld boter- 
hamworst (een verhit, kiemarm product) na snijworst (een rauw, bacterierijk product). 
Via het mes worden bacteriën uit de snijworst overgedragen op de boterhamworst. 
Deze kunnen daarna in de verpakking tot ontwikkeling komen en het product doen 
verzuren en verkleuren.

Van veel belang is een verlaagde pH en toevoeging van nitriet, waardoor vermeer
dering van een ongewenste besmettingsflora (bijvoorbeeld opgebracht tijdens het 
snijden) tot op zekere hoogte wordt tegengegaan.

Op bedorven, gesneden vleesproducten (die als regel zout en nitriet bevatten) 
vindt men doorgaans een Gram-positieve flora, vooral Brochothrix thermosphacta, 
Camohacterium spp., Lactobacillus spp., Leuconostoc spp. en Weissella spp. De belang
rijkste bederfverschijnselen zijn verkleuringen en afwijkende (vaak zure) geuren. 
Soms treedt gasvorming op. De pH kan wat dalen.

Door zouten wordt de groei van de typische Gram-negatieve bederfflora van 
vlees effectief tegengegaan. Nitriet is in dit kader een tweede belangrijke stof, vooral 
vanwege de remmende werking van dit zout op de groei van Clostridium spp. in het 
algemeen (en Clostridium botulinum in het bijzonder), van Staphylococcus aureus en 
van bederfbacteriën.

4.4.1 Vleesproducten die onder koeling moeten worden bewaard
Onder deze categorie vallen diverse typen meer of minder intensief behandelde vlees
producten zoals;
■ licht gezouten, niet-verhitte producten, al dan niet gefermenteerd, zoals bacon 

en ossenworst;
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■ gepasteuriseerde producten zoals gekookte ham, en gekookte worstsoorten zoals 
boterhamworst, moderne Gelderse rookworst, bloedworst en leverworst;

■ de intensiever gepasteuriseerde zogenoemde REPFEDs {refrigerated processed 
foods of extended durability), zoals kant-en-klare, koelverse maaltijden die ook 
vlees kunnen bevatten.

Het pasteuriseren van vleesproducten is een milde vorm van warmtebehandeling 
en heeft als doel de producten gaar (eetbaar) te maken, enzymen te inactiveren, een 
groot deel van de bederfflora te doden en ook eventueel aanwezige pathogenen die 
geen sporen vormen. Bacteriesporen en sommige niet-sporevormende bederfbac- 
teriën kunnen dit proces echter overleven en onder bepaalde omstandigheden tot 
ontwikkeling komen. Gepasteuriseerde producten moeten dan ook onder koeling 
(temperatuur bij voorkeur minder dan 7 °C) worden opgeslagen. Als benedengrens 
voor de pasteurisatietemperatuur in de kern van vleesproducten wordt in het alge
meen 70 °C aangehouden.

Kruiden die bij de bereiding van sommige worsten worden gebruikt, kunnen besmet 
zijn met micro-organismen. Sporevormers nemen hierbij een belangrijke plaats in 
(per gram kunnen 10^-10® sporen aanwezig zijn), omdat deze de gangbare droog- 
processen kunnen overleven. Bacteriesporen worden tijdens het pasteuriseren van 
vleesproducten niet vernietigd. Het vooraf kiemarm maken van kruiden is dan ook 
aan te raden.

In gekookte ham, waarbij in de kern doorgaans een temperatuur van 70 °C of 
iets hoger wordt bereikt, worden soms enterokokken gevonden (Enterococcus faecium; 
Enterococcus faecalis). Deze bacteriën zijn niet pathogeen, maar kunnen op den duur 
typische bederfklachten veroorzaken zoals verwekingen in de kern of groenachtige 
verkleuringen na opsnijden en bewaren aan de lucht.

REPFEDs worden intensiever verhit dan de reguliere, gepasteuriseerde 
producten, maar die gezien de overleving hierin van (doorgaans uitsluitend) bacte
riesporen onder koeling moeten worden bewaard. Het voornaamste risico bij vlees
producten die op deze manier zijn behandeld, betreft een mogelijke vermeerdering 
hierin van niet-proteolytische Clostridium botulinum (onder andere de typen E en F) 
die nog bij 3,0 °C in staat zijn zich te vermeerderen en toxine te produceren. Boven 
10 °C kunnen ook andere Clostridium botulinum (typen A en proteolytische B) zich 
vermeerderen. Deze zijn bovendien aanzienlijk beter bestand tegen verhitten dan de 
eerder genoemde typen E en F.

4.4.2 Vleesproducten die bij omgevingstemperatuur kunnen worden 
bewaard
Onder deze categorie behoren volledig verduurzaamde vleesproducten, zoals:
■ flink gezouten, gedroogde producten zoals rauwe ham;
■ gezouten, gefermenteerde waren zoals boerenmetworst, snijworst en salami;
■ geappertiseerde/gesteriliseerde producten zoals comed beef en luncheon meat.
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Rauwe ham verkrijgt zijn houdbaarheid door na het pekelen het gezouten vlees lange 
tijd te laten drogen, vaak in combinatie met een lichte rookbehandeling.

Bij pekelpercentages boven 8 a lo % is vermeerdering van proteolytische Clostri
dium botulinum (de typen A en sommige B) uitgesloten. (Het pekelpercentage is het 
procentuele zoutgehalte, berekend op de waterfase van de ham.)

De niet-proteolytische soorten Clostridium botulinum worden al bij pekelpercen
tages van 5 tot 6 % effectief geremd.

Terwijl bij de bereiding van de meeste vleesproducten alles erop is gericht, de groei 
van micro-organismen tegen te gaan of deze te doden, wordt bij gefermenteerde 
producten de nadruk gelegd op de mogelijkheden van de groei van bepaalde orga
nismen. Vooral melkzuurfermentaties zijn van belang. Hieronder verstaat men een 
reeks van omzettingen, waarbij koolhydraten worden afgebroken tot zuren (voorna
melijk melkzuur) en soms ook kooldioxide en andere verbindingen worden gevormd. 
De grote betekenis van deze fermentatie is dat de gevormde omzettingsproducten het 
milieu zodanig veranderen, dat de groei van ongewenste organismen (pathogenen 
en lipolytische of proteolytische bacteriën) wordt voorkomen of beperkt. Bovendien 
ontstaan bij deze omzettingen nevenproducten, die uit oogpunt van geur en smaak 
door velen worden gewaardeerd.

Van de zuurvorming door melkzuurbacteriën wordt gebruikgemaakt bij berei
ding van een moderne, gefermenteerde worstsoort zoals snijworst. In West- en 
Noord-Europa wordt bij dit type producten vaak geënt met startculturen. Het betreft 
meestal lactobacillen (zoals Lactobacillus sakei, Lactobacillus plantarum en Lactobacil
lus curvatus) en soms Streptococcus- of Pediococcws-starnmen. De zuurvorming moet 
met het oog op de veiligheid snel plaatsvinden (binnen circa 48 uur). De pH van 
snijworst daalt dan van ongeveer 6,0 naar circa 4,8.

Vooral in Zuid-Europa worden diverse typen gefermenteerde worst bereid 
die slechts weinig verzuren. In onze streken is dit bij boerenmetworst het geval. 
Bij producten die niet echt verzuren en in het beginstadium niet voldoende snel 
indrogen, worden in de praktijk nogal eens problemen ondervonden door vermeer
dering (en toxinevorming) van Staphylococcus aureus. Bij een verzuring naar een 
pH-waarde beneden 5,3 in de eerste 48 uur van het proces blijkt dit organisme niet 
in staat zodanig uit te groeien dat de producten toxisch worden.

De eerste die producten zodanig wist te verhitten dat deze enige tijd bij omgevings
temperatuur houdbaar waren, was de Franse banketbakker Nicholas Appert (1749- 
1841). Zijn uitvinding dateert van omstreeks 1810, maar het heeft daarna nog ongeveer 
vijftig jaar geduurd voordat Pasteur hiervoor de theoretische verklaring wist te geven. 
Van hun namen zijn de begrippen appertiseren en pasteuriseren afgeleid.

Appertiseren is een warmtebehandeling boven 100 °C waardoor het product enige 
jaren, ook zonder koeling, houdbaar blijft. Een zeer afdoende warmtebehandeling is 
het steriliseren, waarbij de producten zo lang/hoog boven 100 °C worden verhit, dat 
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zelfs bij zomerse opslagtemperaturen geen bederf zal optreden. Als de verhittings- 
stap essentieel is voor de verduurzaming, moeten vleesproducten voor het verhitten 
hermetisch worden verpakt. Dit kan gebeuren in bussen, in glazen potten met metalen 
deksels of in bepaalde verpakkingen van kunststof.

4.4.3 Microbiologisch verantwoorde warmtebehandeling bij verduurzaming 
van vleesproducten
Uitgangspunt bij warmtebehandeling is dat bacteriën die schadelijk voor de gezond
heid zijn, na behandeling óf afwezig moeten zijn, óf zodanig beschadigd dat ze 
niet meer onder de gebruikelijke bewaaromstandigheden tot ontwikkeling kunnen 
komen.

Als toetsorganisme voor de warmtebehandeling van voedingsmiddelen gaat 
men internationaal uit van het meest hitteresistente micro-organisme onder de 
voedselvergiftiging veroorzakende, namelijk Clostridium botulinum (typen A en 
proteolytische B), dat de uiterst giftige botulinen kan produceren. Het organisme 
komt wijd verspreid in onze omgeving voor. Voor vlees- en melkproducten, kruiden 
en specerijen variëren de gemeten besmettingsniveaus van minder dan o,6 tot 5 
sporen per kg grondstof.

Als maat voor de intensiteit van een sterilisatieproces wordt vaak de F - of F_.- 
(centre) waarde gebruilct. De staat voor het aantal minuten verhitten op 121,1 °C 
(= 250 °F), waarmee een proces voor wat betreft dodende werking op Clostridium 
botulinum-sporen in de kern van een product overéénkomt. Men kan de F^-waarde 
berekenen aan de hand van de temperatuur/tijdkromme (gemeten in de kern van 
een product). Bij zwak zure voedingsmiddelen (pH > 4,5) wordt doorgaans een 
sterilisatie op het niveau van de zogenoemde Botulinum Cook toegepast. Deze komt 
overeen met een F^-waarde van 2,4. In diverse wettelijke regelingen wordt deze 
waarde naar boven afgerond op 3,0.

Voorbeelden van vleesproducten die worden geappertiseerd/gesteriliseerd, zijn 
corned beef en luncheon meat. De grens tussen appertiseren en steriliseren is overi
gens niet duidelijk afgebakend. Door de toepassing van zout en nitriet wordt niet 
alleen de thermoresistentie van de aanwezige micro-organismen beïnvloed, maar 
vormen de vleesconserven hierdoor ook een minder goed groeisubstraat na verhit
ting. Vergeleken met andere voedingsmiddelen worden vleesproducten dan ook rela
tief vaak geappertiseerd. Zoutarme vleeswaren en producten waaraan geen nitriet 
wordt toegevoegd (bijvoorbeeld gehaktballen in een jus), dienen daarom in ieder 
geval te worden gesteriliseerd.

Het steriliseren gebeurt volledig ondergedompeld in water of in verzadigde 
stoom onder druk in zogenoemde autoclaven. Deze apparaten kunnen batchge- 
wijs, of bij grote productievolumes zelfs continu werken. Na het verhitten dienen 
de producten zo snel mogelijk te worden afgekoeld om eventueel overlevende ther- 
mofiele sporevormers zo min mogelijk groeikansen te bieden. (Deze organismen 
vertonen de hoogste thermoresistentie, overleven soms zelfs een sterilisatieproces en
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Figuur 4.-) Een batchgewijs werkende autoclaaf.

kunnen zich ruwweg tussen 30 en 60 °C vermenigvuldigen.) Vlees blijkt overigens 
geen goed groeisubstraat voor thermofiele sporevormers te zijn; deze organismen 
veroorzaken in de praktijk vaker problemen bij groente- en soepconserven.

Het aflcoelen kan met water of aan de lucht plaatsvinden. Het eerstgenoemde 
gaat veel sneller, maar levert een groter risico op voor het ontstaan van lekinfecties. 
Bij toepassing van vers toestromend leidingwater (of bronwater van vergelijkbare 
bacteriologische kwaliteit) is dit risico overigens zeer gering. Wel zullen, bij recir
culatie van koelwater, de kiemgetallen hierin geleidelijk toenemen. Het risico op 
lekinfecties zal dus ook toenemen. Omdat koelwater, zij het sporadisch, in contact 
kan komen met het voedingsmiddel in de verpakking, dient het in bacteriologisch 
opzicht van drinkwaterlcwaliteit te zijn.

Bij recirculatie van koelwater moet het water worden behandeld met chloor of 
met een ander toegestaan bactericide middel. Verontreinigingen in het water die 
kunnen worden geoxideerd (bijvoorbeeld organische materialen), zullen chloor inac
tiveren. Vandaar dat productresten eerst uit het water moeten worden gefilterd en 
dat chloor regelmatig dient te worden toegevoegd om een voldoende werkzaam rest- 
chloorgehalte te handhaven.
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Als laatste controle op de hele procesgang bij geappertiseerde/gesteriliseerde 
producten worden doorgaans een a twee bussen per autoclaafcharge aan een 
bebroedingstest onderworpen. Eén bus wordt vaak aan de rand en de andere uit het 
centrum van de autoclaaf genomen. Ten behoeve van het handelsverkeer binnen 
de Europese Unie worden bebroedingstests van 7 dagen bij 37 °C of 10 dagen bij 
35 °C voorgeschreven.

Tijdens het bebroeden moet elke dag worden gecontroleerd of boiling (bombage) 
begint op te treden. Bolle bussen moeten gekoeld of bevroren worden bewaard 
totdat bacteriologisch onderzoek kan plaatsvinden. Vlakke bussen worden aan het 
eind van de bebroedingsperiode ook geopend, waarna consistentie, geur en kleur 
van de bebroede producten worden beoordeeld. Sommige sporevormers produceren 
geen gas, maar scheiden wel organische zuren af in het groeimedium. Vandaar dat 
wordt aangeraden, ook de pH van de inhoud van deze vlakke bussen te meten. De 
pH-waarde mag tijdens de bebroeding niet meer dan 0,5 eenheid veranderen.

4.5 PLUIMVEE EN EIEREN
De microbiologie van pluimvee is van groot belang, maar de problemen die zich 
kunnen voordoen, zijn niet fundamenteel anders dan die van vlees. Toch bestaan 
wezenlijke verschillen, die vooral te maken hebben met de zeer grote aantallen dieren 
die per tijdseenheid in pluimveeslachterijen worden verwerkt. Aantallen van meer 
dan 10.000 per uur zijn geen uitzondering. Dit maakt de reiniging van de afzonder
lijke dieren moeilijk en vergroot ook de problemen die ontstaan door verspreiding 
(kruisbesmetting) van pathogene micro-organismen over de karkassen.

Een bijkomend probleem is het verwijderen van de veren. Hierbij gebruikt men 
water van omstreeks 50 °C, dat deze handeling gemakkelijker maakt. Veel micro- 
organismen worden daardoor weliswaar gedood, maar dit effect valt in het niet bij 
de verspreiding ervan over de karkassen, die alle met dit hete water in aanraking 
komen. Het plukken is een ‘smerig’ proces.

Verder komen de vorm en de structuur van een pluimveekarkas het hygiënisch 
werken bepaald niet tegemoet. De hygiëne tijdens het slachtproces vereist daarom 
nog meer zorg dan die tijdens het verwerken van bijvoorbeeld rood vlees.

In principe kunnen alle soorten pathogenen op pluimveevlees voorkomen, maar 
Campylobacter spp. en Salmonella spp. verdienen bijzondere aandacht. Uit het project 
‘Campylobacter Risk Management and Assessment' (CARMA) van het RIVM in Bilt- 
hoven, dat omstreeks 2003 werd uitgevoerd, bleek dat 20 tot 40% van de gevallen 
van campylobacteriose die in Nederland optreden, aan besmet kippenvlees moet 
Worden toegeschreven. Salmonella spp. komen eveneens vaak voor, waarbij Salmo
nella enteritidis met name moet worden genoemd.

Ook eieren zijn nog wel eens besmet met Salmonella spp. De besmetting is meestal 
aan de buitenkant aanwezig. De oorzaak ligt vaak bij besmetting van de schaal in de 
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cloaca van de leggende kip, maar ook gedurende de tijd dat de eieren in het leghok 
of in de legbatterij liggen.

Daarnaast kunnen eieren ook inwendig besmet raken als gevolg van een syste- 
mische besmetting van de ovaria van de legkippen met Salmonella spp., of als de 
eieren in een warme en vochtige atmosfeer worden bewaard. Deze bacteriën kunnen 
zelfs in de dooiers groeien. Wanneer deze eieren niet afdoende worden verhit, kan 
een deel van de consumenten ernstig ziek worden.

Tegenwoordig wordt aangeraden om eieren beneden 7 °C te bewaren en deze 
in geval van barstjes extra lang te koken. Bij warme eigerechten (catering) wordt 
aanbevolen deze in ieder geval boven 60 °C te houden om een vermeerdering hierin 
van eventueel overlevende Salmonellae effectief tegen te gaan. Verwerking van rauwe 
eieren in gerechten bestemd voor risicogroepen wordt verder ten zeerste afgeraden. 
Eipoeder kan besmet raken doordat verontreinigde schalen in aanraking komen met 
de inhoud van de eieren.

4.6 VIS
Omdat vissen tot de koudbloedige dieren behoren, heeft hun natuurlijke flora zich 
niet, zoals bij warmbloedigen, aan hogere temperaturen aangepast. Bij lagere tempe
raturen zijn deze psychrojiele (koudeminnende) bacteriën in het voordeel en kunnen 
zij bacteriën met een hoger groeioptimum verdringen.

De psychrofiele flora is er de oorzaak van, dat vis ook bij lagere temperaturen 
uitermate snel bederft. Deze flora wordt dan ook vaak als ‘bederfflora’ aangeduid. 
Het betreft vooral Gram-negatieve aerobe organismen van de geslachten Pseudo
monas spp. en Achromobacier spp. Voor de oxidatie van hun substraat gebruiken deze 
bacteriën vooral zuurstof. Zeevis bevat echter trimethylamineoxide (TMAO), een 
stof die zijn zuurstof gemakkelijk kan overdragen en dus ook van belang is in de 
oxidatieprocessen. De stof wordt daarbij omgezet in trimethylamine (TMA). Deze 
verbinding bezit een karakteristieke geur, die kenmerkend is voor niet-verse zeevis. 
Tijdens verdere stadia van kwaliteitsachteruitgang wordt de reuk van vis steeds 
penetranter. Andere verbindingen gaan hierin ook meespelen. Het gevolg is dat de 
meeste zeevis door bederf oneetbaar wordt voordat er sprake is van de ontwikkeling 
van ziekteverwekkende bacteriën. In microbiologisch opzicht is zeevis daardoor een 
veilig voedingsmiddel. Ook zoetwatervis heeft een flora die beter gedijt bij lagere 
temperaturen.

Voor vis uit warme gebieden ligt de zaak anders. Hier overheerst een Gram- 
positieve flora, die het product niet beschermt zoals dat met vis uit onze gematigde 
streken het geval is. Ziekten zoals cholera en dysenterie kunnen door deze vis worden 
veroorzaakt bij besmetting met deze organismen. In warme landen is dat dan ook 
meermalen gebeurd. Ook met tropische zeedieren die in gematigde streken worden 
ingevoerd, kan dit het geval zijn. In Nederland is in de jaren tachtig een explosie van 
dysenterie voorgekomen, die het gevolg was van het eten van tropische garnalen. 
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besmet met Shigella spp., en waardoor veertien bewoners van een bejaardenhuis om 
het leven kwamen. Omdat steeds meer visserijproducten die in onze streken in de 
handel worden gebracht, afkomstig zijn uit warme gebieden, kan dit probleem niet 
worden veronachtzaamd.

Ook het eten van rauwe schelpdieren is in microbiologisch opzicht niet geheel 
zonder risico’s, nog afgezien van de eventuele aanwezigheid van schelpdiertoxinen, 
die hier overigens niet worden behandeld.

In bepaalde visproducten kan Clostridium botulinum voorkomen. Het betreft 
dan bijna altijd het type E, de variant die ook bij lagere temperaturen nog redelijk 
kan groeien. Onder normale omstandigheden zal de bederfflora ook deze bacterie 
verdringen. Sporen kunnen later weer uitgroeien in bepaalde producten, maar deze 
zijn minder bestand tegen hitte dan sporen van andere Clostridium botulinum-typen. 
De sporen blijken in de praktijk het warme rookproces van vis soms te overleven en 
dan gedurende de bewaring in een vacuümverpakking uit te groeien en tot voedsel
vergiftiging te leiden.

4.7 MELK EN ZUIVELPRODUCTEN
In onze streken kunnen melk en zuivelproducten tegenwoordig als veilige compo
nenten van ons voedsel worden beschouwd. Ondanks de grote hoeveelheden die 
ervan worden geconsumeerd, bedraagt het aantal infecties dat door deze groep 
voedingsmiddelen wordt veroorzaakt, hooguit 3% van het totaal.

Dat is wel eens anders geweest. Het drinken van rauwe melk was tot ongeveer 
1940 vaak de oorzaak van het optreden van tuberculose, tyfus en ‘Q-fever’ (een ziekte 
die lijkt op longontsteking en hier ook wel eens is aangeduid als ‘Balkangriep’). Het 
thuis koken van melk (van de kar of uit de winkel) was absoluut noodzakelijk, al 
werd de melk daar niet smakelijker van. Het massaal pasteuriseren van drinkmelk 
heeft in dat opzicht veel veranderd. De behandeling werd tijdens de Duitse bezetting 
in 1943 verplicht ingevoerd om te voorkomen dat kalveren besmet werden met de 
tuberculosebacterie Mycobacterium bovis. Verbeteringen van de melkwinningsproce- 
dure, van de hygiëne in het algemeen en van de diergezondheid droegen het hunne 
hiertoe bij. Overigens werd al sinds 1880 rauwe melk, bestemd voor babyvoeding, tot 
temperaturen van 60-70 °C verhit.

Voedselvergiftigingen zijn nogal eens het gevolg van het drinken van rauwe 
melk. Fouten in de productie van zuivelproducten of besmetting van ingrediënten 
kunnen eveneens de oorzaak zijn. Er zijn gevallen van voedselinfectie of-vergifti
ging gerapporteerd na consumptie van besmette (rauwmelkse) kaas, yoghurt, choco
lademelk en zelfs melkpoeder of boter.

Verse rauwe melk is in principe steriel. Bacteriën kunnen echter via de spenen 
in de uier van de koe terechtkomen en daar de melk al beginnen te besmetten. De 
mate waarin dit gebeurt, hangt enigszins van het seizoen af, maar ook van de wijze 
waarop de boer die melkt de hygiëne in acht neemt.
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Voor een groot deel bestaat deze besmetting uit onschuldige organismen; in 
hoofdzaak Pseudomonas spp. Een totaal kiemgetal van minder dan z.io'i/ml wordt 
als goed beschouwd. Kiemgetallen beneden lo’/ml zijn zeer uitzonderlijk en kiem- 
getallen tot lo’/ml zijn acceptabel. Hogere waarden kunnen wijzen op minder goede 
hygiëne tijdens de productie.

Daarnaast echter bevinden zich in rauwe melk kleine aantallen van pathogene 
micro-organismen zoals Salmonella spp. en Listeria monocytogenes. Zelfs de aanwe
zigheid van Mycobacterium tuberculosis kan niet geheel worden uitgesloten, evenmin 
als de al eerder genoemde sporenvormers, die in gesporuleerde vorm niet door 
pasteurisatie worden vernietigd. De aanwezigheid van coliformen bewijst geen fecale 
contaminatie, maar een aantal van meer dan 100 per ml is wel een indicatie voor 
onvoldoende hygiëne. De uier kan subklinisch zijn geïnfecteerd met mastitisverwek- 
kers zoals Streptococcus agalactiae en ook Staphylococcus aureus. Sommige stammen 
van laatstgenoemd organisme kunnen een toxine produceren dat tegen hitte bestand 
is (zelfs tegen steriliseren) en voedselvergiftigingen kan veroorzaken (zoals dat door 
het eten van rauwmelkse kaas nog wel eens gebeurt).

Gezegd moet worden dat bepaalde verbindingen in de melk het bederf tegen
gaan. Lactose, in koemelk voor ruim 4,6 % aanwezig, is voor veel micro-organismen 
niet vergistbaar (wel voor E. coli spp. en voor vele melkzuurbacteriën). Lactoferrine is 
een eiwit uit melk dat ijzer bindt en daardoor de (uit)groei van vele bacteriën bemoei
lijkt of verhindert (zoals Clostridium spp.). De meest effectieve remmer van bacte
riën is echter het lactoperoxidasesysteem. Thiocyanide (SCNj wordt met behulp van 
lactoperoxidase geoxideerd tot thiocyaniet (SCNO ), dat bacteriële enzymen inacti
veert en de structuur van het cytoplasmische membraan aantast.

Rauwe melk kan worden gebruikt voor de bereiding van kaas; in de meeste gevallen 
wordt de melk eerst gepasteuriseerd. In Nederland wordt alleen voor boerenkaasbe
reiding rauwe melk gebruikt. Tijdens de verzuring wordt de groei van Salmonella spp., 
Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes en E. coli Oi^y:Hy gestopt. Overleving is 
echter niet uitgesloten. Om de kans op besmetting van rauwe melk die voor productie 
van kaas wordt gebruikt, te voorkomen, is het in Europa verplicht gesteld mellckoeien 
regelmatig te laten onderzoeken op ziekteverweklcende organismen. Verder is het 
noodzakelijk deze kazen gekoeld te bewaren en betrekkelijk snel te consumeren.

In een Belgisch onderzoek uit het begin van deze eeuw is de bacteriologische 
gesteldheid van rauwe melk - rechtstreeks afkomstig van boerderijen - en ook 
producten die hieruit zijn bereid, uitvoerig onderzocht. Daaruit werd de conclusie 
getrokken dat deze levensmiddelen meer hygiënische zorg vereisen om de hogere 
contaminatie onder controle te houden. Het onderzoek bevestigt overigens dat wat 
eerder in andere landen is gevonden.

De tegenwoordig meest voorkomende infecties zijn het gevolg van de aanwezigheid 
van Salmonella spp. en Campylobacter spp. Besmettingen met Listeria monocytogenes
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en E. coli Oi§y:Hy zijn veel zeldzamer, maar de kans op een fatale afloop is veel 
groter. Wat de besmetting met E. coli betreft, geldt dit vooral voor risico
groepen zoals ouderen, zieken en jonge kinderen.

In melk zijn nogal eens sporen van Bacillus cereus en van Clostridium tyrobuty- 
ricum aanwezig (soms ook Clostridium butyricum en Clostridium sporogenes). Deze 
kunnen de bewerking tot kaas en andere melkproducten overleven, uitgroeien en tot 
kwaliteitsproblemen in gepasteuriseerde melk en zuivelproducten leiden. Ze veroor
zaken dan klontering van de melk en kunnen, doordat ze enzymen (lipasen, fosfo- 
lipasen en proteasen) produceren, vetzuren en eiwitafbraakproducten in de melk 
achterlaten. Daardoor krijgt de melk een zeer onaangename geur en verandert van 
structuur (roomt op of gaat uitvlokken c.q. klonteren). Vaak zijn deze sporen afkom
stig uit kuilvoer. Het is dus van belang dat ook fermentatieprocessen in de kuil goed 
worden beheerst.

Bij de pasteurisatie van melk kunnen de procedures wat tijd en temperatuur betreft 
van land tot land verschillen; 15 seconden bij 72 °C in het Verenigd Koninkrijk tot 
30 seconden bij 78 °C in Italië. In ons land wordt gepasteuriseerd bij 72 °C gedu
rende minstens 15 seconden (wettelijk minimum); condities verschillen per bedrijf 
(per proceslijn).

Het is uiteraard van groot belang dat gepasteuriseerde melk niet in aanraking 
komt met rauwe melk of met koelwater.

Figuur 4.2 Inactivering van micro-organismen in rauwe melk door verschillende hittebehandelingen die 
worden toegepast bij de bewerking van melk en zuivelproducten (naar Te Ciffel).
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Lage pasteurisatie (15 seconden bij 72 °C) vernietigt bijna alle kiemen die in de 
melk aanwezig zijn; hoge pasteurisatie (20 seconden bij 85 °C) vernietigt al deze 
eventueel aanwezige, niet-sporevormende pathogenen, Bacteriesporen (van Bacillus 
spp. of Closiridium spp.) worden vernietigd door 30 seconden te verhitten bij 130 °C of 
1 seconde bij 145 °C (High Temperature Short Time-sterilisaties; HTST-sterilisaties).

Indien gepasteuriseerde melk bij een temperatuur van hoogstens 7 °C wordt 
bewaard en binnen de houdbaarheidstermijn wordt geconsumeerd, zal het kiem- 
getal van Bacillus cereus doorgaans niet boven 10® per ml komen. Dit heeft echter tot 
nu toe niet geleid tot gezondheidsproblemen.

Good Manufacturing Practice (GMP) en toepassing van HACCP vanaf de boer
derij kunnen veel problemen voorkomen. HACCP (zie Hoofdstuk 6) houdt natuur
lijk ook microbiologische controles in op het uitgangsmateriaal.

‘Biofilms’ bestaande uit melkbestanddelen op oppervlakken van de apparatuur 
moeten steeds grondig worden verwijderd, ook in alle hoeken en gaten. Verder is 
belangrijk dat tijdens de hele productie, transport en verdere bewaring een tempera
tuur van hoogstens 7 °C wordt gehandhaafd.

4.8 GROENTEN EN FRUIT
De meeste fruitsoorten zijn zelden de oorzaak van voedselvergiftigingen, omdat 
hun pH bijna altijd lager is dan 5. Bij sommige citrusvruchten is de pH waarde 
niet veel hoger dan 2. Bederf van fruit aan de lucht is dan ook vooral een kwestie 
van beschimmeling, zoals iedereen weet. Een aantal schimmels kan echter toxinen 
vormen (de zogenoemde mycotoxinen). Beschimmeld fruit kan dan tot vergifti
gingen leiden; berucht is het voorkomen van patuline op beschimmelde appels. 
Bij anaerobe bewaring van fruit zullen vooral gisten tot ontwikkeling komen en 
dan tot bederf leiden. Hierbij wordt doorgaans wat alcohol gevormd, die door 
sommige consumenten overigens niet als bederf wordt ervaren. Toch is die veilig
heid geringer dan wel eens wordt gedacht. De buffercapaciteit van de meeste 
fruitsoorten is beperkt. Hierdoor kan de pH gemakkelijk stijgen en is een micro- 
biële voedselvergiftiging in principe mogelijk. Zo is van tomaten beschreven dat 
Salmonella spp. zich in beschadigde vruchten kunnen handhaven en zelfs kunnen 
uitgroeien. Ook moet hier worden gedacht aan niet-gepasteuriseerde vruchten
sappen.

Bij groenten ligt de pH hoger, waardoor uitgroei van pathogene bacteriën eerder 
mogelijk is. Vooral salades kunnen de oorzaak zijn van voedselvergiftiging. Onge
veer 5% van alle voedselvergiftigingen wordt veroorzaakt door het eten van rauwe 
besmette groenten en (voor een klein deel) van fruit. In de zomer komen deze wat 
vaker voor.

De oorzaak van de besmetting is vaak verontreiniging met mest, rioolslib en ook 
wel irrigatiewater. De kans op besmetting is wat groter als organische bemesting 
wordt toegepast. Omdat deze kans aanwezig is, moeten groenten en fruit altijd goed 
worden gereinigd, vooral als ze rauw worden gegeten. Snijden, schaven of vermalen 
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vernietigt ook - geheel of gedeeltelijk - de structuur van het oppervlak, dat infecties 
voor een deel tegenhoudt. Het zal duidelijk zijn dat vooral tijdens zulke behande
lingen een goede hygiëne in acht moet worden genomen.

Groenten kunnen besmet zijn met bacteriën, protozoën en ook virussen. Vaak 
gaat het om enterobacteriën. Norovirus en hepatitis A-virus. Deze worden overge
bracht op groenten en fruit via water dat besmet is met feces van dragers. In 1997 
liepen in Midden-Europese landen meer dan 8000 mensen hepatitis A op als gevolg 
van consumptie van diepgevroren aardbeien die met besmet water waren gewassen. 
Campylobacter spp. komen als ziekmakend agens voor in minder dan 3% van deze 
infecties; Salmonella spp. wat vaker (4 tot 8%). Ook E. coli Oi^p:Hy (EHEC; entero- 
hemorragische E. coli) kan voorkomen op groenten en fruit. Shigella spp. en Vibrio 
cholerae zijn eveneens gesignaleerd; gelukkig niet vaak. Bacillus spp. en Clostridium 
spp., veelal in de bodem aanwezig, komt men wel eens tegen in ongekoelde producten 
zoals salades.

Goede hygiëne tijdens het verwerken en bewaren van groenten en fruit is dus 
van belang. Dit geldt vooral voor producten die uit gekiemde zaden bestaan, zoals 
alfalfa.

Het spreekt natuurlijk vanzelf dat fruit moet worden gewassen voor consumptie. 
Ook groenten moeten natuurlijk grondig worden gewassen, wat vaak niet zo gemak
kelijk is. Oppervlakkige reiniging is niet voldoende, zelfs niet met gechloreerd water. 
Dit laatste is in Nederland overigens niet toegestaan. Veel hangt dus af van goede 
preventieve maatregelen.
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S Voedselinfecties en intoxicaties

LJ.A. Lipman en F. van Knapen

5.1 INLEIDING
Het is algemeen bekend dat voedsel ziekteverwekkende bacteriën kan bevatten. 
Deze kunnen zich onder gunstige omstandigheden vermeerderen. Voedsel is dan 
een potentiële infectiebron, die een actieve rol kan vervullen bij de overdracht van 
pathogene micro-organismen. Voedsel kan echter ook passief bijdragen. Dit is het 
geval als het infectieuze agens zich niet in het voedingsmiddel vermenigvuldigt, 
maar wel zorgt voor overdracht. Virussen, protozoën, parasieten en bacteriën zoals 
Campylobacter spp. worden op deze wijze naar de mens overgebracht. Wanneer het 
ziekteverwekkende micro-organisme afkomstig is van dieren, spreken we bij over
dracht naar de mens van een zoönose. Hierbij moet wel worden meegenomen dat 
micro-organismen die voedselgerelateerde zoönosen veroorzaken soms ook via 
andere routes naar de mens kunnen komen. Zo bijvoorbeeld de Coxiella-bacterie, de 
veroorzaker van Q-koorts. Deze bacterie kan via ongepasteuriseerde melk of melk
producten bij mensen komen en is dan een voedselinfectie, maar een veel belang- 
rijker infectieroute is de inhalatie van sporen van Coxiella.

Men maakt onderscheid tussen voedselinfecties en voedselintoxicaties. Bij 
voedselin/ecties worden pathogene micro-organismen overgedragen, die doorgaans 
koloniseren in de dunne en/of dikke darm en hier een cytopathogeen effect veroor
zaken, maar ook na opname via voedsel door de mens via het spijsverteringstelsel 
het lichaam kunnen binnendringen en ergens in het lichaam kunnen gaan koloni
seren en ziekte veroorzaken. De incubatietijd bij voedselinfecties bedraagt doorgaans 
meer dan twaalf uur. Afhankelijk van het micro-organisme ontstaan verschillende 
symptomen, maar meestal gaat het om verschijnselen zoals koorts, buikkrampen 
en diarree. Bij voedselvergi/tigingen (intoxicaties) bevat het opgenomen voedsel een 
hoeveelheid toxine die ziekteverschijnselen veroorzaakt. Meestal zijn relatief grote 
hoeveelheden micro-organismen in het voedsel nodig om deze hoeveelheid te produ
ceren. Dit houdt in dat, naast een besmetting van het voedsel, vrijwel altijd eerst een 
Vermeerdering heeft plaatsgehad (daal failure). De incubatietijd bij voedselvergifti
gingen is relatief kort en bedraagt meestal minder dan acht uur. De verschijnselen 
zijn meestal braken en diarree, maar er kunnen als de toxinen ook in het bloed 
komen ook andere symptomen ontstaan.
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5.2 BACTERIËLE VEROORZAKERS VAN VOEDSELI N F ECTI ES

5.2.1 Campylobacter spp.

Bacteriologie
Campylobacter spp. behoren met Arcobacter spp. tot de familie der Campylobacteri- 
aceae. Het zijn kleine (0,2 - 0,5 pm), Gram-negatieve, slanke gebogen of spiraalvor
mige staafjes (figuur 5.1). Ze bezitten een polaire Hagel aan een of aan beide uiteinden 
en vertonen een karakteristieke kurkentrekkerachtige beweeglijkheid.

Van betekenis voor de volksgezondheid zijn de thermofiele species Campy
lobacter jejuni, Campylobacter coli en in mindere mate Campylobacter lari. De opti
male groeitemperatuur is 42-43°C. Deze soorten groeien niet beneden 25°C, zijn 
micro-aerofiel en kunnen maximaal 5 tot 10% zuurstof verdragen. Ze kunnen onder 
ongunstige groeiomstandigheden overgaan in niet-kweekbare coccoïde vormen. Ze 
zijn gevoelig voor uitdrogen en voor gangbare desinfectiemiddelen en worden bij 
pasteuriseren (65°C) gedood. Arcobacter spp. zijn aerotolerant en met name A. butz- 
leri, A. cryaerophilus en A. skirrowii worden in verband gebracht met voedselinfecties 
door producten van dierlijke oorsprong.

Virulentiefactoren zijn onder andere flagellen (van belang voor aanhechting 
en kolonisatie), adhesinen (ten opzichte van mucusgel), chemotaxis, vorming van 
toxinen en overleving in fagocyten.

Fenotypische typering vindt plaats door middel van biotypering, serotypering of 
faagtypering. Voor serotypering worden twee systemen gebruikt:
■ volgens Penner: een passieve hemagglutinatietest op basis van thermostabiele 

lipopolysachariden (LPS);
■ volgens Lior: een agglutinatietest op het thermolabiele Hagel, met behulp van 

een voorwerpglas.

Figuur Campylobacter jejuni, tj.ooo maal vergroot.
Bron: Ir. E. de Boer. Zutphen.
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Er treedt grote antigene variatie op. Zo bestaan meer dan 150 sera. Genotypische 
typering gebeurt door middel van DNA-finger printing, restriction fragment length poly
morphism (REEP) of pulsed field gel electrophoresis (PEGE); technieken die elders in dit 
boek (hoofdstuk 9) worden besproken.

Ziektebeeld
Bij een voedselinfectie door Campylobacter spp. treden buikkrampen op en een 
overvloedige waterige en/of bloedige diarree, soms voorafgegaan door koorts. De 
minimale infectieuze dosis (MID) is laag; 500 tot 1000 kiemen per eetbare portie. 
De incubatietijd bedraagt 2 tot 11 dagen. In het algemeen houdt de infectie na 3 
tot 14 dagen vanzelf op. Uitscheiding is mogelijk van 4 tot 8 weken na de infectie. 
Kolonisatie van Campylobacter spp. vindt voornamelijk plaats in het slijmvlies van 
de dikke darm.

De diagnose wordt gesteld op basis van klinische verschijnselen en van bacte
riologische kweek. Immuniteit ontstaat alleen tegen de ziekteverwekkende stam. 
Behandeling met antibiotica is bij gezonde mensen zelden vereist. Complicaties 
(gewrichtsontstekingen, ontsteking van de appendix) komen voor, maar niet vaak.

5.2.2 Salmonella

Bacteriologie
Het genus Salmonella behoort tot de familie der Enterobacteriaceae. Het zijn korte 
(1-2 pm) beweeglijke Gram-negatieve staafjes (figuur 5.2). Het genus omvat meer 
dan 2400 serotypen. Classificatie vindt plaats volgens het Kaufmann-White-schema 
op grond van O-antigenen en flagellaire of H-antigenen. De nomenclatuur van het 
genus Salmonella is gebaseerd op genus, species en serotype, bijvoorbeeld Salmo
nella enterica subspecies enterica serotype Typhi, ook wel genoemd Salmonella typhi.

Salmonella typhi en Salmonella paratyphi zijn verwekkers van de klassieke tyfus 
en paratyfus en beschikken over speciale virulentiefactoren. Hierbij vindt overdracht 
van mens op mens plaats. Tyfus en paratyfus komen in Nederland vrijwel niet meer 
voor. Daarnaast spreekt men van non-tyfoïde Salmonella zoals Salmonella enteritidis 
en Salmonella typhimurium, die onder andere verantwoordelijk zijn voor salmonel- 
lose, een ziekte die door voedsel wordt overgebracht.

Salmonella spp. zijn facultatief anaëroob en breken glucose af, waarbij zuur en 
gas worden gevormd. Lactose en sacharose worden niet omgezet. De optimale groei- 
temperatuur bedraagt ongeveer 38°C. Beneden 3°C vindt geen groei plaats.

Salmonella spp. zijn gevoelig voor gangbare desinfectiemiddelen en zuren, en 
worden door een pasteurisatieproces (15-20 minuten bij 6o°C) gedood. Mogelijk 
Worden twee toxinen gevormd: een endotoxine en een entero/cytotoxine. De viru
lentie van bepaalde typen lijkt te zijn gekoppeld aan plasmiden en varieert sterk. De 
expressie van virulentiefactoren is soms afhankelijk van de omgevingstemperatuur.
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Figuur ^.2 Bacteriën van het geslacht Salmonella spp. 
Foto: ANP Photo (Science Photo Library)

Ziektebeeld
De incubatietijd van non-tyfoïde infecties is afhankelijk van de dosis en van het sero
type, maar ligt meestal tussen 12 en 24 uur. De belangrijkste klinische symptomen zijn 
braken, buikkrampen, diarree, koorts (tot 4O°C) en algemene malaise. De feces zijn 
waterig, vaak groen van kleur en soms vermengd met wat bloed. In circa 5% van de 
ziekte kunnen complicaties optreden in de vorm van endocarditis, polyartritis of osteo
myelitis. Sterke uitdroging, nierfalen en/of bezwijken van het hart- en vaatstelsel ten 
gevolge van circulerende bacteriële endotoxinen is meestal de oorzaak van het over
lijden aan een infectie met Salmonella. In de regel treedt dit bij 2 tot 5% van de gecom
pliceerde gevallen op. In Nederland gaat het hierbij om ongeveer 25 personen per jaar. 
Het betreft vooral jonge kinderen, ouderen en patiënten met een verminderde immu
nologische afweer. Bij een ongecompliceerde infectie zijn de Sa/monella-bacteriën 
gelokaliseerd in het lumen van de darm, de darmwand en de daarmee geassocieerde 
weefsels die veel vloeistof bevatten. In het algemeen geneest de infectie vanzelf.

Na een doorgemaakte infectie zal de patiënt nog Salmonella spp. met de feces 
uitscheiden. De gemiddelde uitscheidingsduur bedraagt ongeveer acht weken. 
Na deze periode zal ten hoogste 1% van de herstelde patiënten deze bacterie nog 
langere tijd, continu of met tussenpozen, uitscheiden. Overigens kan de mens ook 
uitscheider zijn zonder klinische verschijnselen te vertonen.

Het hangt van een aantal factoren af of een infectie aanslaat. Zo zal het infec- 
tieuze organisme in voldoende aantallen aanwezig moeten zijn en de lokale afweer 



VOEDSELINFECTIES EN INTOXICATIES 93

van de gastheer moeten worden overwonnen. Vervolgens moeten de bacteriën aan 
de slijmvliezen hechten en zich daar vermeerderen.

Het optreden van een Salmonella-infectie wordt, na toediening van breedspec- 
trumantibiotica, geschat op een vijfmaal verhoogde kans. Deze antibiotica tasten 
namelijk ook de eigen flora aan, waardoor ruimte voor andere bacteriën ontstaat. 
Aangenomen wordt dat door de mens een hoeveelheid van lo’tot lo^ bacteriën moet 
worden opgenomen om een klinisch ziektebeeld te veroorzaken (trefkans 50 tot 
100%). Dit houdt in dat, naast een besmetting, een vermeerdering van Salmonella 
spp. in het voedsel heeft moeten plaatsvinden {dualfailure). Deze vermeerdering kan 
alleen in wezenlijke hoeveelheden plaatsvinden bij temperaturen boven 15°C. Overi
gens bleken bij een aantal uitbraken enkele honderden bacteriën per eetbare portie 
al voldoende te zijn.

Behandeling van patiënten is in eerste instantie gericht op het handhaven van 
de vochtbalans. Slechts bij complicaties zijn antibiotica geïndiceerd. Herstel moet 
vooral gericht zijn op het bevorderen van een stabiele maag-darmflora. Toepassing 
van probiotica kan hierbij goede perspectieven bieden.

5.2.3 Shigella spp.
Bacteriën van het geslacht Shigella zijn de verwekkers van de zogenoemde bacillaire 
dysenterie. Shigella spp. behoren tot de familie der Enterobacteriaceae en bestaan uit 
niet-beweeglijke Gram-negatieve staafjes, die geen gas vormen bij de vergisting van 
suikers.

Op basis van fysiologische kenmerken worden vier soorten - met in deze volg
orde afnemende pathogeniciteit - onderscheiden: Shigella dysenteriae, Shigella flex- 
neri, Shigella boidii en Shigella sonnei. De primaire habitat is het darmkanaal van de 
mens en van enige primaten, waarvoor hun pathogeniciteit ook beperkt blijft. De 
virulentie wordt bepaald door invasie en vermeerdering aan het oppervlak van de 
dikke darm. Voor de toxiciteit is in de eerste plaats de shigatoxine verantwoordelijk. 
Dit is een exotoxine die wordt geproduceerd door Shigella dysenteriae. Andere Shigella 
spp. vormen shiga-achtige toxinen. Daarnaast zijn enterotoxinen betrokken bij de 
pathogenese. Shigella spp. is zeer verwant, zo niet identiek, aan enterotoxinogene 
E. cob-stammen (ETEC).

In veel ontwikkelingslanden is de Sbige/la-problematiek groot. Deze vormt daar 
de directe doodsoorzaak van miljoenen kinderen.

Ook voor Shigella spp. geldt een lage infectieuze dosis: van 10 tot 10.000 cellen. 
De incubatietijd is relatief kort en ligt ongeveer tussen 8 en 36 uur. Het micro- 
organisme wordt overgebracht van mens tot mens, of door voedingsmiddelen en 
water dat door zieken of dragers fecaal is besmet. De belangrijkste symptomen zijn 
diarree, vaak met veel bloed; koorts, braken en buikkrampen.

Shigellose kan grotendeels worden voorkomen door goede hygiënische maatre
gelen, met het accent op doorbraak van de fecaal-orale besmettingsroute.
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In Nederland is Shigella sonnei de belangrijkste verwekker van shigellose. Een 
infectie met Shigella flexneri die in 1983 te Utrecht in een bejaardenhuis optrad 
en verscheidene mensenlevens kostte, werd veroorzaakt door bevroren gekookte 
garnalen die uit Zuid-Azië waren geïmporteerd.

5.2.4 Yersinia spp.

Bacteriologie
Het genus Yersinia spp. behoort eveneens tot de familie der Enterobacteriaceae. De 
bekendste vertegenwoordiger is Yersinia pestis, de veroorzaker van de beruchte builen
pest, die door besmette knaagdieren via hun vlooien op de mens wordt overgebracht. 
Yersinia enterocolitica daarentegen is vooral een ‘foodborne pathogen’ (een organisme 
dat ziekten via het voedsel overbrengt). In Nederland is met name varkensvlees regel
matig besmet met Yersinia enterocolitica.

Yersinia enterocolitica is een Gram-negatieve, staafvormige, psychrotrofe bacterie: 
er is groei aangetoond vanaf -4°C (!) tot 42°C, met een optimum rond 3o°C. De 
bacterie is redelijk tolerant ten opzichte van zout (groei is goed mogelijk in aanwe
zigheid van 5% keukenzout) en een verhoogde pH. Bij lagere temperaturen is het 
staafje beweeglijk door middel van flagellen, maar boven circa 25°C ontbreken deze 
structuren.

Yersinia enterocolitica komt wijd verspreid in het milieu voor, onder andere in 
het maag-darmkanaal van wilde en gedomesticeerde dieren, in oppervlaktewater en 
in rauwe of weinig verhitte voedingsmiddelen. Op basis van de aanwezigheid van 
bepaalde (O-)antigenen wordt de soort onderverdeeld in een groot aantal serotypen 
(meer dan 60), waarvan slechts enkele bij de mens ziekte veroorzaken. Daarnaast 
kunnen stammen fenotypisch worden getypeerd op basis van biochemische eigen
schappen (biotypering) en/of aanwezigheid van bepaalde flagellaire (H-)antigenen. 
Voor detectie van pathogene stammen wordt onder andere gebruikgemaakt van 
PCR-technieken, waarbij specifiek wordt getest op aanwezigheid van een of meer 
genen die coderen voor de mate van besmettelijkheid.

Ziektebeeld
Yersiniose manifesteert zich - vooral bij jonge kinderen - meestal in de vorm van een 
milde tot forse gastro-enteritis met buikpijn, diarree en lichte koorts, soms vergezeld 
van braken. Bij oudere kinderen en volwassenen kunnen de symptomen sterk lijken 
op die van een appendicitis, hetgeen geregeld aanleiding gaf (en mogelijk geeft) tot 
een feitelijk overbodige chirurgische ingreep. In de regel gaan de genoemde ziektever
schijnselen binnen een tot drie weken vanzelf over, maar bij ouderen en bij patiënten 
met een gereduceerde afweer (als gevolg van onderliggende kwalen of gebruik van 
bepaalde medicijnen) kan de aandoening overgaan in een meer systemische infectie, 
met vaak ernstige complicaties. Op de middellange termijn blijkt Yersinia enterocoli
tica ook geregeld aanleiding te geven tot een acute gewrichtsontsteking.
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De epidemiologie is nog grotendeels onopgelost. De ziekte komt vrij veel voor 
in Noordwest-Europa, vooral in België, Denemarken, Zweden en Finland, waar de 
laatste twee decennia jaarlijks gemiddeld circa 15 gevallen per 100.000 inwoners 
worden geregistreerd. In Nederland, Noorwegen en Groot-Brittannië worden jaar
lijks 1-5 gevallen per 100.000 inwoners gerapporteerd. Buiten Europa komt infectie 
met Yersinia enterocolitica vooral voor in Japan en in de Verenigde Staten, waar zich 
tot het eind van de jaren tachtig regelmatig grote uitbraken voordeden onder school
kinderen en in zomerkampen als gevolg van consumptie van besmette voedingsmid
delen (gepasteuriseerde melk, chocolademelk, tofu, bami, gebakken worstjes).

5.2.5 Escherichia coli

Bacteriologie
Ook het genus E. coli behoort tot de familie der Enterobacteriaceae. Het zijn beweeg
lijke of onbeweeglijke Gram-negatieve staafjes, die lactose vergisten (met gasvor
ming) en indol vormen bij hogere temperaturen (de ‘Eijkman-proef’). Ze behoren tot 
de normale darmfiora van mens en warmbloedige dieren. Zoals reeds in Hoofdstuk 3 
is behandeld, worden zeer veel serotypen onderscheiden.

Een aantal E. coh-stammen is pathogeen voor de mens. Deze stammen worden, 
naar veroorzaakte ziekteverschijnselen en waarschijnlijke virulentiefactoren, mome
nteel ingedeeld in vijf verschillende groepen:
1 enteropathogene coli (EPEC);
2 enteroadherente coli (EAEG);
3 enterotoxigene coli (ETEG);
4 entero-invasieve coli (EIEC);
5 enterohemorragische coli (EHEG).

EPEG-stammen zijn verantwoordelijk voor ernstige diarree bij kinderen en produ
ceren een of meer cytotoxinen. Deze stammen hebben geen hmbriaea om aan te 
hechten en produceren geen bij hitte labiele of stabiele toxinen (zie verder). EPEG 
gebruiken een adhesine, genaamd intimin, om aan intestinale epitheelcellen te 
hechten.

ETEC zijn voor het eerst in 1968 herkend als oorzaak van ‘reizigersdiarree’ en 
produceren naast aanhechtingsfactoren twee verschillende enterotoxinen: een hitte- 
labiele toxine (LT; geïnactiveerd na 30 minuten bij 6o°C) en een hittestabiele toxine 
(ST; inactief na 15 minuten bij ioo°C). De EIEG-stammen veroorzaken evenals 
Shigella spp. een invasieve dysenterie bij de mens. EHEC-stammen veroorzaken 
een bloederige darmontsteking met als belangrijke complicatie het hemolytisch- 
uremisch syndroom (HUS). De stammen produceren de verotoxinen VTi, VTz en 
VTc. De toxinen zijn genoemd naar het cytotoxische effect op een niercellijn van de 
Afrikaanse groene makaak (verocellen). De verotoxinen zijn nauw verwant aan die 
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van Shigella (shiga-like) en worden overeenkomstig aangeduid met SLTi, SLT2 en 
SL2V. De virulentie van EHEC berust op de productie van enterohemolysine en de 
verotoxinen VTi en VT2. E. coli Oi57:H7 wordt het meest geïsoleerd uit patiënten met 
hemorragische colitis en HUS. In Duitsland is in 2011 een grote uitbraak geweest 
door een EHEC: E. coli Oio4:H4. Enkele duizenden werden geïnfecteerd, een veel 
hoger percentage van deze geïnfecteerde personen ontwikkelde het HUS-syndroom 
(ongeveer 30%) en tientallen overleden.

Ziektebeelden
Enteropathogene E. coli (EPEC) veroorzaakt ernstige diarree bij kinderen. De bacterie 
hecht zich aan celmembranen in de darm en beschadigt de microvilli.

ETEC-stammen veroorzaken misselijkheid, braken, diarree en vooral buik
krampen. De incubatietijd bedraagt meestal een tot twee dagen.

Het klinisch spectrum van EHEC-stammen wordt gekenmerkt door asympto- 
matische dragers, patiënten met niet-bloedige diarree, gevallen van hemorragische 
enteritis en HUS. De eerste symptomen van een typische E. coli Oi57:H7-infectie 
zijn buikkrampen en een acute waterige diarree, die vaak na een tot twee dagen 
hemorragisch wordt. Het organisme koloniseert het caecumepitheel en/of de proxi- 
male colon. De meeste patiënten herstellen gemiddeld na acht dagen. De incubatie
tijd bedraagt drie tot vier dagen. Een minimale infectieuze dosis in nog onbekend. 
In epidemieën waarbij voedingsmiddelen zijn betrokken, zijn echter lage aantallen 
van duizend kolonievormende eenheden (kve) per gram geïsoleerd. In 10 tot 15% 
van de gevallen treedt als ernstige complicatie het HUS-syndroom op, gekenmerkt 
door acute uierontsteking en nierinsufficiëntic, bloedarmoede als gevolg van bloed- 
afbraak en stolling binnen de bloedvaten. Risicogroepen zijn kinderen en ouderen. 
Voor infecties met een fatale afloop zijn percentages van o tot 25 vastgesteld van allen 
die aan het HUS-syndroom leden. De behandeling is gecompliceerd.

EAEC-stammen veroorzaken, mede door de adherentiefactor, een langdurige 
diarree.

5.2.6 Vibrio cholerae (Vibrio comma)
Het genus Vibrio spp. behoort tot de familie der Vibrionaceae. Vibrio cholerae is 
een klein, kommavormig Gram-negatief, beweeglijk (monotrich) staafje dat facul
tatief anaëroob is en goed kan groeien in een alkalisch milieu (pH 8-9). Naast het 
biotype cholera Vibrio cholerae bestaat een nauw verwant biotype El Tor. Dit laatste 
biotype, onder andere oorzaak van de recente pandemie, heeft zich sinds 1958 vanuit 
Indonesië over de hele wereld verspreid en nog niet lang geleden Zuid-Amerika 
(Peru) bereikt. Dit biotype kan beter overleven in oppervlaktewater, maar veroorzaakt 
minder ziektegevallen dan het ‘klassieke’ type.

Cholera manifesteert zich door vochtverlies, waterdunne diarree en braken. De 
incubatietijd bedraagt 6 uur tot 3 dagen. De overdracht geschiedt van mens naar mens 
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of via voedingsmiddelen die rauw worden gegeten (fruit, groenten, zeevruchten) en 
in contact zijn geweest met fecaal besmet oppervlaktewater. Na ingestie hecht het 
micro-organisme zich aan het slijmvlies van de dunne darm en begint de uitschei
ding van choleratoxine.

Cholera wordt veroorzaakt door een zeer plaatselijk proces van exotoxinepro- 
ductie. Bij behandeling staat bestrijding van uitdroging voorop.

5.2.7 Vibrio parahaemolyticus
Deze bacterie is in principe thermotroof en groeit bij een NaCl-gehalte van 2 tot 4%. 
Het is een Gram-negatief, licht gebogen beweeglijk staafje (polaire hagel), dat in zee- 
en kustwater over de hele wereld voorkomt en dus ook in producten uit de zee zoals 
vis, schelp- en schaaldieren. Vibrio parahaemolyticus is gevoelig voor droogte en voor 
lage temperaturen. Het isolatiepercentage en de aantallen zijn in de zomermaanden 
het hoogst. De bacterie kan zich zeer snel in ongekoelde zeeproducten vermenigvul
digen. Verdubbelingstijden van 10-20 minuten bij bewaring bij 3O-37°C zijn geen 
uitzondering. De MID is relatief hoog: lo’-io^ kiemen.

In Japan, waar veel rauwe vis wordt gegeten, is Vibrio parahaemolyticus de 
oorzaak van 45 tot 70% van de voedselinfecties. Enteropathogene stammen vormen 
een exotoxine met hemolytische eigenschappen (kanagaipa-hemolysine). De incu
batietijd is kort. Hoewel het ziekteverloop (met acute gastro-enteritis, misselijkheid, 
braken, diarree en verhoging) doorgaans mild is, kan de afloop voor personen uit 
risicogroepen toch fataal zijn.

De belangrijkste preventiemaatregelen om infectie te voorkomen zijn:
1 directe koeling na de vangst en gekoelde bewaring;
2 voldoende verhitting voor consumptie;
3 het voorkómen van nabesmetting en van besmetting door andere producten 

(kruiscontaminatie).

Species die wat hun voorkomen (in oppervlaktewater en vis) en transmissieroute 
betreft veel op Vibrio spp. lijken, zijn Aeromonas spp. en Plesiomonas spp. Dit geldt 
eveneens voor de symptomen na besmetting (vooral diarree). De bekendste vertegen
woordigers zijn Aeromonas hydrophila en Plesiomonas shigelloides.

5-2.8 Listeria spp.

Bacteriologie
Listeria spp. is een kort Gram-positief, beweeglijk staafje, dat kan groeien binnen 
een temperatuurbereik van o tot 45°C. De optimale groeitemperatuur ligt tussen 
35 en 37°C. Het pH-gebied waarbinnen de meeste stammen kunnen groeien, is 
uitzonderlijk groot (4,8 tot 9,6). Listeria spp. is redelijk resistent tegen verhitting, 
maar pasteurisatie (15 seconden bij 72°C) wordt in de regel niet overleefd. Listeria spp. 
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kan groeien in io% NaCl en overleven gedurende langere perioden in concentraties 
van 16 tot 20% NaCl. Ook tegen drogen, vriezen en ontdooien is Listeria spp. goed 
bestand. Al deze eigenschappen dragen eraan bij dat Listeria spp. zo goed in het milieu 
kan overleven en overal in de natuur voorkomt. Van dit geslacht zijn zeven soorten 
bekend, vraarvan alleen Listeria monocytogenes pathogeen is voor mens en dier.

Ziektebeeld
De aanwezigheid van Listeria spp. in het darmkanaal is op zich niet bijzonder bedrei
gend. In Nederland is bijna een kwart van de bevolking drager van dit organisme. 
Hoge aantallen moeten worden opgenomen om ziekteverschijnselen te veroorzaken. 
De incubatietijd is relatief lang en bedraagt gemiddeld 14 dagen.

Meestal manifesteert een voedselinfectie zich door griepachtige verschijnselen. 
De bacteriën kunnen echter ook een septikemie, hersenvliesontsteking en spon
tane abortus of doodgeboorte veroorzaken. Soms kunnen plaatselijke ontstekingen 
optreden. Personen met een verzwakte afweer (zwangeren, ouderen, aids- en kanker
patiënten) zijn vatbaarder. In deze categorieën kunnen de sterftecijfers zeer hoog zijn 
(30 tot 50%). Voedselinfecties met Listeria spp. hebben de hoogste letaliteit (aantal 
mensen dat doodgaat wanneer zij geïnfecteerd zijn) van alle ziekten die via voedsel 
worden overgebracht in Nederland. Bovendien leidt een infectie met Listeria spp. 
meestal tot opname in een ziekenhuis.

Onze kennis over de pathogenese van listeriose is onvolledig. Zodra de bacterie in 
het lichaam komt, wordt deze door macrofagen opgenomen. De rol van de productie 
van antilichamen, de humorale immuunrespons, is echter minder duidelijk. Inmid
dels zijn wel verscheidene componenten als virulentiefactoren geïdentificeerd.

5.2.9 Cronobacter spp.

Bacteriologie
Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii) zijn Gram-negatieve, bewegelijke, niet 
sporen vormende, facultatief anaerobe staafjes. Cronobacter spp. worden gevonden 
in veel verschillende voedselproducten zoals melkpoeder en gehakt, maar ook in 
werkomgevingen van plaatsen waar voedselproducten worden geproduceerd.

Ziektebeeld
Gevallen van Cronobacter spp. gerelateerde ziektegevallen worden meestal gezien bij 
zuigelingen en zeer jonge kinderen, vaak gerelateerd aan ziekenhuisomgevingen. 
Het zijn zeldzaam voorkomende infecties met meningitis, necrotiserende entroco- 
litis en sepsis met een gemiddeld letaliteitpercentage van 19%.
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5.2.10 Clostridium perfringens

Bacteriologie
Clostridium perfringens (Clostridium welchii) is een lang, onbeweeglijk, anaëroob, 
Gram-positief sporenvormend staafje. De sporen zijn ovaal en terminaal gelegen. 
Lage zuurstofniveaus worden verdragen. De optimale groeitemperatuur is onge
veer 45°C (minimum 5°C; maximum 5o°C). Op basis van gevormde toxinen 
worden vijf typen onderscheiden (A tot en met E), Alleen type A is verantwoor
delijk voor voedselvergiftigingen. Clostridium perfringens komt overal voor; ook 
in het maag-darmkanaal van mens en dier. De sporen zijn thermostabiel (1-5 uur 
bij ioo°C).

Ziektebeeld
Het ziektebeeld wordt gekenmerkt door buiklcrampen en overvloedige diarree. 
Meestal treedt geen koorts en braken op. De incubatietijd bedraagt 6 tot 22 uur. 
De minimaal infectieuze dosis ligt bij ongeveer lo^ bacteriën. Herstel van de patiënt 
treedt meestal binnen 24 uur op.

De symptomen zijn het gevolg van de vorming van een enterotoxine, een eiwit 
met een molecuulgewicht van 35 kD, dat tijdens de sporulatie wordt gevormd. De 
toxine wordt doorgaans niet in voldoende hoeveelheden in het voedingsmiddel 
gevormd, maar symptomen ontstaan wel als gevolg van de uitgroei van sporulatie in 
de darm, nadat het sporen bevattende voedingsmiddel is geconsumeerd. De binding 
van de toxine aan receptoren van het darmepitheel, gevolgd door opname in de 
celmembraan, leidt tot verlies van functie en ophoping van vloeistof. De toxine wordt 
geïnactiveerd door een behandeling van 10 minuten bij 6o°C.

5.3 BACTERIËLE VEROORZAKERS VAN VOEDSELI NTOXICATIES

5.3.1 Bacillus cereus

Bacteriologie
Bacillus cereus is een Gram-positief staafje, dat centraal of subterminaal sporen kan 
vormen. Het micro-organisme is facultatief anaëroob, is in principe thermotroof/ 
mesofiel en komt overal voor. Ook bestaan psychrotrofe stammen, die groeien bij 
4°C maar niet bij 37°C. Deze stammen kunnen ook toxinen vormen.

Men onderscheidt twee toxinen: een hittelabiele enterotoxine en een hittesta- 
biele vomitoxine. De enterotoxine is na 30 minuten bij 56°C al geïnactiveerd. De 
vomitoxine is bestand tegen zuren en tegen een autoclaveringsproces.
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Ziektebeeld
Bacillus cereus kan twee verschillende vormen van gastro-enteritis induceren:
1 het diarreesyndroom (geassocieerd met eiwitrijke voedingsmiddelen, groenten, 

sauzen en pudding), veroorzaakt door de hittestabiele enterotoxine. De toxine 
veroorzaakt ongeveer 8 tot 16 uur na het nuttigen van de gewraakte maaltijd 
zeer hevige diarree. In de regel zijn de symptomen na ongeveer 24 uur weer 
verdwenen;

2 acute misselijkheid en braken, veelal na het eten van opgewarmde rijst. Diarree 
wordt zelden waargenomen.

5.3.2 Clostridium botulinum

Bacteriologie
Clostridium botulinum is een beweeglijk, strikt anaëroob micro-organisme dat alge
meen voorkomt en sporen kan vormen, die in sommige gevallen bijzonder goed 
bestand zijn tegen hitte. De optimale groeitemperatuur ligt voor de meeste stammen 
tussen 25 en 37°C.

Clostridium botulinum-stammen worden, op basis van de antigene eigensch
appen van de toxinen, onderverdeeld in verscheidene typen (A tot en met G). De 
typen A, B, E en F zijn verantwoordelijk voor de meeste gevallen van botulisme 
bij de mens. Deze worden onderverdeeld in proteolytische en non-proteolytische 
stammen op grond van hun vermogen bepaalde eiwitten te hydrolyseren. Alle type- 
A-stammen zijn proteolytisch (dat organoleptische afwijkingen van het besmette 
voedsel tot gevolg heeft), terwijl bijna alle type-E-stammen niet proteolytisch zijn. 
Onder de typen B en F komen zowel proteolytische als niet-proteolytische stammen 
voor. Proteolytische stammen van de typen A, B en F vormen sporen met een relatief 
hoge hitteresistentie en kunnen niet meer groeien bij temperaturen beneden io°C of 
bij zoutconcentraties van 10% of meer. Sporen van de niet-proteolytische stammen 
van typen B, E en F zijn minder hitteresistent. Groeiremming treedt al op bij 5% 
keukenzout. De minimumtemperatuur waarbij nog groei optreedt, ligt om en nabij 
3,3°C. Bij het type E is groei bij lagere temperaturen mogelijk. In zeedieren die met 
Clostridium botulinum zijn besmet, betreft dit vrijwel altijd het type E.

De meeste Clostridium botulinum-stammen produceren één type toxine. Dit zijn 
eiwitten, die in vier moleculaire grootten voorkomen.

Ziektebeeld
De letale dosis voor de mens ligt tussen 0,005 en 0,1 pg voor de toxine van de proteoly
tische stammen en tussen o,i en 0,5 pg voor de niet-proteolytische stammen. De toxine 
wordt in de maag geactiveerd door trypsine, waarna absorptie in de darm plaatsvindt.
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Clostridium botulinum-toxine verhindert het vrijkomen van acetylcholine in het 
perifere zenuwstelsel (acetylcholine maakt de prikkelgeleiding in het zenuwstelsel 
mogelijk). Symptomen treden 12 tot 36 uur na de maaltijd op. Deze bestaan uit 
symmetrisch afdalende spierzwakte en verlammingen met dubbelzien, slikstoor- 
nissen en ademnood, vaak met dodelijke afloop. De therapie bestaat vooral uit symp
toombestrijding. Daarnaast kan antiserum worden toegediend.

5.3.3 Staphylococcus aureus

Bacteriologie
Het genus Staphylococcus behoort tot de familie der Micrococcaceae. Stafylokokken 
zijn Gram-positieve, katalasepositieve kokken, die glucose vergisten en onbeweeglijk 
zijn (figuur 5.3). De species Staphylococcus aureus onderscheidt zich van de andere 
species door de vorming van coagulasen en ten opzichte van endonucleasen die 
tegen hitte bestand zijn.

Staphylococcus aureus is thermotroof en groeit tussen 6,5 en 5o°C (optimum van 
37°C). Het organisme groeit verder onder de volgende omstandigheden: pH 4,2 tot 9,3, 
keukenzout maximaal 15%; a^ tot minimaal 0,86. Noodzakelijke nutriënten zijn 
onder andere magnesium, kalium en fosfaat.

Figuur Staphylococcus aureus.
Foto: ANP Photo (Science Photo Library)
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Naast coagulasen en thermonucleasen vormt Staphylococcus aureus in de delings- 
fase lipasen, hemolysinen, ‘membrane damaging toxins’ en thermostabiele entero- 
toxinen. Deze worden op basis van immunogene kenmerken aangeduid als SEA, 
SEE, SECi, SECz, SEC3, SED, SEEen ‘tonic shock toxine’ (TST). Het zijn eiwitten met 
een molecuulgewicht van 28-35 De optimale enterotoxinevorming vindt plaats 
bij 3O-4O°C, pH-waarden tussen 7,0 en 7,5, zoutconcentraties tot 5% en a,,,waarden 
tot minimaal 0,95. De enterotoxinen zijn bestand tegen verhitting gedurende 30 
minuten bij ioo‘’C. Het zijn exotoxinen die in de bacteriecel worden gevormd en dus 
vervolgens uitgescheiden. Bij verlaagde zuurstofspanning neemt de toxinevorming 
af, evenals bij de aanwezigheid van een competitieve flora (lactobacillen).

SEA-vorming is relatief onafhankelijk van zowel a„als pH en het meest frequent 
betrokken bij voedselvergiftigingen. SED komt vooral bij dieren voor. SEE speelt 
een rol bij infecties uit de nabije omgeving. Een stam vormt meestal maar één soort 
toxine; soms twee.

Fenotypische typering geschiedt op basis van biochemische kenmerken (bioty- 
pering) en faagpatronen. Bij deze laatstgenoemde typering worden fagen gebruikt 
die bij de mens voorkomen, en ook fagen die men bij dieren vindt. Vaak werkt men 
met een zogenoemde additionele fagenset, waarin een aantal fagen is bijeengebracht 
om bacteriën te classificeren.

Ziektebeeld
De incubatietijd bedraagt 1 tot 6 uur. De minimale hoeveelheid van de toxine die ziekte 
induceert, wordt geschat op ongeveer 1 pg. Om deze hoeveelheid te kunnen vormen, 
zijn minimaal lo^kve/g voedsel nodig. De symptomen van stafylo-enterotoxicose zijn 
algehele malaise, misselijkheid en braken, soms gepaard gaande met buikkrampen 
en diarree. Meestal treedt binnen twee dagen volledig herstel op. Vooral kinderen, 
bejaarden en zieken lopen gezondheidsrisico’s. De enterotoxinen zijn resistent tegen 
trypsine en pepsine, hetgeen verklaart waarom deze de maag zonder verlies van acti
viteit passeren en actief zijn in de darm.
De diagnose wordt gesteld op basis van de klinische verschijnselen en het aantonen 
van toxinen in het genuttigde voedsel.

5.4 VIRALE VEROORZAKERS VAN VOEDSELI N FECTI ES

5.4.1 Via voedsel overgedragen virussen
Virussen die bij mensen ziekte kunnen veroorzaken door infectie via besmet voedsel, 
zijn vrijwel altijd virussen die afkomstig zijn uit het menselijke spijsverteringska
naal. De belangrijkste symptomen van deze virusinfecties zijn diarree en/of braken 
binnen een tot drie dagen na het eten van besmet voedsel. Vaak is ook sprake van 
buikpijn, misselijkheid en geringe koorts. Alle virussen die met de menselijke ontlas
ting worden uitgescheiden, kunnen theoretisch ons voedsel contamineren.



VOEDSELINFECTIES EN INTOXICATIES lOJ

Er zijn echter grote verschillen in risico door verschil in stabiliteit, infectieuze 
dosis en uitgescheiden hoeveelheden. Fecale contaminatie door slechte persoonlijke 
hygiëne wordt algemeen gezien als de belangrijkste oorzaak van virale voedselbe- 
smetting. Elk voedingsmiddel dat in contact komt met een geïnfecteerde voedsel- 
bereider en niet verder is behandeld voordat consumptie plaatsvindt, vormt een 
risico. Enterovirussen, hepatovirussen, rotavirussen, calicivirussen, astrovirussen, 
adenovirussen en parvovirussen kunnen alle fecaal-oraal worden overgedragen en 
zijn daarom potentiële voedselcontaminanten. Slechts een beperkt deel van deze 
virussen is aangetoond in voedsel bij een voedselinfectie-explosie. Hierbij speelt 
zeker een rol dat het vaak lastig is virussen aan te tonen in voedsel dat de oorzaak is 
van een voedselinfectie-explosie.

Als wordt gekeken naar de proportie van het totale aantal gevallen bij virus
overdracht via voedsel, moeten Norovirus en hepatitis A-virus worden gezien als de 
belangrijkste veroorzakers van voedselinfectie-explosies. Voedselinfecties met Noro
virus komen zeer frequent voor. In een recente studie van gastro-enteritisuitbraken 
in Nederland werd meer dan de helft toegeschreven aan Norovirus.

Infecties met het hepatitis A-virus als gevolg van het eten van besmet voedsel 
worden hier zelden vastgesteld. Vrijwel zeker echter is sprake van een belangrijke 
onderrapportage, omdat de incubatietijd erg lang is en veel infecties symptoomloos 
verlopen. De belangrijkste overige virussen die infecties via voedsel veroorzaken, 
zijn rotavirussen, enterovirussen en het hepatitis E-virus. Astrovirus- en adenovirus- 
infecties met klinische ziekteverschijnselen waarbij voedsel als oorzaak wordt vast
gesteld, komen in Nederland zeer zelden voor.

5.4.2 Risico door geïnfecteerd voedsel
Virussen hebben een levende cel nodig om zich te vermeerderen. Daarom is in 
voedsel geen sprake van een stijging van de virusconcentratie na de besmetting. De 
actuele viruscontaminatie van voedsel zal in de eerste plaats afhangen van de mate 
van contaminatie en in de tweede plaats van de ‘overleving’ van het betreffende virus 
in het voedsel. Dit betekent dat alle gerechten die koud worden gegeten, inclusief die 
welke na bewerking niet meer worden verhit, een risico kunnen vormen met betrek
king tot viruscontaminatie. Voedselsoorten waarvan bekend is dat ze betrokken zijn 
geweest bij aan een virus gerelateerde voedselinfectie-explosies omvatten salades, 
broodjes, cakes, koud vlees en vruchten.

Schelpdieren nemen een bijzondere plaats in als overbrengers van virale 
voedselinfecties. Veel schelpdiersoorten voeden zich door filtering van hun omge- 
vingswater. Wanneer het kweekwater verontreinigd is met virussen, zal er 
sprake zijn van contaminatie met deze virussen. Oesters vormen het grootste 
risico, omdat die doorgaans rauw worden gegeten. Norovirusinfecties en 
hepatitis A-virusinfecties worden nogal eens gerapporteerd na het eten van 
schelpdieren.
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5.4.3 Preventie
Om te voorkomen dat schelpdieren worden gecontamineerd met virussen, zullen 
de wateren waarin ze worden gekweekt, moeten worden gecontroleerd op aanwezig
heid van ziekteverwekkende virussen.

Bij de teelt van groenten en fruit en ook bij het wassen van deze producten mag 
geen gebruik worden gemaakt van water dat fecaal verontreinigd kan zijn.

Persoonlijke hygiëne van voedselbewerkers en voedselbereiders is van bijzonder 
belang. Vaak de handen wassen is trouwens in de gehele productieketen belangrijk. 
Het dragen van handschoenen kan een extra beschermende maatregel zijn. Mede
werkers die lijden aan een maag-darminfectie of daarvan herstellende zijn, moeten 
worden uitgesloten van het werken met voedsel.

Het koken van voedsel is een effectieve methode voor inactivatie van virussen. 
Norovirus en hepatitis A-virus zijn echter vrij stabiel en andere inactivatiemethoden, 
zoals desinfectantia en straling, zijn lang niet altijd effectief.

5.5 PARASITAIRE VEROORZAKERS VAN VO EDS E LI N FECTI ES 
Parasieten zijn eencellige of meercellige micro-organismen met een geheel eigen 
levenscyclus. Een kenmerk van parasieten is dat deze in hun levenscyclus tussen
stadia kennen die voorkomen (parasiteren) in mens, dier, plant, of in de grond en 
soms in het oppervlaktewater. Cycli van parasieten kunnen buitengewoon ingewik
keld zijn; het kan een aantal jaren duren, via verschillende tussengastheren, voordat 
een hele levenscyclus is volbracht (figuur 5.4).

Vroeger, toen deze verschillende fasen in zo’n levenscyclus nog niet helemaal 
bekend waren, kregen die zelfs ‘eigen’ namen, die ook nu nog wel worden gebruikt. 
Natuurlijk is dat onjuist, maar gewoonten, zeker ook wettelijke regelingen zijn niet 
zomaar te veranderen of aan te passen. Een voorbeeld van zo’n cyclus, die ook volgens 
de wet moet worden gecontroleerd, is die van de ongewapende lintworm van de mens 
(Taenia saginata). De eitjes van de lintworm, uitgescheiden met de menselijke ontlasting, 
kunnen direct of via een lange omweg (riolering, zuiveringsinstallatie oppervlaktewater)

Figuur 5.4 Mogelijke cycli van parasieten.
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bij runderen terechtkomen. Daar ontwikkelt zich een larvenstadium in dwarsgestreepte 
spieren, de zogenoemde ‘vinnen’. Het opeten van zo’n vin of blaasworm met een lint- 
wormlarve erin, doordat rauw vlees of rauw gehakt wordt genuttigd, leidt weer tot een 
lintworm bij de mens, al duurt dat proces minstens drie maanden.

Deze lintwormcyclus is tevens een voorbeeld van een infectie die van nature voor
komt in vlees. Het is een onderdeel van de normale levenscyclus van de parasiet.

Parasitaire infecties kunnen ook voorkomen op levensmiddelen door conta
minatie van buitenaf. Nogal wat worminfecties kennen een eistadium, dat met de 
ontlasting in het milieu wordt gedeponeerd, bijvoorbeeld in de grond of in het opper
vlaktewater. Als grond of water op deze manier gecontamineerd zijn en vervolgens 
worden gebruikt om een groentetuin te bemesten (potgrond, compost) of te bevloeien 
(met oppervlaktewater), kan de besmetting optreden. Ongewassen groenten of fruit 
kunnen zo voor doorbesmetting zorgdragen. Dit geldt natuurlijk alleen voor onver
hitte groenten (bijvoorbeeld sla, worteltjes, radijsjes, andijvie) of fruit dat ongewassen 
wordt genuttigd.

Een heel aparte categorie parasieten komt voor in vis, zowel zoetwatervis als zeevis. 
Als vis onvoldoende verhit wordt genuttigd (haring), en dat gebeurt steeds vaker 
(gemarineerde vis, Japanse keuken), moeten speciale voorzorgsmaatregelen worden 
genomen om infecties te voorkomen. Invriezen bij -2O°C is zo’n maatregel, die voor 
bepaalde vissoorten (haring) wettelijk verplicht is binnen de Europese Unie.

Tot slot bestaan nog parasieten die van nature in oppervlaktewater voorkomen en 
doorgaans alleen infecties veroorzaken bij mensen doordat deze zwemmen, recreëren 
of anderszins met water in contact komen. Het komt voor dat ook levensmiddelen 
zo besmet raken en dat de mens zich indirect besmet. Vooral protozoaire infecties 
(infecties met eencelligen, zoals Giardia, Cryptosporidium en Cyclospora) kunnen zo 
worden overgedragen. In veel landen waar de drinkwatervoorziening rechtstreeks uit 
oppervlaktewater wordt betrokken zonder afdoende zuiveringsmethoden (Verenigde 
Staten, Groot-Brittannië, Oost-Europa) overleven de in water voorkomende parasi
taire stadia zoals cysten en oöcysten gemakkelijk. Enorme uitbraken van protozoaire 
infecties in deze landen via drinkwater zijn niet ongebruikelijk.

In de volgende paragrafen worden enkele voor Nederland relevante, veelvoor
komende parasitaire infecties via voeding besproken. Een enkele infectie wordt 
genoemd wegens de ernst van de infectie voor de mens, of omdat wettelijke rege
lingen in de Europese Unie moeten voorkomen dat zulke infecties kunnen optreden. 
Het gaat achtereenvolgens om;
■ van nature in vlees voorkomende infecties;
■ van nature in vis voorkomende infecties;
■ contaminatie van levensmiddelen van buitenaf, vooral groenten, fruit (water, 

grond, mest, compost) met daarbij een enkel woord over infecties die aan water 
zijn gerelateerd.
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Voor een beter begrip is het nog nodig, onderscheid te maken tussen eencelligen 
(protozoën) en meercelligen (wormen). Deze laatste kunnen enkele millimeters lang 
zijn, maar ook enkele meters (lintwormen).

Wormen deelt men als volgt in:
■ rondwormen (die eruitzien als echte ‘wormen’);
■ platwormen (ellipsvormige schijfjes);
■ lintwormen (lange platte wormen met honderden geledingen).

De levenscycli van al deze wormen zijn verschillend en kunnen heel ingewikkeld 
zijn. Alleen de voor de mens besmettelijke fasen zullen worden behandeld.

5.6 PARASITAIRE INFECTIES IN VLEES

5.6.1 Taenia
Taenia saginata is de ongewapende lintworm van de mens, die een bewoner is van de 
dunne darm (figuur 5.5). Doorgaans heeft de mens maar één ongewapende lintworm 
tegelijk. Hij kan niet alleen enkele meters lang worden, maar leeft ook enkele jaren 
achtereen als geen behandeling wordt ingesteld. De mens is hier niet of nauwelijks 
ziek van, wordt niet mager en gaat ook niet méér eten.

Buikkrampen en een ongemakkelijk gevoel, naast jeuk aan de anus, zijn de 
meest op de voorgrond tredende verschijnselen. Losse geledingen (proglottiden) van 
de lintworm laten los en komen met de ontlasting mee naar buiten, of doen dat 
soms spontaan uit zichzelf. Ze kunnen namelijk als zelfstandige wormpjes (maden), 
althans zo lijkt het, nog enkele tientallen centimeters voortbewegen. Bij deze bewe
gingen persen ze eitjes van de lintworm de buitenwereld in. Uitsluitend runderen 
zijn gevoelig voor deze infectie. De mens loopt de infectie op door de larvenstadia 
in rundvlees (vinnen, cysticerci, blaaswormpjes) met onvoldoende verhit vlees of 
gehakt op te eten.

Deze vinnen behoren bij de vleeskeuring in het slachthuis te worden opgespoord 
(wettelijk voorgeschreven) door op bepaalde plaatsen in het karkas diepe insneden te 
maken. Ze zien eruit als kleine blaasjes met vocht erin (ongeveer 0,5 cm), waarin zich 
een lintwormkop bevindt. Heel vaak zijn deze blaaswormpjes al dood en verkalkt als 
ze worden gevonden. Die zijn uiteraard niet meer besmettelijk. Toch worden zulke 
runderen voor de zekerheid drie weken ingevroren bij -18’C. Als het om veel blaas
wormpjes in een karkas gaat, wordt dit afgekeurd voor consumptie.

De onderzoeksmethode is allerminst gevoelig of betrouwbaar. Zeer veel licht 
geïnfecteerde runderen komen op deze wijze toch in de verkoop. Per jaar lopen in 
Nederland twintig- tot dertigduizend mensen een lintworminfectie op.

Taenia solium, de gewapende lintworm van de mens, onderscheidt zich van 
de vorige worm doordat op de kop een krans van haken voorkomt. Hiermee houdt 
de lintworm zich vast in het slijmvlies van de dunne darm. De cyclus is volkomen
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Figuur 5.5 Kringloop van Taenia saginata.

vergelijkbaar met die van Taenia saginata, behalve dat het varken (dus varkensvlees) 
hier de tussengastheer is. Vandaar ook de naam ‘varkenslintworm’. Deze is op zich
zelf onjuist, omdat de lintworm bij de mens voorkomt. De blaaswormpjes bevinden 
zich niet alleen in de spieren (vlees), maar ook onder de huid en in organen (vooral 
hersenen). Deze infectie komt al meer dan vijftig jaar niet meer voor in Nederland. 
Toetreding tot de Europese Unie van verscheidene landen waar deze infectie ende
misch is, brengt deze infecties echter weer binnen bereik.

De ernst van deze infectie is, evenals bij de ongewapende lintworm, niet zozeer 
de lintworm zelf. De gewapende lintworm bij de mens heeft een bijzonder nare eigen
schap; de mens kan tevens tussengastheer zijn. Met andere woorden: de blaaswormpjes 
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(cysticerci) kunnen ook bij de mens voorkomen als die zichzelf of anderen besmet 
met uitgescheiden lintwormeitjes. Deze blaaswormpjes kunnen, net als bij varkens, 
ook voorkomen in organen als hersenen, ogen en verder in spieren en onderhuids. 
Deze zeer ernstige aandoening is slecht behandelbaar (neurocysticercose). Het is een 
‘aangifteplichtige’ ziekte, die vanwege haar ernst zeer wordt gevreesd. Lintwormdra- 
gers kunnen gemakkelijk eitjes overdragen op familieleden en, zeker via de voedselbe
reiding, verder verspreiden.

5.6.2 Trichinella spiralis
Trichinen of haarwormen komen van nature voor in varkens, in wilde knaagdieren en 
in vossen. Trichinelarven bevinden zich ingekapseld en opgerold in de dwarsgestreepte 
spieren (vlees) van mens en dier. Bij consumptie van onvoldoende verhit vlees komen 
de larven vrij in het maag-darmkanaal en groeien daar uit tot volwassen mannetjes en 
vrouwtjes. Ze paren in het slijmvlies van de dunne darm en zijn levendbarend. De larfjes 
kruipen van de darmwand via bloed en lymfe rechtstreeks naar de spieren, waar ze zich 
inkapselen. Ze Icunnen daar jarenlang overleven. ‘Trichineus’ vlees kan in het slachthuis 
worden ontdekt door van ieder varken een stukje vlees microscopisch te onderzoeken. 
Dit is verplicht volgens de Hygiënecode 854/2004, behorend tot de General Food Law.

Enkele jaren geleden bleek dat ook paarden besmet kunnen zijn. Dit heeft in 
Frankrijk en Italië tot enorme epidemieën bij de mens geleid. Sindsdien moeten ook 
alle paarden na het slachten worden onderzocht voordat ze ter consumptie worden 
aangeboden.

Uiteraard zijn wilde varkens (zwijnen) niet van deze infectie gevrijwaard. Deze 
wordt in toenemende mate gezien bij wilde varkens in Nederland. Niettemin hoeven 
niet alle zwijnen te worden gekeurd, bijvoorbeeld niet wanneer de jager het zelf wil 
opeten of wanneer hij het aanbiedt aan een restaurant. Dit houdt een groot risico in. 
De mens kan bij hevige infectie ernstig ziek worden (oedeem, koorts, bloedingen, 
spierontsteking) en zelfs overlijden.

Theoretisch is invriezen van vlees een methode (deze wordt ook in de wet 
genoemd) om de trichinen te doden. Meestal lukt dat goed. Trichinensoorten afkom
stig uit koude gebieden (rond de poolcirkel) zijn echter vorstresistent. Import van 
zulke trichinen vanuit Canada naar Europa in paardenvlees heeft al tot een enorme 
uitbraak bij de mens geleid.

Vleessoorten van dieren waarvan men het niet zou verwachten en die als import- 
vlees naar de Europese Unie komen, zoals krokodillen, kamelen en schapen uit 
China, kunnen met trichinen besmet zijn. Goed verhitten van zulk vlees blijft voor
lopig de enige voorzorgsmaatregel die werkt.

5.6.3 Toxoplasma gondii
Toxoplasma gondii is een eencellige (protozo) die theoretisch kan voorkomen bij alle 
warmbloedige dieren, inclusief vogels (figuur 5.6). In het vlees (en organen) komen 
microscopisch kleine cysten voor, waarin honderden slapende parasieten wachten op 
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consumptie door vleeseters. Bij de mens leidt dit in de regel niet tot ernstige ziekte, 
hoewel enkele honderden mensen per jaar in het ziekenhuis terechtkomen door 
complicaties (longontsteking, hersenvliesontsteking, leverontsteking).

In verreweg de meeste gevallen beperkt de infectie zich tot lichte griepverschijn- 
selen of (langdurige) lymfeklierontsteking. Pas echt ernstig wordt de infectie bij 
zwangere vrouwen die nog niet immuun zijn ten gevolge van een eerder doorge
maakte infectie. In zulke bijzondere gevallen kan het ongeboren kind ernstig worden 
aangetast (blindheid, waterhoofd, mentale retardatie enzovoort). Zonder voorlichting 
aan zwangeren (eet geen rauw vlees!) kan deze aangeboren infectie bij pasgeborenen 
honderden malen per jaar in Nederland voorkomen.

De parasiet zal na een infectie levenslang in spieren en organen (in cystevorm 
dus) blijven voortbestaan. Een verandering in immuniteit van de gastheer (mens) 
kan leiden tot een opleving van de parasitaire infectie. Dit zal in het bijzonder bij 
immuungecompromitteerden (hiv-patiënten, transplantatiepatiënten) tot een snelle 
en zeer ernstig verlopende toxoplasmose leiden. Al met al gaat het dus om een voed- 
selinfectie met bijzonder ernstige consequenties.

De levenscyclus van Toxoplasma is zeer ingewikkeld en verloopt via katten. Alleen 
katten scheiden in hrm ontlasting een stadium uit (oöcysten), dat in de buitenwereld 
lang kan overleven. Zo kan de infectie via de grond worden overgedragen op alle land
bouwhuisdieren, vogels en wilde dieren. Ook de mens kan zich besmetten met deze 
stadia door te tuinieren of ongewassen groenten te eten (dan is dus sprake van conta
minatie van buitenaf). Vrijwel alle dieren die buiten lopen (biologische dierhouderij), 
zijn na verloop van tijd geïnfecteerd. Binnen drie jaar tijd zijn bijvoorbeeld alle schapen 
positief op Toxoplasma. Het vlees van deze dieren moet dus altijd goed worden verhit.

5.6.4 Sarcocystis spp.
Deze protozo is familie van Toxoplasma. Er bestaan tientallen Sarcocystis spp. met 
even zoveel cycli via huisdieren, wild en zelfs de mens. Voor de mens zijn eigenlijk 
maar twee soorten van belang. Die zijn microscopisch klein (dus onzichtbaar) en 
daardoor bij de vleeskeuring evenmin vast te stellen als Toxoplasma.

De in de oude Vleeskeuringswet genoemde zichtbare Sarcocystis spp. zijn 
voor de mens niet besmettelijk. Toch worden die verwijderd of wordt het karkas 
ingevroren als het er veel zijn. Dit is een voorbeeld van achterlopende wettelijke 
bepalingen ten opzichte van voortschrijdend wetenschappelijk inzicht. De ingewik
kelde levenscyclus van Sarcocystis spp. is hiervoor verantwoordelijk. De parasiet kent 
namelijk verschillende stadia op verschillende plaatsen in het lichaam, voordat de 
weefselcysten in de spieren aankomen. Deze zijn op hun beurt besmettelijk voor 
maar één bepaalde eindgastheer (een vleeseter). Voor de mens zijn er slechts twee 
besmettelijk. Sarcocystis hominis uit rundvlees, die slechts milde diarree veroorzaakt 
en Sarcocystis suihominis uit varkensvlees, die matige tot ernstige diarree kan veroor
zaken. Sarcocystis suihominis bij varkens komt in Nederland niet meer voor sinds 
varkens binnen zijn gehuisvest.
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Figuur 5.6 Kringloop van Toxoplasma gondii.

5.7 PARASITAIRE INFECTIES IN VIS
Zoetwatervis en zeevis zijn beide goede gastheren voor tientallen soorten wormen. 
Zowel rondwormen, platwormen als lintwormen kunnen worden overgedragen 
naar de mens. De levenscyclus van deze wormen gaat normaal gesproken niet via 
de mens, maar via zeezoogdieren, andere vissen, slakken, plankton en zelfs via land- 
roofdieren die vis consumeren.

Heel veel van deze cycli komen voor in (sub)tropische gebieden en zijn dus 
minder relevant voor de Nederlandse situatie.

Anisakis simplex is een rondworm die bij zeezoogdieren (robben, dolfijnen) voor
komt. De cyclus, via plankton en vissen als tussengastheer, is ingewikkeld. Het larven
stadium van Anisakis spp. in vis kennen wij als ‘haringworm’. Anisafeis-larven komen 
niet alleen in haring voor, maar in zeer veel bekende vissoorten voor consumptie zoals 
makreel, koolvis en kabeljauw. Alleen rauw geconsumeerde vis met levende larven kan 
leiden tot een haringworminfectie. Dit betekent dat infectie dus vrijwel uitsluitend via 
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haring optreedt. Sinds dit bekend is, kent Nederland een haringverordening (ig68), 
die bepaalt dat alle haring eerst moet worden diepgevroren om de larven te doden. 
Sinds 1990 geldt dit in de hele Europese Unie en voor alle vissoorten die bij toebe
reiding onvoldoende verhit worden. De pijnlijke, op blindedarmontsteking lijkende 
haringwormziekte komt sindsdien in de Europese Unie niet meer voor.

Vergelijkbare infecties komen nog steeds veel voor in Japan, waar invriezen 
van vis geen gewoonte is terwijl veel rauwe vis wordt geconsumeerd. In de wereld 
zijn meer soorten betrokken bij haringwormziekte, zoals Contracaecum, Pseudo
terranova en Phocanema. Ook de kabeljauwworm hoort hierbij. Dit zijn duidelijk 
zichtbare (rond) wormen die na vriezen of verhitten weliswaar dood zijn, maar toch 
voor afschuw bij consumenten kunnen zorgen. Het snel strippen van de vis op 
zee vermindert het aantal larven dat zich in het visvlees heeft kunnen inboren 
aanzienlijk.

In landen waar veel complete vis wordt gegeten, zoals sardientjes in het Middel
landse Zeegebied, blijven de Anisakis-larven uiteraard allemaal in de vis aanwezig. 
Hier is overgevoeligheid (allergie) beschreven voor het larvenantigeen in vis.

In Zuidoost-Azië (Thailand) komt nog een larve voor in vis van het geslacht 
Gnathostoma, die zich niet beperkt tot het maag-darmkanaal, maar die als larve 
migreert door het lichaam (ogen, hersenen). Ook in Europa en Australië zijn 
gevallen beschreven. Ook hier is de mens, evenals bij Anisakis spp., een min of 
meer toevallige gastheer, die geen rol speelt in de levenscyclus. In Noord-Europa 
kent men nog een door zoetwatervis overgebrachte lintworm (Diphyllobothrium). 
Uiteraard gaat het hier ook om onvoldoende verhitte vis (voorproeven!) zoals snoek 
en ook wel zalm. Deze lintworm kan bij de mens tamelijk ernstige bloedarmoede 
veroorzaken.

5.8 CONTAMINATIE VAN LEVENSMIDDELEN DOOR PARASIETEN 
Veel parasieten (protozoa, wormen) met vrije stadia in water en grond zijn in staat, 
via contaminatie van groenten, fruit, bessen, paddenstoelen enzovoort de mens te 
infecteren. Het zou veel te ver voeren, alle bekende/beschreven infecties hier te 
behandelen. We beperken ons tot enkele opvallende infecties.

Als een mens is besmet met een protozoaire darminfectie en gedurende korte of 
langere tijd cysten of oöcysten uitscheidt, kan dit leiden tot zogenoemde feco-orale 
transmissie zoals we die ook bij bacteriën kennen. Omdat deze cysten (oöcysten) 
vaak in grote aantallen in oppervlaktewater verschijnen, is dit tevens een belangrijke 
infectieroute (bijvoorbeeld besproeien, bevloeien, soms zelfs gewassen met opper
vlaktewater!).

Het gaat hierbij om Entamoeba histolytica en verwante amoeben, die bij de mens 
in onze omgeving milde darmklachten veroorzaken (NB: in de tropen kan deze para
siet de beruchte amoebendysenterie veroorzaken!).
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Giardia lamhlia, Cryptosporidium parvum en Cyclospora cayetanensis zijn andere 
frequent voorkomende protozoaire darmbewoners. Ook hier betreft het verwekkers 
van diarree, maar deze is doorgaans in (sub)tropische gebieden veel ernstiger dan in 
onze weldoorvoede maatschappij. Alle drie zijn beruchte contaminanten van (opper- 
vlaktejwater, die verantwoordelijk waren voor grote uitbraken in de Verenigde Staten, 
Groot-Brittannië en Oost-Europa.

Infecties met Cyclospora spp. lijken vooral verband te houden met fruitimport 
uit Midden-Amerikaanse landen. De infectie komt overigens wereldwijd voor, maar 
heel weinig in Europa.

Worminfecties via de grond of met grond bezoedelde groenten komen 
wereldwijd heel veel voor. In onze omgeving, met vooral kasgroenten, is dat 
vrijwel uitgesloten. De terugkeer van biologische tuinderij en eigen moestuinen 
verhoogt ook hier de kans op herintreden van via grond overdraagbare wormin
fecties.

De bekendste is Ascaris lumbricoides, de gewone spoelworm van de mens. De 
nauw verwante Ascaris suum van het varken komt nog heel veel voor en kan verant
woordelijk zijn voor een larvamigransinfectie bij de mens, maar niet voor volwassen 
spoelwormen. Een vergelijkbare cyclus (mens-grond-mens) heeft ook Trichuris spp., 
de zweepworm van de mens, maar die komt evenals Ascaris lumbricoides nauwelijks 
meer voor in onze omgeving.

Van belang zijn uiteraard de spoelwormen van hond en kat (Toxocara spp.) die 
via bezoedeling van levensmiddelen een niet geringe kans geven op een larvami
gransinfectie.

Een aparte vermelding is op zijn plaats voor Echinococcus spp., de kleine lint
worm van hond, kat en vos. De eitjes van deze lintworm veroorzaken blaasworm 
in een groot aantal dieren (landbouwhuisdieren, wild) maar ook de mens. Blaas- 
wormen ontwikkelen zich in organen (lever, longen), soms met dodelijke afloop. 
In slachthuizen is het (wettelijk) verplicht aangetaste organen van slachtdieren te 
vernietigen. Dit gebeurt alleen om te voorkomen dat ze in voeding van huisdieren 
terechtkomen. Het betreft voor de mens géén ziekte die via vlees overdraagbaar is, 
maar uitsluitend via grond waarin zich Echinococcus-eitjes bevinden of door direct 
contact met besmette dieren. In het Middellandse Zeegebied gaat het vooral om 
E. granulosus. Denk aan vakantiehonden! In onze streken gaat het vooral om 
E. multilocularis bij vossen. Bosvruchten, paddenstoelen, valfruit of contact met 
vossen (jacht, preparateur) zijn de risicofactoren van een bijzonder ernstige ziekte 
(alveolaire echinokokkose) bij de mens.

Ten slotte kan nog eenmaal Toxoplasma worden genoemd als contaminant in de 
omgeving van (jonge) katten die buiten hun ontlasting doen. Moestuintjes in de stad 
(straatkatten), bij kinderboerderijen en/of kleinschalige biologische tuinderijen zijn 
een risicofactor als groenten niet goed worden gewassen.
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5.9 MYCOTOXINEN ALS VEROORZAKER VAN
VO EDSELINTOXICATI ES
Schimmels kunnen behalve zorgen voor bederf van levensmiddelen ook schadelijk 
zijn voor de mens. Het zijn de stofwisselingsproducten van de schimmels, de myco- 
toxinen, welke de problemen veroorzaken. Mycotoxinen zijn zeer stabiele verbin
dingen en weerstaan de meeste verwerking en bewerkingsprocessen. Mycotoxinen 
kunnen via verschillende manieren bij de mens terechtkomen: door schimmelgroei 
en productie van toxinen op producten, maar misschien nog wel belangrijker door 
schimmelgroei en toxineproductie in een grondstof bijvoorbeeld graan. Via deze 
granen kunnen dan bijvoorbeeld mycotoxinen terechtkomen in brood, maar ook via 
veevoer in melk.

Bekende mycotoxinen zijn aflatoxinen, ochratoxinen en DON geproduceerd 
door respectievelijk Aspergillusflavus, Aspergillus ochraceus en Fusarium graminearum. 
Mycotoxinen kunnen zorgen voor acute ziektesymptomen zoals braken, malaise en 
leverproblemen, maar ook chronische klachten zoals tumorvorming. Wat niet mag 
worden vergeten, is dat sommige mycotoxinen ook een gunstige werking bezitten 
omdat zij bijvoorbeeld bacteriën doden zoals penicilline.

5.10 CONCLUSIE
Gezien het grote aantal micro-organismen, virussen en parasieten dat mogelijk via 
voedsel problemen kan veroorzaken, lijkt het logisch de vraag te stellen wat men nu 
eigenlijk nog veilig kan eten. Uiteindelijk zal de mens echter wel móeten eten. Boven
dien is eten van mogelijk besmet voedsel slechts een van de vele risico’s die mensen 
lopen en zeker niet het grootste gezondheidsrisico. Een relativering is aan het eind van 
dit hoofdstuk toch op haar plaats. Uit onderzoek van het RIVM is gebleken dat veel meer 
mensen overlijden aan ziekten die gerelateerd zijn aan te veel eten, aan hardnekkige 
rookgewoonten en aan hart- en vaatziekten, dan aan voedselinfecties of -intoxicaties.

Dank is verschuldigd aan dr. W.H.M. van der Poel, ASG (ID-DLO), Lelystad, voor 
zijn bijdrage aan dit hoofdstuk (virusinfecties).
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6 Kwaliteit en kwaliteitszorg

R. Steinmeijer en R. Nedelkovski

6.1 INLEIDING
Het begrip ‘kwaliteit’ komt men vaak tegen in de literatuur, vooral in discussies die 
binnen de levensmiddelensector worden gevoerd. Begrippen zoals ‘kwantiteit’ of 
‘prijs’ leiden zelden tot onduidelijkheden, maar dit is bij kwaliteit zeker niet altijd 
het geval.

De International Organization for Standardization' (ISO) omschreef kwali
teit als ‘het geheel van kenmerken en karakteristieken van een product waarop 
het vermogen berust, vastgestelde of inbegrepen behoeften te bevredigen’. In het 
dagelijkse spraakgebruik is het echter een minder eenduidig omschreven begrip. 
Meestal bedoelt men zaken zoals: de graad van volmaaktheid, de geschiktheid voor 
het gebruik (‘fitness for use’) en het voldoen aan de te verwachten eisen. De inhoud 
van het begrip kwaliteit heeft kennelijk subjectieve en arbitraire aspecten. Het is vaak 
wat lastig te omschrijven en is daarnaast ook nog eens aan de nodige verandering 
onderhevig. Niettemin is het onderwerp kwaliteit van groot belang waar het gaat om 
voedingsmiddelen.

In dit hoofdstuk worden, in het kader van de productie van voedingsmiddelen, 
aan de begrippen ‘kwaliteit’ en ‘kwaliteitszorg’ wat meer concrete inhoud gegeven. 
Ook enkele andere begrippen, die in dit kader thuishoren, en hun onderlinge verhou
dingen, komen aan de orde.

6.2 KWALITEIT VAN VOEDINGSMIDDELEN
Onder kwaliteit van voedingsmiddelen verstaat de consument zaken als: ‘natuurlijk’, 
‘gezond’, ‘voedzaam’, ‘lekker’, ‘gemakkelijk te bereiden’, ‘oogstrelend’ en de ‘afwezig
heid van schadelijke stoffen’. De ‘kwaliteit’ van een voedingsmiddel is in feite een

' ISO: De International Organization for Standardization, opgericht in 1947, is het internationale 
(non-gouvernementele) netwerk van de nationale standaardisatie-instituten van verschillende 
landen. Het doel van dit netwerk is het faciliteren van de internationale coördinatie in, en unifor
miteit van, industriële standaarden. Binnen dit ISO-netwerk worden (internationaal geaccep
teerde) standaarden ontwikkeld en gepubliceerd. De consensus verbonden aan deze standaarden 
vormt een belangrijke brug tussen de publieke en private sector. Het nationale standaardisatie- 
instituut voor Nederland is het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN). 
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optelsom van deze eigenschappen. Deze aspecten zijn in de volgende drie groepen 
te verdelen:
1. voedingsaspecten (voedingswaarde);
2. gezondheidsaspecten (veiligheid, hygiëne);
3. hedonistische aspecten (organoleptische eigenschappen, gebruiksgemak).

Bij de eerste twee groepen is de invloed op de gezondheid van de consument van 
belang; de derde is een groep van meer subjectieve eisen. In populaire bewoordingen 
gaat het voornamelijk om de volgende vragen: ‘Is het voedzaam (gezond)?’ ‘Is het 
veilig?’ en ‘Is het lekker?’

De voedingsaspecten kunnen zowel kwantitatief als kwalitatief zijn. Naast de aanwe
zigheid van bepaalde voedingsstoffen (nutriënten} is de calorische waarde van een 
levensmiddel van belang.

De gezondheidsaspecten verwijzen naar de behoefte aan veiligheid en netheid. 
Schadelijke factoren kunnen van chemische aard (bijvoorbeeld residuen van pesti
ciden en zware metalen), van microbiologische aard (parasieten, bacteriën (of toxinen 
daarvan), virussen, prionen) of van fysieke aard zijn (bijvoorbeeld aanwezigheid van 
glas- en metaaldeeltjes).

Zelfs nuttige voedingstoffen moeten hier worden genoemd als deze in te grote 
hoeveelheden aanwezig zijn. Hierop wordt bijvoorbeeld door de industrie inge
speeld met zogenaamde ‘functional foods’, welke de laatste jaren steeds belangrijker 
worden. Een voorbeeld hiervan zijn de, ‘cholesterol verlagende voedingsmiddelen’.

Hygiënische productieomstandigheden tijdens de productie van levensmiddelen 
zijn niet alleen belangrijk vanwege hun aandeel in de vermindering van de risico’s. 
Hygiëne in het algemeen (zoals visuele reinheid en netheid tijdens de productie) 
wordt ook voor de kwaliteitsbeleving belangrijk geacht, ook al is deze natuurlijk niet 
allesbepalend voor de veiligheid van het product. Het gaat dan meer om esthetische 
redenen of redenen van motivatie.

De hedonistische aspecten verwijzen vooral naar de vraag: ‘Is het lekker?’ De 
organoleptische eigenschappen vallen vaak het meest op. Vanuit de beleving van 
de consument doen vooral afwijkende geuren of smaken afbreuk aan de kwaliteit. 
Ook tijdbesparing bij het klaarmaken speelt een rol. Ook sterk subjectieve aspecten 
eisen met betrekking tot wat lekker en wat nuttig is, zijn aspecten die hier eveneens 
bij passen.

Voor het beoordelen van elk van deze kwaliteitskenmerken is deskundigheid een 
eerste vereiste. Normen en eisen die wettelijk of anderszins zijn vastgelegd, zijn 
hierbij tevens van belang. De deskundige vertaalt het begrip kwaliteit meestal naar 
objectief meetbare parameters zoals zuurgraad, consistentie, aanwezigheid/afwezig- 
heid van (ziekteverwekkende) micro-organismen, milieucontaminanten enzovoort. 
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Al deze aspecten maken het beoordelen van de diverse facetten, die tot het begrip 
kwaliteit behoren, tot een multidisciplinaire taak.

Naast de noodzaak van deskundigheid voor elk afzonderlijk kwaliteitsaspect, 
buigen de kwaliteitsdeskundigen zich ook over de kwaliteitszorg. Hierbij kijkt men 
onder andere naar de beleidsmatige en organisatorische aspecten van de bedrijfsvoe
ring die voor de kwaliteit van belang zijn.

In de volgende paragrafen wordt dieper ingegaan op de kwaliteitszorg in het 
algemeen en op het waarborgen van het veiligheidsaspect van voedingsmiddelen in 
het bijzonder.

6.3 HET ONTSTAAN VAN KWALITEITS (M AN AC E M E NT)SYSTE M E N
De defensie-industrie heeft een grote rol gespeeld bij de ontwikkeling van diverse 
methoden om de kwaliteit van de producten te beheersen en te verbeteren. Producten 
bestemd voor het leger moeten immers van dusdanige kwaliteit zijn dat deze geschikt 
zijn voor gebruik in oorlog- en conflictsituaties. In sommige landen werden hierover 
specifleke afspraken gemaakt tussen leger en de hieraan toeleverende bedrijven. 
Om de flexibiliteit te vergroten en om de aanvoerlijnen van de benodigde producten 
niet te groot te laten worden, werd het steeds belangrijker dat (gestandaardiseerde) 
producten van gelijkwaardige kwaliteit door verschillende producenten (over de hele 
wereld) geproduceerd en afgeleverd kunnen worden.

Na de Tweede Wereldoorlog is de NAVO^ opgericht. Om de samenwerking tussen 
de deelnemende landen mogelijk te maken en te bevorderen, zijn binnen de NAVO 
talrijke afspraken, procedures et cetera vastgesteldb Speciflek op het gebied van de 
kwaliteitszorg heeft dit geresulteerd in de Allied Quality Assurance Publications 
(AQAP’s). Deze AQAP’s zijn de eerste normen voor kwaliteitszorg in de industrie, 
die internationaal werden toegepast. Het betreft hierbij onder andere normen betref
fende uniformiteit, eenduidigheid en beheersing van het productieproces. Bedrijven 
die aan de NAVO-partners willen leveren, moeten eerst aantonen dat deze voldoen 
aan de eisen genoemd in de betreffende AQAP’s. Dit wordt vervolgens uiteraard ook 
gecontroleerd.

Hoewel AQAP’s voor de defensie-industrie bestonden en werden toegepast, 
waren er voor de private sector aanvankelijk nog geen (internationale) normen 
betreffende kwaliteitszorg. Een gestandaardiseerde kwaliteitszorgbenadering bleek 
echter ook van belang in de private sector, mede omdat de handel in (consumenten) 
producten steeds internationaler werd. Ook in de private sector ontstond dus behoefte

" De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) is opgericht in 1949 en heeft als doel het 
bewaken van de vrijheid en veiligheid van de lidstaten door middel van politieke en militaire 
middelen.

’ Voorbeelden hiervan zijn de Standardization Agreements (STANAG’s), de Allied Acquisition 
Practices Publications (AACP’s), Allied Administrative Publications (AAP’s), Allied Quality Assu
rance Publications (AQAP’s) enzovoort.
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om ‘kwaliteitszorg’, door middel van kwaliteitsmanagementsystemen, in te bouwen 
in het productieproces. Naar het voorbeeld van de AQAP’s zijn vervolgens door de 
ISO ook voor de private sector normen voor kwaliteitszorg opgesteld.

De ISO-9000 serie is de internationale standaard voor het opstellen van een 
kwaliteitsmananagementsysteem. Deze serie bestaat uit een aantal verschillende 
normen. In de ISO-9001 norm zijn bijvoorbeeld de grondbeginselen en definities uit 
de ISO-9000 norm uitgebreid met eisen waaraan een systeem voor het kwaliteits
management dient te voldoen en eisen met betrekking tot klanttevredenheid. Door 
middel van de ISO-9000 serie kunnen bedrijven op een gestandaardiseerde wijze;
■ beschrijven hoe dient te worden geproduceerd (‘zeg wat je doet’);
■ beschrijven dat wordt geproduceerd zoals is beschreven (‘doe wat je zegt’);
■ bewijzen dat daadwerkelijk is geproduceerd zoals is beschreven (‘bewijs het’).

6.4 ONTWIKKELING KWALITEITSZORG IN DE (LEVENSMIDDELEN) 
INDUSTRIE
In de loop van de jaren tachtig van de twintigste eeuw vond een geleidelijke verschui
ving plaats van een producentenmarkt naar een consumentenmarkt. In een door 
de consument gestuurde markt speelt de kwaliteitsbe/eving van die consument een 
steeds belangrijker wordende rol. Deze kwaliteitsbeleving wordt uiteindelijk maatge
vend. Om deze reden richten ondernemingen hun bedrijfsvoering zo in, dat voort
durend kan worden ingespeeld op steeds veranderende kwaliteitseisen, wensen en 
behoeften van de consument. Het productbeleid van de bedrijven wordt hierop dus 
gericht. Het kwaliteitszorgbeleid is gericht op het waarmaken van bestaande product- 
doelstellingen. Hierbij gaat de interesse niet uit naar het product, zoals bij product
beleid, maar naar het ‘kwaliteitssysteem’. Dit kwaliteitssysteem omvat het geheel van 
vastgelegde procedures en regels, die als doel hebben te ‘verzekeren’ of‘borgen’ dat 
een product, proces of dienst blijft voldoen aan de vooropgestelde eisen.

In de ontwikkeling van Icwaliteitssystemen kunnen grofweg vier stadia worden 
onderscheiden:
1 Het passieve stadium. Er bestaat geen systeem voor kwaliteitscontrole. Het accent 

ligt hierbij voornamelijk op de productie. Er wordt wel ‘iets’ ondernomen als er 
wat misgaat.

2 Het stadium van controle op het eindproduct (QC; Quality Control). Kenmerkend 
voor dit stadium is de instelling van een speciale stafdienst die het eindproduct 
controleert en afwijkende exemplaren verwijdert. De eisen waaraan een product 
moet voldoen, zijn hierbij omschreven. De verantwoordelijkheid ligt echter bij de 
keurder c.q. controleur. Hierbij blijft er toch een reële kans dat afwijkingen worden 
gemist. De fouten worden immers niet voorkomen, maar opgespoord.

3 Het stadium van de procesbeheersing (QA; Quality Assurance). Optimalisatie van 
het productieverloop is in deze fase van groot belang. Verder het voorkómen van 
fouten, de implementatie van kwaliteits(management)systemen en de introductie 
van statistische technieken. In de levensmiddelenindustrie is in dit kader de 
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implementatie van HACCP-systematiek (Hazard Analysis Critical Control Points) 
van groot belang. De gevaren die tijdens de productie van levensmiddelen kunnen 
optreden, worden via de HACCP-systematiek op een gestructureerde wijze geïden
tificeerd en geanalyseerd. Vervolgens worden er ook maatregelen genomen en 
controles uitgevoerd om de risico’s effectief te beheersen.

4 Het stadium van integrale kwaliteitszorg, IKZ (IQM; Integral Quality Management). 
Hiermee wordt de verantwoordelijkheid voor de totale kwaliteitszorg gezamen
lijk gedragen door de hele productieketen. Iedere schakel in de productieketen is 
hierbij van belang. Het productieproces begint dan al bij marketing en productont
werp. Hoe beter de afzonderlijke schakels van een productieketen op elkaar zijn 
ingespeeld, des te beter is de kwaliteitszorg. Het eindproduct van de ene schakel 
vormt immers het ‘beginproduct’ voor de volgende schakel.

Een kwaliteitssysteem wordt opgezet voor het ‘managen’ van de kwaliteit tijdens het 
productieproces. Met kwaliteitsborging (‘Quality Assurance’) wordt het bestaande 
kwaliteitssysteem op peil gehouden en wordt op een gestructureerde wijze aange
toond dat de productie daadwerkelijk aan de gestelde voorwaarden of normen 
voldoet.

Uiteraard zal de productie ook moeten voldoen aan regels en normen die wette
lijk zijn bepaald. De wetgeving met betrekking tot levensmiddelen is op Europees 
niveau vrijwel volledig geharmoniseerd. Voor alle lidstaten van de Europese Unie is 
dezelfde Europese wetgeving van toepassing. In Verordening (EG) nr. 852/2004 is 
bijvoorbeeld zelfs wettelijk bepaald dat alle levensmiddelenproducerende bedrijven 
(uitgezonderd primaire bedrijven) de principes van HACCP-systematiek dienen te 
implementeren!

Daarnaast kunnen bedrijven uiteraard zelf (of onder druk van afnemers) aanvul
lende eisen stellen aan hun eigen kwaliteitssysteem. Tevens zijn zowel van de kant 
van de ‘retail’ als van de levensmiddelenindustrie diverse kwaliteitssystemen ontwik
keld voor bedrijven in de levensmiddelensector.

Door middel van zogenaamde ‘audits’ kan beoordeeld worden of bedrijven voldoen 
aan het betreffende kwaliteitssysteem. Een audit is een systematisch en onafhanke
lijk onderzoek om te bepalen of activiteiten op het gebied van kwaliteit (veiligheid) 
en de daarmee samenhangende resultaten aansluiten bij de gemaakte plannen en of 
deze plannen op een doeltreffende manier worden uitgevoerd en geschikt zijn voor 
het bereiken van de doelstellingen.

Bedrijven die gebruik maken van bepaalde kwaliteits(management) systemen 
kunnen zich hiervoor eventueel ook laten certificeren door een onafhankelijke certi
ficerende instelling. Er bestaan diverse certificerende instellingen. Deze kunnen 
echter alleen voor systemen waarvoor ze zijn geaccrediteerd door de Raad van Accre
ditatie (RvA) een certificaat afgeven. Indien de certificerende instelling na een audit 
heeft vastgesteld dat het bedrijf voldoet aan de gestelde eisen of standaard van het 
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systeem, kan het erkenningscertificaat worden verstrekt. Een certificaat is de verkla
ring, afgegeven door een onafhankelijke instantie, dat een product (dienst), een 
proces of een systeem aan bepaalde vooraf gestelde eisen (criteria, vastgelegd in een 
norm) voldoet. Bedrijven die eenmaal een erkenningscertificaat hebben, worden 
periodiek door de certificerende instelling bezocht voor een audit om vast te stellen 
dat ze blijven voldoen aan de betreffende eisen.

6.5 El N DPRO DUCTCO NTRO LE
De traditionele benadering voor het beheersen van de voedselveiligheid op bedrijfsni
veau bestond uit controle van het eindproduct. Ontwikkelingen zoals nieuwe, groot
schalige en automatische technieken voor bijvoorbeeld het produceren, verpakken, 
bewaren en bereiden van producten, hebben tot een enorme uitbreiding van het 
voedingsmiddelenassortiment geleid. Daarnaast heeft globalisering de produc
tieketen van levensmiddelen veel complexer gemaakt. Door deze ontwikkelingen 
zijn een aantal gevaren verdwenen, maar zijn ook weer nieuwe gevaren geïntrodu
ceerd. Daarnaast is de afstand tussen consument en producent sterk toegenomen. 
De producent is niet meer een vertrouwde buurman, maar een onbekende op grote 
afstand, hetgeen van invloed is op het consumentenvertrouwen in het algemeen. 
Voedselveiligheid en met name de zogenaamde ‘voedselschandalen’ werden hier
door ook voor de media een steeds interessanter onderwerp.

De traditionele benadering van de veiligheidswaarborging kon al deze ontwik
kelingen dan ook niet langer bijhouden. De controle van het eindproduct gaf 
bijvoorbeeld onvoldoende garanties voor de afwezigheid van schadelijke stoffen in 
het product. Bovendien was deze werkwijze kostbaar, omdat hiervoor grote hoeveel
heden producten onderzocht moeten worden en soms ook grote partijen op het eind 
van het productieproces niet bleken te voldoen aan de gestelde eisen.

Ook omdat de nauwkeurigheid en de herhaalbaarheid van sommige gebruikte 
methoden waarmee de eindproducten werden gecontroleerd soms te wensen over
lieten, ontstond er behoefte aan nieuwe, aanvullende, systemen. Zo bleek de eind- 
productcontrole niet altijd te kunnen voorkomen dat producten later toch besmet 
bleken te zijn met bepaalde pathogene micro-organismen, zeker niet in gevallen 
waar deze onregelmatig en in kleine hoeveelheden door het product verspreid 
konden zijn.

6.6 PROCESBEHEERSING
Bedrijven die levensmiddelen produceren maken vrijwel standaard gebruik van de 
systemen Good Manufacturing Practices (GMP) en Hazard Analysis and Critical 
Control Points (CCP). De ‘Good Manufacturing Practices’ kunnen specifiek per 
sector worden opgesteld. GMP is de vorm die gebruikt wordt in de levensmiddelen
industrie. HACCP is een systematiek welke speciaal ontwikkeld is voor de levens
middelenindustrie. Hieronder worden beide systemen nader toegelicht.
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6.6.1 Good Manufacturing Practices (CMP)
Een van de eerste kwaliteitssystemen ontwikkeld voor de voedingsmiddelenindu
strie (als toevoeging op de eindproductcontrole) was de zogenoemde GMP (Good 
Manufacturing Practices). In een dergelijk systeem is het nodig de binnen een 
bedrijf gevolgde procedures nauwkeurig te beschrijven. Via deze procedures wordt 
beschreven op welke wijze voedingsmiddelen binnen de hygiënisch aanvaard
bare grenzen moeten worden geproduceerd. Deze procedures worden vervolgens 
verzameld in een bedrijfseigen GMP-handboek. Voor het opstellen van dergelijke 
handboeken werden vaak vanuit overkoepelende (sector) organisaties werkboeken 
opgesteld, die vervolgens verder uitgewerkt moesten worden door het betreffende 
bedrijf zelf. Op deze manier ontstond het bedrijfseigen GMP-handboek. Hierin 
worden onder andere de programma’s beschreven ten aanzien van:
■ de procesgang in het bedrijf;
■ persoonlijke hygiëne en werkwijze;
■ het reinigings- en desinfectieplan;
■ het plan ter bestrijding van ongedierte;
■ controlelijsten betreffende de beschreven werkwijzen;
■ een plan voor de benodigde controles;
■ de beschrijving van de uitvoering van deze controles.

De uitgangspunten met betrekking tot GMP zijn vaak het resultaat van (jaren)lange 
praktische ervaring in het werken met specifieke productiesystemen en leveren hier
door het raamwerk voor een goede hygiënische productie. Correct uitgewerkt en op 
de juiste manier in praktijk gebracht, leveren deze procedures reeds een belangrijke 
bijdrage met betrekking tot de veiligheid van het product. Deze procedures, waar
onder met name basale hygiënemaatregelen vallen, mogen echter niet onderschat 
worden en dienen altijd en volledig te worden uitgevoerd.

Niet al deze activiteiten op het gebied van de hygiënische productie zijn echter 
even effectief met betrekking tot de uiteindelijke veiligheid van het product. Het 
verband tussen GMP-procedures enerzijds en voedselveiligheid van het product 
anderzijds is vaak zeer indirect. Een gevaren- en risicoanalyse is bij GMP niet uitge
voerd. Dit maakt een kwantitatieve schatting en vervolgens een juiste prioriteitsstel
ling bij het beheersen van de risico’s niet mogelijk.

Het zal dan ook niet vreemd zijn dat in de jaren vijftig van de twintigste eeuw de 
behoefte ontstond aan een systeem welke, als aanvulling op GMP, juist wel uitgaat 
van een gevaren- en risicoanalyse om de risico’s te beheersen. Uit deze behoefte is de 
HACCP-systematiek ontstaan, welke hieronder wordt beschreven.

6.6.2 Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)
In tegenstelling tot GMP worden de verschillende processtappen bij de HACCP- 
systematiek wél onderworpen aan een gevaren- en risicoanalyse. HACCP is primair 
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ontwikkeld als een bedrijfseigen voedselveiligheidssysteeni met het doel om de 
gevaren tijdens het productieproces te onderkennen en de betreffende risico’s effec
tief via maatregelen te beheersen en deze ook te controleren. Het HACCP-systeem 
vervangt daarmee GMP niet. Integendeel! GMP vormt juist de basis voor het uitvoeren 
van een gevarenanalyse. Men moet immers eerst precies weten welk voedingsmiddel 
wordt geproduceerd én op welke wijze, om vervolgens op een gestructureerde manier 
alle gevaren te kunnen onderkennen.

De HACCP-systematiek is aanvankelijk in de jaren zestig van de twin
tigste eeuw ontwikkeld ten behoeve van het ruimtevaartprogramma van NASA'*. 
Voedsel dat tijdens bemande ruimtevluchten door astronauten geconsumeerd 
zou worden, moest uiteraard wel veilig zijn! Deze systematiek bleek ook zeer 
goed toepasbaar als voedselveiligheidssysteem voor andere bedrijven in de 
levensmiddelensector.

Door het uitwerken van de verschillende stappen uit de HACCP-systematiek, 
uitgevoerd door het betreffende bedrijf zelf, ontstaat een bedrijfseigen HACCP- 
systeem, waarbij de gevaren tijdens de productie per processtap worden geana
lyseerd en ook beheersmaatregelen worden genomen om de risico’s effectief te 
beheersen.

Voor alle bedrijven die levensmiddelen produceren in lidstaten van de Euro
pese Unie, met uitzondering van de primaire fase (boerderij), is het uitvoeren en 
implementeren van de HACCP-prindpes zelfs wettelijk verplicht gesteld bij Veror
dening (EG) nr. 852/2004. Hierdoor dienen dergelijke producenten sinds 2006 te 
beschikken over een (bedrijfseigen) HACCP-systeem.

Hieronder zullen de stappen en principes van het HACCP-systeem nader 
worden toegelicht.

6.6.2.1 Opstellen van een HACCP-plan
Om de doelstelling met betrekking tot het produceren van veilige levensmiddelen 
waar te maken, wordt in eerste instantie door het betreffende bedrijf een plan 
gemaakt. De procedure voor het opstellen van zo’n plan is in 1967 beschreven door de 
Codex Alimentarius Commissie (CACf. In globale bewoordingen zijn toen de twaalf 
stappen van de HACCP-systematiek beschreven. De producenten van voedingsmid
delen geven hieraan, al dan niet met hulp van externe deskundigen, een invulling die

■* National Aeronautics and Space Administration, een ruimtevaartorganisatie van de Verenigde 
Staten, opgericht in 1958.

5 De Codex Alimentarius Commissie is een organisatie van de Verenigde Naties (VN). Het is een 
‘joint venture' van de World Health Organization (WHO) en de Food and Agricultural Organiza
tion (FAO). Opgericht in 19Ö2 heeft deze tot doel de volksgezondheid op internationaal niveau te 
beschermen en de eerlijkheid in de handel van voedselproducten te bevorderen. De met zo’n 178 
deelnemende landen vastgestelde Codex-standaarden, richtlijnen, codes, en MRL’s zijn dus inter
nationaal geaccepteerd en worden toegepast in de internationale handel. 
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specifiek is voor hun eigen bedrijf. Het HACCP-plan, ook wel -handboek of kwali
teitshandboek genoemd vormt daarmee een bedrijfseigen document waarmee alle 
(productie)medewerkers moeten kunnen werken. Vanwege de wettelijke HACCP- 
verplichting voor levensmiddelenproducten in de EU moet het HACCP-plan ook 
te allen tijde ter beschikking staan van ambtenaren die belast zijn met het toezicht 
hierop. Uiteraard moet het plan worden aangepast als zich wijzigingen in de productie 
voordoen of indien contoles of nieuwe inzichten hiervoor aanleiding geven.

Het HACCP-proces begint met vijf voorstappen:
1 Samenstellen HACCP-team

Eerst wordt een HACCP-team samengesteld welke het HACCP-plan verder moet 
gaan uitwerken. Dit team moet bestaan uit deskundigen en medewerkers, die 
kennis hebben van wat op de werkvloer werkelijk plaatsvindt, een gedegen kennis 
hebben van GMP en ook in staat zijn de zaken in een groter verband te plaatsen. 
Een H ACCP-systeem zal integraal met en door het eigen personeel moeten worden 
gebruikt. Het personeel zal daarom ook op de hoogte moeten worden gesteld van 
de betekenis en achtergrond van het systeem.

2 Beschrijven van het product
Het HACCP-team start met het opstellen van een zo volledig mogelijke beschrij
ving per product dat wordt geproduceerd.

3 Identificeren van het beoogd gebruik
Het HACCP-team moet rekening houden met de wijze waarop de betreffende 
geproduceerde producten door de eindgebruiker (consument) naar verwachting 
moeten of mogelijk zullen worden gebruikt.

4 Opstellen processchema’s
Het HACCP-team moet alle processtappen in het productieproces beschrijven 
door middel van het opstellen van processchema’s (‘flow-diagrammen’).

5 Controleren van de opgestelde processchema’s ter plekke in het bedrijf
Het HACCP-team moet de opgestelde processchema’s ter plekke controleren om 
er zeker van te zijn dat de verschillende processtappen correct en volledig zijn 
beschreven. Naar aanleiding van deze controle worden de processchema’s en 
dergelijke eventueel aangepast en opnieuw gecontroleerd.

Nadat deze eerste vijf (voorbereidende) stappen zijn genomen, volgen nog zeven stappen 
die bekend staan als ‘de zeven HACCP-principes’. Deze staan hieronder vermeld zoals 
ze in de ‘recommended code of practice’ zijn beschreven door de Codex Alimentarius 
Commissie'’. Zoals hierboven reeds gezegd zijn de principes opgenomen in Verorde
ning (EG) nr. 852/2004 en daardoor dus wettelijk verplicht voor alle levensmiddelen 
producerende bedrijven (uitgezonderd primaire bedrijven) binnen de Europese Unie.

CAC/RCP 1-1967, Rev. 4-2003
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6.6.2.2 De zeven HACCP-principes
1 Benoemen van de gevaren voor elke processtap, uitvoeren risicoanalyse uit benoemen van 

beheersmaatregelen
Een gevaar kan hier worden gedefinieerd als een (micro)biologisch, chemisch 
of fysiek agens in een levensmiddel (of diervoeder), of de toestand daarvan met 
mogelijk nadelige gevolgen voor de gezondheid van de consument. Door per 
processtap te beoordelen welke gevaren (= potentiële risico’s) er zijn, kunnen ook 
per processtap maatregelen worden bepaald om de geïdentificeerde risico’s te 
beheersen.

2 Bepalen van kritische beheersmaatregelen (Critical Control Points, CCP)
De beheersmaatregelen kunnen worden onderscheiden in ‘algemene’ beheers
maatregelen en ‘kritische’ beheersmaatregelen (= kritisch beheerspunt). Een 
kritisch beheerspunt kan hierbij gedefinieerd worden als een stap (punt, proce
dure, handeling of fase in een levensmiddelenketen) die (specifiek) beheerst kan 
worden en essentieel is om de gevaren te voorkomen, te elimineren of terug te 
brengen tot een aanvaardbaar niveau. Om dit onderscheid op een gestructureerde 
wijze aan te brengen, kan gebruik worden gemaakt van een methode met een 
zogenaamde beslisboom.

3 Vaststellen kritische grenswaarden voor elke CCP
Na het bepalen van de kritische beheersmaatregelen moeten hierbij ook kritische 
grenswaarden vastgesteld én gevalideerd worden. Hierbij worden dus de grens
waarden gesteld met betrekking tot de te beheersen risico’s tijdens productie, 
zodat duidelijk is wat aanvaardbaar is en wat niet.

4 Vaststellen van een bewakingssysteem voor elke CCP
Na het vaststellen van de kritische grenswaarden voor elke CCP moeten er ook 
effectieve bewakingsprocedures worden vastgesteld voor elke CCP om vast te 
stellen dat alle geproduceerde producten daadwerkelijk voldoen aan de gestelde 
grenswaarden. Bewaken (‘monitoren’) is het planmatig meten of observeren van 
de kritische procesparameters teneinde te kunnen vaststellen of men de beheers
maatregelen onder controle heeft.

5 Vaststellen van corrigerende maatregelen
Wanneer uit de bewaking blijkt dat een kritisch beheerspunt afwijkt van de kriti
sche grenswaarde (‘norm’), heeft men de beheersing van het betreffende gevaar 
voor de betreffende geproduceerde producten op dat moment dus niet volledig 
onder controle. Er dienen dan corrigerende maatregelen te worden genomen om 
te voorkomen dat er mogelijk onveilige producten worden uitgeleverd.

6 Vaststellen verificatieprocedures
Op basis van bovengenoemde HACCP-principes zijn procedures en maatregelen 
beschreven om veilige levensmiddelen (of diervoeders) te kunnen produceren. 
Om vast te stellen of deze procedures en maatregelen daadwerkelijk effec
tief zijn geweest om de gevaren te beheersen, moeten hiervoor vervolgens ook
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verificatieprocedures worden vastgesteld. Hierbij kunnen diverse methodes, proce
dures of testen worden gebruikt om dit (achteraf) vast te stellen. Verificatie van het 
bedrijfseigen ‘HACCP-systeem’ dient daarom ook periodiek te worden uitgevoerd. 
Indien de resultaten van de verificatie hiertoe aanleiding geven, moeten maatre
gelen en procedures uit het 'HACCP-systeem’ worden herzien.

7 Vaststellen van documentatie en registratie
De gevaren- en risicoanalyse, alsmede de procedures en maatregelen vastgesteld 
bij het doorlopen van de hierboven genoemde principes moeten correct worden 
gedocumenteerd. Ook de resultaten van de monitoring tijdens het productieproces 
en de verificatie moeten correct worden geregistreerd. De documentatie en regi
stratie, passend bij aard en omvang van het levensmiddelenproducerende bedrijf, 
vormt hiermee een integraal onderdeel van het ‘HACCP-systeem’ van het desbe
treffende bedrijf. Op basis hiervan kan (later) worden aangetoond dat het levens- 
middelenbedrijf het bedrijfseigen ‘HACCP-systeem’ uitvoert zoals is beschreven 
teneinde een veilig levensmiddel (of diervoeder) te produceren.

6.7 DE RELATIE TUSSEN CMP, HACCP EN ENKELE ISO-NORMEN 
IN KWALITEITSSYSTEMEN VAN LEVENSMIDDELEN PRODUCERENDE 
BEDRIJVEN
De meeste kwaliteitszorgsystemen van levensmiddelen producerende bedrijven zijn 
een combinatie van GMP, HACCP en enkele ISO-normen. Zoals hierboven uitge
legd, is GMP erg belangrijk voor de productie van veilige voedingsmiddelen. Er moet 
immers altijd zo goed en hygiënisch mogelijk gewerkt worden. GMP is echter niet 
gebaseerd op een gevaren- en risicoanalyse. Het is daarom mogelijk dat bepaalde 
gevaren toch onvoldoende worden beheerst ondanks zorgvuldige uitvoering van de 
GMP-werkwijze. Het voldoen aan GMP blijft desondanks wel een basisvoorwaarde 
voor de productie van veilige levensmiddelen. Pas als wordt voldaan aan deze basis
voorwaarden kan HACCP effectief worden toegepast.

Met HACCP kunnen de gevaren in de verschillende stappen van het produc
tieproces van levensmiddelen worden geanalyseerd. Als bepaalde gevaren echt 
risico’s vormen die per processtap moeten worden beheerst, worden hiervoor 
beheersmaatregelen vastgesteld én geïmplementeerd. Levensmiddelen produce
rende bedrijven binnen de Europese Unie zijn zoals gezegd ook wettelijk verplicht 
uitvoering te geven aan de HACCP-principes. Via de ISO-methodiek voor het 
opstellen van kwaliteitssystemen kan het geheel op een gestandaardiseerde wijze 
worden vastgelegd.

Levensmiddelen producerende bedrijven hebben vaak maar één kwaliteitshand
boek waarin zowel GMP, HACCP en eventueel ISO-normen zijn verwerkt. Afhan
kelijk van de grootte en ambitie van bedrijven en de wens van afnemers en klanten, 
kunnen kwaliteitssystemen door onafhankelijke certificeerde instellingen worden 
gecertificeerd wat HACCP en ISO-norm betreft.
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Vaak gebaseerd op GMP en HACCP worden, zowel van de kant van de levens
middelenindustrie als de retail, ook regelmatig nieuwe kwaliteitssystemen ontwik
keld met aanvullende eisen. Afnemers eisen ook steeds vaker van hun toeleveranciers 
dat ze moeten voldoen aan dergelijke aanvullende systemen. Certificering wordt 
daardoor vaak een leveringsvoorwaarde. Omdat de handel in levensmiddelen een 
mondiale handel is, willen (of moeten) sommige levensmiddelenbedrijven zich 
certificeren voor kwaliteitssystemen die in andere landen vereist worden. Omdat 
bedrijven vaak maar één kwaliteitssysteem hebben, worden eventuele aanvul
lende eisen van andere systemen (of van klanten) hierin verwerkt. Dit is vaak geen 
probleem, omdat de grondslag van bijna alle systemen gebaseerd is op GMP en 
HACCP, en veel kwaliteitssystemen van bedrijven zijn beschreven conform de norm 
uit de ISO-9000 serie. Op deze manier kan een bedrijf op een vaste wijze levensmid
delen produceren die voldoen aan de eisen van de verschillende (binnenlandse en 
buitenlandse) klanten en dit ook aantoonbaar maken.

6.8 HET CONTROLEREN VAN KWALITEITSSYSTEMEN (GEBASEERD 
OP HACCP) VAN LEVENSMIDDELEN PRODUCERENDE BEDRIJVEN
Het ontwikkelen en onderhouden van een kwaliteitssysteem kost bedrijven veel geld. 
Een kwaliteitssysteem is voortdurend in ontwikkeling. Indien het product zelf of stappen 
in het productieproces gewijzigd worden, dient de exploitant van het levensmiddelen- 
bedrijf de betreffende procedures in het Icwaliteitssysteem hierop aan te passen om 
het systeem ‘up-to-date’ te houden. Ook indien nieuwe producten geproduceerd gaan 
worden, dient hiervoor een analyse te worden uitgevoerd conform de HACCP-principes 
en het systeem hierop te worden aangepast. Bedrijven moeten dus continu blijven 
investeren om het kwaliteitssysteem te onderhouden en steeds verder te verbeteren. Het 
kwaliteitssysteem, zoals gezegd ook wel HACCP-plan of kwaliteitshandboek genoemd, 
is immers de schriftelijke rapportage van de betreffende afwegingen die het bedrijf heeft 
gemaakt. De beschreven procedures, beheersmaatregelen etc. moeten vervolgens ook 
ten uitvoer worden gebracht. Het bedrijf ziet hier in eerste instantie zelf op toe, want 
ieder levensmiddelenbedrijf heeft immers een bedrijfseigen systeem. Hierbij spelen 
validatie en verificatie een grote rol. Validatie is het (vooraf) vaststellen dat de specifieke 
én algemene beheersmaatregelen van een HACCP-plan effectief zijn en aantonen dat in 
de prakhjk ook het beoogde effect wordt bereikt. Verificatie is het gebruik van methodes, 
procedures of testen, in aansluiting op de bewaking tijdens het proces (‘monitoring’), 
om vast te stellen of het HACCP-plan daadwerkelijk effectief was.

Er moet worden toegezien op de naleving van de beschreven procedures en 
daarnaast moet objectief worden gemeten of het HACCP-plan, dat op papier goed 
lijkt, inderdaad tot de beoogde beheersing van de risico’s leidt. Volgens de Algemene 
levensmiddelenverordening7 zijn alle exploitanten van levensmiddelenproducerende

’ Verordening (EG) nr. 178/2002



KWALITEIT EN KWALITEITSZORG 22/

bedrijven binnen de Europese Unie verantwoordelijk voor de veiligheid van het gepro
duceerde levensmiddel. In deze verordening staat ook beschreven dat het productie
proces gebaseerd moet zijn op HACCP, hetgeen vervolgens dus nader is beschreven 
in de Algemene levensmiddelenhygiëneverordening^. Het is dus in eerste instantie 
de verantwoordelijkheid van de producent om de voedselveiligheid te waarborgen. 
Door middel van goed uitgewerkte én toegepaste HACCP-plannen kunnen produ
centen invulling geven aan deze verantwoordelijkheid.

Naast de eigen controle van de HACCP-systemen door het bedrijf zelf, wordt 
ook vanuit de overheid toegezien of bedrijven daadwerkelijk voldoen aan de wette
lijke verplichtingen ten aanzien van HACCP. In Nederland wordt dit toezicht uitge
voerd door de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). Dit gebeurt ook door middel van 
de zogenaamde ‘audits’. Dergelijke (systeem)audits worden periodiek uitgevoerd. 
Indien hierbij tekortkomingen of omissies worden vastgesteld van het beschreven 
HACCP-systeem of de uitvoering hiervan, dan dient het bedrijf deze te herstellen. 
Aangezien het hierbij om een wettelijke verplichting gaat, kan de overheid verbe
tering van het HACCP-systeem of de uitvoering ervan afdwingen via extra (gefac
tureerde) controles, schriftelijke waarschuwingen of boeterapporten. Afhankelijk 
van de aard van de omissie kan de VWA de productie in een bedrijf zelfs geheel 
opschorten tot de omissie hersteld is.

Soms willen levensmiddelen producerende bedrijven hun HACCP-systeem laten 
certificeren. Het hebben van een HACCP-certificaat, ook wel ‘HACCP-erkenning’ 
genoemd, kan voor een bedrijf een commerciële waarde hebben en een positieve 
uitstraling geven. Het hebben van een dergelijke erkenning kan min of meer verge
leken worden met een soort keurmerk, dat ze maar al te graag aan (potentiële) 
klanten en andere bezoekers willen tonen. Tegenwoordig is het geen uitzondering 
meer dat het hebben van een HACCP-certificaat zelfs als voorwaarde gesteld wordt 
om te mogen leveren aan bepaalde klanten. Bedrijven met een HACCP-certificaat 
hebben dan een concurrentievoordeel ten opzichte van bedrijven die dit niet hebben. 
Ook kan certificering een rol spelen bij aansprakelijkheidskwesties, omdat door het 
implementeren van bepaalde systemen de productieprocessen en de uitgevoerde 
controles doorgaans op een heldere en gestructureerde wijze plaatsvinden waarbij 
documentatie en registrahe belangrijke aspecten zijn. Grote levensmiddelenpro- 
ducerende bedrijven en bedrijven die internationaal handelen hebben vaak een 
HACCP-certificaat. Een dergelijk HACCP-certificaat wordt echter alléén afgegeven 
door een zogenaamde certificerende instelling en dus niet door de overheid. Om te 
beoordelen of bedrijven voldoen aan de eisen van een HACCP-systeem zal dus ook 
een certificerende instelling, in opdracht van het betreffende bedrijf, periodiek audits 
moeten uitvoeren bij het betreffende bedrijf. Het hebben van een HACCP-certificaat 
geeft hiermee extra vertrouwen aan de klant.

’ Verordening (EG) nr. 852/2004
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Het hebben van een al dan niet gecertificeerd HACCP-systeem is echter nooit 
een 100% garantie dat er niets mis kan zijn met de geproduceerde producten. De 
procescontroles tijdens de productie van levensmiddelen en soms ook de uitvoering 
van belangrijke productiestappen blijven voor een belangrijk deel ‘mensenwerk’. 
Bewust en onbewust kunnen fouten gemaakt worden, waardoor incidenten altijd 
voor kunnen komen. Maar door een goed kwaliteitssysteem te hebben, kunnen de 
bedrijven aantonen wat ze precies doen (en gedaan hebben) om de veiligheid van 
producten te borgen. Vele kwaliteitshandboeken beschrijven zelfs in zogenaamde 
‘recall’-procedures op welke wijze reeds uitgeleverde producten toch kunnen worden 
opgespoord en retour kunnen komen, mocht dat achteraf noodzakelijk blijken. Dit 
alles geeft vertrouwen. Door toenemende kennis en nieuwe inzichten bij de weten
schap en voortdurende innovatie in productietechnieken wordt ook steeds meer 
bekend over bestaande én voorheen onvoldoende onderkende (‘nieuwe’) voedselvei- 
ligheidsrisico’s. Deze nieuwe kennis en inzichten worden vervolgens weer verwerkt 
in de HACCP-systemen van bedrijven. Hierdoor kan met recht gezegd worden dat 
op het gebied van voedselveiligheid de geproduceerde levensmiddelen ook steeds 
veiliger worden.



7 Gefermenteerde producten

A. Ruiter en MJ. R. Nout

y.l INLEIDING
In dit boek mag een korte bespreking niet ontbreken van voedingsmiddelen die door 
inwerking van micro-organismen zijn ontstaan.

Van oudsher is gebruikgemaakt van bacteriën, gisten en schimmels om voed
ingsmiddelen en dranken houdbaar te maken. Uiteraard had men geen idee van 
de eigenlijke oorzaak van de fermentatie. Natuurlijk bestond wel wat kennis van 
schimmels en ook van gist. Het woord ‘fermentatie’ komt van het Latijnse werk
woord fermentare (laten rijzen). Verreweg de meeste gefermenteerde producten 
ontstaan door de aanwezigheid van melkzuurbacteriën en gisten. Schimmels zijn in 
het geheel van gefermenteerde producten van iets minder belang, hoewel deze in dit 
hoofdstuk wel aan de orde komen.

Afgezien van het houdbaar maken van voedingsmiddelen neemt doorgaans de 
veiligheid van de producten toe door fermentatie (in de zin dat de gezondheid er 
minder door wordt bedreigd). Soms wordt ook de voedingswaarde verbeterd, bijvoor
beeld doordat de verteerbaarheid beter wordt, of dat het product vitamines bevat 
die door de micro-organismen zijn gevormd. De meeste gefermenteerde producten 
echter hebben zich tot in deze tijd kunnen handhaven door hun organoleptische 
eigenschappen. Bier, wijn, kaas, yoghurt en zuurkool - om enkele te noemen - zijn 
zeer gewaardeerde producten.

7-2 GISTEN
De betekenis van gisten bij de bereiding van gefermenteerde producten is zo groot, 
dat deze als eerste aan de orde komen.

Hoewel thans honderden gistsoorten bekend zijn, is niet meer dan een vrij 
klein deel hiervan bij deze producten betrokken. Wij beperken ons tot de belangrijke 
geslachten Saccharomyces, Hansenula, Candida en Zygosaccharomyces.

7.2.1 Brood, bier en wijn
Saccharomyces cerevisiae is de gistsoort (figuur 7.1) die glucose en ook enkele andere 
suikers (fructose, sacharose, maltose) kan omzetten in alcohol en kooldioxide (de alco
holische gisting). Deze omzetting vormt de basis voor de bereiding van alcoholische 
dranken.
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Figuur 7.7 Saccharomyces cerevisiae.
Foto: R.A. Samson.

Minder opvallend, maar kwantitatief van veel meer belang, is de rol van S. cere
visiae bij de bereiding van tarwebrood. Na toevoeging van bakkersgist aan het deeg 
vindt de alcoholische gisting plaats, zodat het geknede deeg door de ontwikkeling 
van kooldioxide uit de vergistbare suikers kan gaan rijzen (de gevormde alcohol is 
niet van belang en verdwijnt tijdens het bakken. Men moet zich realiseren dat de 
hoeveelheid vergistbare suikers in het deeg niet hoog is, maar wel voldoende kooldi
oxide oplevert om het rijzen mogelijk te maken.

Bij het brouwen van bier wordt zetmeel tijdens het mouten en maischen enzy
matisch in maltose omgezet. De ontstane suikerhoudende ‘wort’ wordt gekookt met 
hop, waarna gist wordt toegevoegd en de alcoholische gisting plaatsvindt. In het 
eindproduct is zowel alcohol als kooldioxide van belang.

Bier zoals wij dat kennen, wordt gebrouwen met behulp van giststammen die 
zijn gekozen uit een tweetal subsoorten (Saccharomyces cerevisiae var. cerevisiae en 
Saccharomyces cerevisiae var. carlsbergensis). De verschillen tussen beide stammen zijn 
klein. De ene soort (bovengisting) verzamelt zich in een schuimlaag op de vloei
stof, waarbij gisting bij een temperatuur van 12 tot 18°C plaatsvindt. Bij de andere 
(en meest gebruikelijke) vorm van gisting zakken de gistcellen naar de bodem en 
verloopt de gisting bij 8 tot i2°C. Door de pH bij een waarde van omstreeks 4-5 te 
houden, kan de groei van allerlei ongewenste bacteriën worden tegengegaan

Wijn wordt bereid uit het sap (most) dat door uitpersen van druiven is verkregen. 
Most van goede kwaliteit bevat glucose plus fructose in een gehalte van 12 tot 25%. 
Fructose wordt iets sneller vergist dan glucose. De vergisting vindt ook hier plaats 
met behulp van een stam die behoort tot een variant van Saccharomyces cerevi
siae (ellipsoides). Voorwaarde is dat de te gebruiken stam kan groeien in tegenwoor
digheid van sporen zwaveldioxide. Dit gas is vanouds het middel om ongewenste 
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micro-organismen te doden die kunnen groeien in (vrijwel) lege wijnvaten. Dit 
gebeurde door wat zwavel te verbranden op de bodem van het vat (zwavelen). Verder 
moet de gist bestand zijn tegen de looizuren (tanninen) die in de most aanwezig zijn.

Naast suikers bevat de most natuurlijk nog vele andere verbindingen. Hier worden 
slechts wijnsteenzuur (gehalte ongeveer 0,5%) en appelzuur (0,3%) genoemd. Wijn
steenzuur slaat soms neer als het zure kaliumzout (wijnsteen). Het gehalte aan appel
zuur is in most van druiven uit verhoudingsgewijs koele streken vaak hoger dan elders. 
Appelzuur is een vrij sterk zuur. Daardoor hebben wijnen uit deze streken van nature 
een uitgesproken zure smaak. Door beënting met Oenococcus oeni, een kokvormige 
melkzuurbacterie, wordt appelzuur voor een groot deel in melkzuur omgezet. De wijn 
wordt daardoor niet alleen minder zuur, maar ook stabieler. De wijn krijgt meer ‘body’ 
en het bouquet wordt beter.

Een gist die vaak bederf veroorzaakt, is Zygosaccharomyces bailli. Dit organisme 
groeit bij een relatief lage a^en een lage pH en is bestand tegen allerlei conserveer
middelen.

Z. bailli ontwikkelt zoveel gas (CO^) dat gesloten containers met bijvoorbeeld 
bier die door deze gist zijn geïnfecteerd, erdoor kunnen exploderen. Overigens 
veroorzaakt deze gist ook veel bederf in producten met een hoog suikergehalte zoals 
jam en honing.

7.3 MELKZUURBACTERIËN
De benaming ‘melkzuurbacteriën’ heeft geen duidelijke taxonomische betekenis, 
maar geeft eerder aan dat al deze bacteriën melkzuur vormen als belangrijk omzet- 
tingsproduct van suiker (glucose). Er bestaat wel fylogenetische overeenkomst. Alle 
melkzuurbacteriën (MZB) zijn Gram-positief; het kunnen staafjes of kokken zijn 
en de meeste zijn anaëroob (maar wel aerotolerant). Melkzuurbacteriën verkrijgen 
energie door afbraak van koolhydraten. Homofermentatieve MZB vormen uitslui
tend melkzuur uit glucose. Bij heterofermentatieve MZB worden ook kooldioxide en 
ethanol of azijnzuur gevormd en verder sporen van andere verbindingen.

De voornaamste geslachten zijn Lactobacillus spp. (staafjes) en Lactococcus spp., 
Leuconostoc spy»., Oenococcus spp., Pediococcus spp., Streptococcus spp. (kokken); Lacto
coccus spp. en Streptococcus spp. als ketens aaneengesloten. Leuconostoc spp., Oeno
coccus spp. en een aantal Lactobacillus spp. zijn heterofermentatief; de overige zijn 
overwegend homofermentatief.

7.3.1 Antimicrobiële stoffen in voedingsmiddelen, gevormd tijdens 
fermentaties
Melkzuur is een zwak organisch zuur en komt in zure producten zoals yoghurt 
grotendeels in ongedissocieerde vorm voor. Het ongedissocieerde zuur heeft een 
antimicrobieel effect. Hierdoor wordt de groei van vele andere bacteriën geremd 
of zelfs stilgelegd. Ook andere verbindingen die door melkzuurbacteriën worden 
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gevormd, dragen hiertoe bij. Van belang zijn bacteriocinen, waterstofperoxide en 
ethanol (de gewone alcohol).

Bacteriocinen zijn peptiden of eiwitten die ook de groei van andere bacteriën 
belemmeren; doorgaans zijn deze afkomstig van nauw verwante soorten. Een 
bekend voorbeeld is nisine, dat wordt gevormd door Lactococcus lactis. Nisine is opge
bouwd uit 34 aminozuren en hoort dus tot de peptiden. Het beschermt onder andere 
sommige kaassoorten tegen de groei van ongewenste bacteriën (meestal Gram- 
positieve). Nisine is niet zozeer een stof die de bewaartijd van sommige producten 
verlengt, maar biedt vooral de mogelijkheid de temperatuur tijdens de bereiding van 
sommige kazen lager te houden. Daardoor worden bestanddelen die gevoelig voor 
verwarming zijn, minder beschadigd.

Waterstofperoxide (H^O^) verdient in dit verband ook onze aandacht. Het is een 
normaal product van de stofwisseling, maar wordt door het enzym katalase ontleed 
in water en zuurstof. Melkzuurbacteriën beschikken echter niet over katalase en 
vormen H^O^ in aanwezigheid van zuurstof. Omdat H^O^ antimicrobiële eigen
schappen bezit, kan het enige bescherming geven tegen ongewenste bacteriën. Het 
effect is echter niet groot, ook al omdat de stof niet stabiel is en zonder katalase ook 
wel in zuurstof en water uiteenvalt, zij het veel langzamer.

Een andere verbinding met antimicrobiële eigenschappen is alcohol. Ook hier 
geldt dat het effect niet groot is in producten waarin (heterofermentatieve) omzet
tingen hebben plaatsgevonden.

Nog enkele andere stoffen kunnen in dit verband worden genoemd, maar blijven 
hier buiten beschouwing.

7.4 GEFERMENTEERDE MELKPRODUCTEN
In onze streken is karnemelk van oudsher de gefermenteerde drank uit melk bij 
uitstek.

Karnemelk was oorspronkelijk de vloeistof die zich afscheidt van de room na het 
karnen. Daarbij kwam ook een spontaan verzuringsproces op gang. Tegenwoordig 
wordt ontroomde melk voorzien van een startcultuur, meestal bestaande uit Lacto
coccus lactis, ssp. lactis, en Leuconostoc mesenter aides, ssp. cremoris. Hierbij wordt 
slechts een deel van de aanwezige lactose omgezet; fabriekskarnemelk bevat nog 
3,5% van deze suiker.

Yoghurt is de meest verbreide gefermenteerde melkdrank in de westerse wereld 
(hoewel in onze streken hierbij eerder aan een dessert zal worden gedacht). De popu
lariteit van yoghurt heeft overigens meer te maken met de aangename organolepti- 
sche eigenschappen en de toepassing als ingrediënt in diverse gerechten, dan met 
de houdbaarheid.

Yoghurt wordt bereid met behulp van een tweetal startculturen: Streptococcus 
salivarius ssp. thermophilus (optimum 39°C) en Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus 
(optimum 45°C). De temperatuur waarbij de fermentatie plaatsvindt (42-43’C) is dus 
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een compromis. Het duurt ongeveer vier uur voordat een pH-waarde van 4,6 a 4,7 
is bereikt. Bij deze pH coaguleert caseïne - het belangrijkste eiwit in melk - tot een 
dikke gel die alle componenten van het mengsel bevat. Na afkoeling is het product, 
bij een koelkasttemperatuur van ongeveer 5°C, ongeveer drie weken houdbaar.

Kefir lijkt meer op onze karnemelk dan op yoghurt; het heeft echter qua smaak 
wat meer met yoghurt gemeen. Het bevat een kleine hoeveelheid alcohol: in de orde 
van 0,5% met een maximum van ongeveer 1%. Een dergelijk percentage vindt men 
vooral in kefir die thuis is bereid. Door het gevormde kooldioxide geeft het ook een 
aangenaam tintelend mondgevoel.

Lactobacillus kefir en de gist Candida kejyr spelen bij de bereiding van kefir de 
hoofdrol. Deze vormen een stabiele zogenoemde protocoöperatieve mengcultuur, 
waarin elk van de beide micro-organismen profiteert van door het andere uitge
scheiden groeifactoren. Deze microflora is overigens niet regelmatig door de melk 
verdeeld, maar vouwt zichzelf op als een bloemkoolachtige structuur (vaak - nogal 
verwarrend - betiteld als ‘kefirplantje’). In Oost-Europa en in Scandinavië is kefir 
zeer populair.

7.5 PROBIOTICA EN PREBIOTICA
De dikke darm (het colon) en vooral de blinde darm (het caecum) van de mens kunnen 
worden beschouwd als een fermentatievat, waarin allerlei micro-organismen een 
symbiose vormen met elkaar en met de gastheer. Het onderste deel van de dunne 
darm bevat eveneens een kleine hoeveelheid bacteriën, maar deze zijn niet van grote 
betekenis. De maag en ook de twaalfvingerige darm (het duodenum) zijn gebieden 
waar bacteriën moeilijk kunnen koloniseren; deze organen worden hier buiten 
beschouwing gelaten.

Onze darmflora speelt niet alleen een grote rol in de vertering van ons voedsel, 
maar ook in onze gezondheid en bij de afweer van ziekteverwekkende micro- 
organismen. Kolonisatie van het colon begint vrijwel direct na de geboorte. Met 
voortschrijdende leeftijd verandert onze darmflora van samenstelling: de oudere of 
zieke mens bevat vaak niet meer de bacteriën die bij jonge kinderen voor goede 
weerstand zorgen.

De samenstelling van de darmflora, die van groot belang is bij het functioneren 
van het colon, wordt natuurlijk beïnvloed door het opgenomen en al gedeeltelijk 
verteerde voedsel. Velen zijn van mening dat bepaalde voedingsmiddelen (vaak 
aangeduid als ‘functional foods’) deze samenstelling in positieve zin beïnvloeden, 
zoals uit het volgende blijkt. Hierbij spreekt men van probiotica, prebiotica en 
symbiotica.

7.5.1 Probiotica
Het regelmatig gebruik van zure melkproducten zoals yoghurt wordt sinds eeuwen 
in verband gebracht met een lang en gezond leven.



1^4 inleiding tot de levensmiddelenhygiëne

De zoöloog, microbioloog en Nobelprijswinnaar Ilja lljitsj Metsjnikov (1845-1916) 
was de eerste die opperde dat bepaalde bacteriën uit de yoghurt de gezondheid van 
de mens in gunstige zin zouden kunnen bevorderen. Deze uitspraak, ongeveer een 
eeuw geleden gedaan, was het begin van de belangstelling voor bepaalde bacteriën 
die mogelijk een gunstig effect op de gezondheid van de mens uitoefenen. Lilly en 
Stillwell stelden in 1965 de term ‘probiotica’ voor. Ze omschreven dit begrip als de 
verzamelnaam voor factoren die de groei bevorderen en die worden gevormd door 
micro-organismen zoals lactobacillen en bifidobacteriën. Ook Bacillus spp. zijn in 
dit verband genoemd. Bacteriën die veelvuldig voor dit doel worden toegepast, zijn 
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bifidus, Lactobacillus casei. Bifidobacterium spp. 
en Lactococcus lactis.

Probiotica worden wel aanbevolen als voedingssupplementen om de volgende 
redenen:
■ verlichting van acute diarree bij kinderen, vooral veroorzaakt door rotavirussen;
■ bestrijding van infecties van de luchtwegen;
■ onderdrukking van de kolonisatie van Helicobacter pylori bij maagaandoeningen;
■ vermindering van de kans op bepaalde allergische reacties;
■ bescherming tegen carcinomen in het colon.

Achter dit alles ligt ook de gedachte dat, door het westerse hygiënische leefpatroon, 
het toenemende gebruik van antibiotica en de bereiding van voedsel waarbij bacte
riën in hun algemeenheid zo veel mogelijk worden uitgesloten, de blootstelling aan 
bacteriën met een gunstig effect op de gezondheid eveneens wordt verminderd. 
Daarbij is de vraag van belang op welke wijze pre- en probiotica de bacteriële ecologie 
van de ingewanden beïnvloeden.

Van een aantal Lactobacillus spp. is bekend dat deze zich aan het darmepitheel van 
de gastheer hechten en op deze manier tegengaan dat pathogene bacteriën dit doen. 
Hierover bestaat echter nog veel onduidelijkheid. Andere probiotische stammen 
produceren melkzuur, azijnzuur of andere lagere vetzuren die de pH verlagen en zo 
de groei van bepaalde pathogene bacteriën tegengaan. Verder worden verbindingen 
van complexere structuur gevormd (vooral bacteriocinen), die de ontwikkeling van 
bepaalde pathogene bacteriën ook min of meer verhinderen.

Tot slot moet worden genoemd dat probiotica het afweersysteem van de gast
heer kunnen beïnvloeden. Het slijmvlies van de darm heeft zijn eigen immuunsy
steem, dat mogelijk door probiotica wordt gestimuleerd. Het spreekt vanzelf dat deze 
mechanismen het voorwerp zijn van veel onderzoek.

Hoewel een aantal gezondheidsclaims nog moet worden onderbouwd met hard 
bewijs, is wel overtuigend vastgesteld dat concurrentie van probiotica de invasie 
door darmpathogenen kan verminderen (competitieve exclusie). Hierdoor treedt 
minder ziekte-uitval op en (bij dieren) een betere groei. Een ander gunstig effect 
is de immunomodulatie door de stimulering van humane ontstekingsremmende 
cytokinen. ‘Verhoging van de weerstand’ zou onder meer kunnen worden toegepast
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bij het beteugelen van allergieën en astma. Een combinatie van probiotische micro- 
organismen is hierbij effectiever dan enkelvoudige cultures.

7.5.2 Prebiotica
De definitie luidt: ‘Prebiotica zijn niet-verteerbare voedselbestanddelen die de groei 
en de activiteit van een of meer bacteriesoorten in de dikke darm bevorderen en 
op deze wijze de gezondheid van de gastheer verbeteren.’ Dat wil zeggen dat deze 
componenten niet in het spijsverteringskanaal zijn omgezet en dus als zodanig het 
colon binnenkomen. Daar dienen ze dan als substraat voor de daar aanwezige lacto- 
bacillen en bifidobacteriën.

7.5.3 Symbiotica
De term symbiotica wordt gebruikt als in een product een prebiotische stof aanwezig 
is die de groei van - eveneens aanwezige - probiotica bevordert.

7.6 KAAS
De eerste stap van de kaasbereiding berust vaak op een zuiver enzymatische reactie, 
waarbij caseïne, het belangrijkste eiwit in melk, wordt neergeslagen.

Caseïne is een complex aggregaat. Na toevoeging van stremsel wordt onder 
invloed van chymosine, een enzym uit de lebmaag van jonge kalveren, caseïne zodanig 
veranderd dat het destabiliseert en neerslaat (coaguleert).

Het coagulaat dat door de inwerking van chymosine uit melk ontstaat, wordt 
wrongel genoemd. Deze wrongel bevat ook een groot deel van het melkvet en verder 
een deel van de andere eiwitten die in melk aanwezig zijn. De achtergebleven vloei
stof noemt men wei.

Vervolgens wordt een groot deel van de wei uit de wrongel geperst. Of de kaas 
hard of zacht wordt, hangt vooral af van de hoeveelheid wei die wordt uitgeperst. In 
onze streken wordt het uitpersen van oudsher meestal lang voortgezet en worden 
dus in hoofdzaak harde kazen geproduceerd.

In sommige gevallen gaat de kaasbereiding niet zoveel verder. Dit is het geval 
bij niet-gerijpte kaassoorten zoals mascarpone, cottage cheese en ook de met zout 
behandelde feta. Doorgaans echter wordt voor de stremseltoevoeging zuursel aan 
de kaasmelk toegevoegd, zodat melkvet en caseïne voor een klein deel worden afge
broken tot stoffen die het karakteristieke kaasaroma vormen. Soms produceert de 
aanwezige flora tijdens het persen kooldioxide. Dit gas kan dan al niet meer volledig 
ontwijken en is de oorzaak van gaten in de kaas.

Een andere manier om kaas te maken, berust op bacteriële verzuring van melk. 
Omzetting van lactose in melkzuur kwam al aan de orde bij de bereiding van karne
melk en is natuurlijk ook van essentieel belang bij het vervaardigen van yoghurt 
en kefir. Lactobacillus lactis en Streptococcus lactis worden ook hier toegepast; voorts 
Streptococcus lactis ssp. thermophilus en thermofiele stammen van Lactobacillus casei 
en Lactobacillus helveticus. Nadat een pH van ongeveer 4,6 is bereikt, zal ook hier de 
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caseïnemassa inkrimpen en vocht aan de omgeving afstaan. De specifieke rijping 
van bepaalde kaassoorten hangt voor een groot deel af van de toegepaste startcul- 
turen, waardoor aromacomponenten in verschillende verhoudingen in het eind
product aanwezig kunnen zijn en op deze wijze de organoleptische eigenschappen 
bepalen.

Doorgaans wordt een soort pasteurisatie toegepast voordat de beënting met bepaalde 
bacteriestammen (‘starters’) plaatsvindt. Deze kortstondige hittebehandeling draagt 
bij tot een betrouwbaar fermentatieproces en een veilig product. Sommige kaasberei- 
ders, met name van boerenkaas, kiezen echter voor rauwmelkse kaas, vooral omdat 
men het aroma daarvan meer apprecieert.

Schimmels kunnen, zoals bekend zal zijn, het aroma van de kaas verder profi
leren. Organismen zoals Penicillium roqueforti worden gebruikt om harde kazen te 
maken met een enigszins scherpe - maar zeker niet onaangename - geur; hierbij 
groeit de schimmel dwars door de kaas heen. Bij zachte kaassoorten zoals camembert 
en brie groeit een andere schimmel - Penicillium camemberti - aan het oppervlak.

De houdbaarheid van kaas hangt sterk af van de soort, maar is altijd langer dan die 
van melk. Dit komt vooral door de lagere pH (die een waarde van omstreeks 5 bezit), 
maar ook door de lagere wateractiviteit, die werd bereikt door de wei grotendeels te

Figuur 7.2 Penicillium roqueforti.
Foto: R.A. Samson.
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verwijderen en door de aanwezigheid van zout in het overblijvende vocht. Het bedekken 
van een stuk kaas met een laagje plastic of - moderner - het onder vacuüm verpakken, 
biedt een effectieve beheersing van bederf dat door ongewenste schimmels en gisten 
wordt veroorzaakt.

7.7 GEFERMENTEERDE GROENTEN
De bij ons zo bekende en door velen geapprecieerde zuurkool heeft in Europa (vooral 
Duitsland) grote populariteit verworven, maar komt oorspronkelijk uit China en is 
eeuwen geleden door de Tataren hierheen gebracht.

Zuurkool wordt gemaakt van witte kool {Brassica oleracea). Na het verwijderen 
van het buitenblad en de harde kern van de kool wordt deze in dunne reepjes 
gesneden, homogeen gemengd met 1,5 tot 2% zout en in een afgesloten vat zodanig 
bewaard dat de kool onder zijn eigen sap komt te staan. Door de combinatie van uit 
de kool diffunderende suikers en afwezigheid van luchtzuurstof, zullen zich uit de 
natuurlijke koolflora achtereenvolgens een aantal soorten micro-organismen ontwik
kelen (‘microbiële successie’). Uiteindelijk mondt dit uit in een melkzuurgisting. Er 
zijn startculturen in de handel, maar deze worden minder gebruikt dan in andere 
fermentatieprocessen. In het begin van het proces bedraagt het aandeel van melk
zuurbacteriën in de totale flora ongeveer 1%. Vele andere bacteriën gaan echter onder 
deze omstandigheden niet groeien, zodat twee dagen later al meer dan 90% van de 
microflora uit melkzuurbacteriën bestaat.

Gedurende de eerste dagen treedt een sterke groei op van Leuconostoc mesen
ter aides. Dit heterofermentatieve organisme produceert kooldioxide, dat de inge
sloten lucht verdrijft en zorgt voor een anaëroob milieu. Naast melkzuur vormt 
zich ook azijnzuur, dat sterk tot het aroma bijdraagt. Naarmate de pH lager wordt, 
vindt gaandeweg een verdringing van Leuconostoc mesenteroides plaats door groei 
van meer zuurtolerante heterofermentatieve melkzuurbacteriën zoals Lactobacillus 
brevis, in een volgend stadium gevolgd door homofermentatieve lactobacillen zoals 
L. plantarum. Uiteindelijk ontstaat, na vier tot acht weken, een product met ongeveer 
1,5% melkzuur, 0,5% azijnzuur en een pH iets lager dan 4.

Zuurkool bevat naar verhouding vrij veel ascorbinezuur (vitamine C). Deze vita
mine is afkomstig van de oorspronkelijke witte kool, en blijft - in tegenstelling tot bij 
andere conserveringsmethoden - in dit zure en anaerobe milieu goed geconserveerd.

7.8 VLEESPRODUCTEN
Een aanzienlijke hoeveelheid vlees wordt verwerkt tot producten die langer houdbaar 
zijn. Hiertoe behoren, zoals iedereen weet, allerlei worstsoorten. De verscheidenheid 
is bijzonder groot; alleen al in Duitsland bestaan meer dan driehonderd verschil
lende soorten.

Nadat het vlees is vermalen (vaak spreekt men dan van ‘worstdeeg’), wordt het 
voorzien van wat zout en een aantal hulpstoffen, waaronder ascorbinezuur en nitriet. 
Daarna volgt een verhittingsproces of een droogproces, of beide.
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Bij een aanzienlijk aantal van deze producten wordt ook een microbiële rijping 
toegepast. Bijna altijd is dat een melkzuurfermentatie. Een belangrijk doel is het 
verkrijgen van een bepaald aroma, maar verlenging van de microbiële houdbaarheid 
is, zoals gezegd, ook van belang.

Toevoeging van kruiden draagt bij tot de melkzuurfermentatie, vanwege hun 
relatief hoge gehalte aan het element mangaan. De groei van veel melkzuurbacteriën 
wordt hierdoor namelijk bevorderd, zodat de concurrentie met andere bacteriën die 
ook in het worstdeeg aanwezig zijn, wat in het voordeel van de melkzuurbacteriën 
wordt verschoven. De toevoeging van nitriet is van groot belang om een mogelijke 
uitgroei van sporen van Clostridium spp. te voorkomen.

Nog steeds wordt, evenals bij de bereiding van zuurkool, de op natuurlijke wijze 
gerijpte worst (dus met behulp van de aanwezige melkzuurbacteriën en zonder 
startculturen) geproduceerd. Het merendeel wordt echter met behulp van startcul- 
turen gemaakt. Deze bestaan vaak uit mengsels van reinculturen, afgestemd op 
een specifieke worstsoort. Ze bevatten doorgaans verscheidene typen melkzuurbac
teriën; daarnaast soms ook gisten zoals Debaryomyces hansenii en Candida famata. 
Voor schimmelkazen worden ook schimmelstartculturen gebruikt, zoals Pmicillium 
camemberti en Penicillium nalgiovense.

7.9 GRAANPRODUCTEN
In de paragraaf ‘Gisten’ (7.2) werd brood als gefermenteerd product genoemd. In 
Nederland is het merendeel van de verkochte (tarwe)broodsoorten gefermenteerd 
met bakkersgist (Saccharomyces cerevisiae). Een ander broodtype is zuurdesembrood, 
dat vooral in Centraal-Europa populair is. Zuurdesem wordt overigens ook als aroma- 
ingrediënt aan ‘gistbrood’ toegevoegd. Zuurdesem is deeg dat door een stabiele 
mengflora van melkzuurbacteriën en gisten wordt gefermenteerd. Hierbij wordt een 
rijk scala van alcoholen, zuren en esters gevormd, wat een bijzonder smakelijk brood 
oplevert dat (door de aanwezige zuren) ook een betere houdbaarheid heeft dan gang
baar gistbrood.

Behalve tarwe worden ook andere graansoorten zoals rogge, maïs en gierst gefer
menteerd. Rogge wordt veel toegepast in Duits en Zwitsers zuurdesembrood; maïs 
en gierst worden in een grote variëteit aan gefermenteerde pappen en deegwaren 
verwerkt in tropische gebieden, zoals West-Afrika. Een voorbeeld is het Ghanese 
product ‘kenkey’ dat een melkzuurfermentatie ondergaat en kan worden omschreven 
als een stevig, gekookt, gefermenteerd maïsbrood dat door de gemiddelde Ghanees 
een- a tweemaal per dag als hoofdvoedsel wordt gegeten.

7.10 VISPRODUCTEN
Gefermenteerde visproducten worden vooral in Oost-Azië bereid, maar komen in 
ons werelddeel vrijwel niet voor.
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Gerijpte maatjesharing werd vroeger veel gegeten in Nederland. De rijping van 
gezouten haring berust echter niet op een microbiologisch proces, maar op gedeel
telijke afbraak van de spiereiwitten door enzymen uit de maagaanhangels (die na 
het kaken in de vis achterblijven). Het bijzondere aroma wordt echter misschien 
veroorzaakt door bacteriën die de afbraakproducten van de spiereiwitten als substraat 
gebruiken. Bij Noorse delicatessen die van haring worden gemaakt (appetittsild, gaffel- 
hiter), bestaan duidelijke aanwijzingen voor een bacteriële rijping.

7.11 AZIJN
Ruwweg gesproken is azijn een waterige vloeistof die ongeveer 4% azijnzuur en in 
kleine hoeveelheden ook nog wat andere bestanddelen bevat.

Veel azijn wordt tegenwoordig via een chemisch proces vervaardigd. In de 
keuken wordt echter nog steeds gebruikgemaakt van azijn die langs bacteriële weg 
uit alcohol (ethanol) is ontstaan. Voor een deel is wijn daarbij het uitgangsmate
riaal.

De vorming van azijnzuur uit ethanol is een oxidatieproces. Hiervoor worden 
bacteriën gebruikt die tot de geslachten Acetobacter of Gluconohacter behoren. Beide 
geslachten behoren tot de sterk oxidatieve bacteriën, die ook suikers kunnen omzetten 
in allerlei geoxideerde producten. Acetobacter spp. leveren om bepaalde redenen wat 
betere azijn op, maar zijn ook in staat azijnzuur verder te oxideren tot kooldioxide 
en water (overoxidatie). Door te zorgen dat steeds voldoende alcohol in het reactie- 
mengsel aanwezig blijft, zal deze worden geoxideerd en niet het gevormde azijnzuur. 
Verder oxideert de (veelgebruikte) soort Acetobacter europaeus geen azijnzuur als de 
concentratie in het reactiemengsel 6% of meer bedraagt.

Er bestaan nogal wat verschillende technieken om azijnzuur langs microbiologi
sche weg te bereiden, maar deze worden hier niet besproken.

7.12 FERMENTATIE DOOR SCHIMMELS
Ook hier geldt weer dat deze producten in Oost-Azië van groot belang zijn, maar 
niet in onze streken. Door de toenemende globalisering en industriële productie 
van Aziatische, door schimmels gefermenteerde producten zijn sommige hiervan 
geleidelijk in Nederland bekend geworden. Een voorbeeld is lempé, in Indonesië een 
traditioneel voedingsmiddel dat in Nederland en ook in de Verenigde Staten belang
stelling trekt. Tempé wordt meestal gemaakt van sojabonen. De bereiding begint met 
het weken van de bonen in water. Hierbij vindt al een bacteriële fermentatie plaats, 
waarbij de pH daalt naar waarden van omstreeks 5. Daarna worden de bonen van 
hun velletje ontdaan en vervolgens gekookt. Hierbij worden ongewenste enzymen 
geïnactiveerd en een aantal bestanddelen verwijderd. Eiwit, sachariden en vetzuren 
in de gekookte sojabonen dienen als substraat voor de cultuur waarmee de volgende 
stap van de verdere fermentatie wordt uitgevoerd. Deze cultuur is een mengsel van 
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schimmels, gisten en bacteriën, maar de belangrijkste component is de snelgroei
ende schimmel Rhizopus oligosporus.

Na twee dagen incuberen bij de omgevingstemperatuur (3O-35°C) ontwikkelt 
zich mycelium tussen en in de bonenmassa, waardoor deze als het ware wordt ineen- 
geknoopt tot een stevige, snijdbare koek. De schimmel produceert een groot aantal 
enzymen waarmee eiwitten, polysachariden en vetten kunnen worden afgebroken, 
zodat ze kunnen worden geassimileerd door de schimmel. De pH heeft inmiddels 
neutrale waarden bereid; verder doen proteasen uit de schimmels het gehalte aan 
vrije aminozuren toenemen. Ook lipasen zijn aanwezig, waardoor vrije vetzuren 
worden gevormd. Door de aanzienlijke afbraak van polymere stoffen neemt de 
verteerbaarheid sterk toe. Tempé is dan ook bijzonder gemakkelijk te verteren voor 
consumenten met een slecht functionerende spijsvertering.

De bereiding van tempé moet niet als een conserveringsproces worden 
beschouwd. Het product is redelijk stabiel, maar na enkele dagen verkleurt het en 
gaat door verdergaande proteolyse en deaminering naar ammoniak ruiken.

Tempé kan overigens ook uit andere grondstoffen dan sojabonen worden bereid, 
bijvoorbeeld uit andere bonen en verder uit granen en diverse bijproducten uit de 
landbouw.

Schimmels spelen ook een essentiële rol in de productie van rijstwijn. De 
Japanse ‘sake’ is een internationaal bekend voorbeeld van een zeer succesvol indu
strieel geproduceerd product van hoge kwaliteit. Bij de bereiding van sake wordt rijst 
geweekt, gestoomd en voorzien van een cultuur van Aspergillus oryzae. Deze groeit 
op de rijst en vormt een aantal enzymen. Dit leidt tot afbraak van het rijstzetmeel 
tot circa 20-25% vergistbare suikers (voornamelijk glucose). Daarna wordt een gist- 
beslag (Saccharomyces sake en Hansenula anomala) toegevoegd waardoor de alcoholi
sche gisting tot stand komt en uiteindelijk - na hltratie en opwerking - een heldere 
wijn ontstaat met 15-18 volumeprocent alcohol.

Ten slotte is er de alom bekende sojasaus. In Japan wordt dit product (‘shoyu’) 
van een mengsel van sojabonen en tarwe gemaakt; in Indonesië wordt voor de 
bereiding van ‘kecap’ of ‘ketjap’ geen graan gebruikt. Er bestaan veel verschillende 
soorten sojasaus, die echter alle volgens een soortgelijk principe worden gepro
duceerd. Soja wordt geweekt en gestoomd of onder druk gekookt, en tarwe wordt 
droog verhit en grof vermalen. Deze twee ingrediënten worden in ongeveer gelijke 
hoeveelheden gemengd en een schimmelcultuur (‘tane koji’, waarin Aspergillus sojae 
en Aspergillus oryzae domineren) wordt toegevoegd. Onder aerobe omstandigheden 
raakt de korrelige massa, onder periodiek mengen, begroeid met de schimmels. 
Dit soort fermentatie wordt ook wel aangeduid als ‘vastestoffermentatie’; een groot 
aantal eiwit-, zetmeel-, en vetafbrekende enzymen wordt gevormd en de massa 
wordt al gedeeltelijk afgebroken. Na ongeveer een week wordt de beschimmelde 
massa gemengd met pekel (zoutgehalte na mengen ongeveer 18%) en begint een 
lange periode van rijping (3 tot 24 maanden). Tijdens de rijping worden de bonen 
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grotendeels afgebroken tot in water oplosbare bestanddelen. Tevens zijn tijdens deze 
periode voor zout tolerante gisten (Zygosaccharomyces rouxii') en melkzuurbacteriën 
{Tetragenococcus halophila] actief. Deze dragen bij tot het aroma door de vorming 
van alcoholen, zuren, esters en vele andere aromatische stoffen. Na rijping volgt 
filtratie, afvullen en vaak pasteurisatie. Het ontstane, wat zoutige product versterkt 
de smaak van kip en vlees. In Indonesië wordt het aangeduid als ‘kecap asin’ (zoute 
ketjap). Een populair product in Nederland is zoete ketjap (‘kecap manis’), die 
verkregen wordt door toevoeging van palmsuiker, diverse kruiden en specerijen aan 
zoute ketjap.

Uiteraard bestaan, buiten de hier genoemde, veel meer voedingsmiddelen, 
dranken, sauzen enzovoort, waarbij microbiële fermentatie van groot belang is. De 
hieronder weergegeven literatuur bevat verscheidene beschrijvingen die het bestu
deren meer dan waard zijn.
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8 Microbiologie in het 
laboratorium

A.E. Eggenkamp en A.A. Bergweiff

8.1 INLEIDING
Goed microbiologisch onderzoek van levensmiddelen is uiteraard van groot belang 
voor een oordeel over de kwaliteit van het levensmiddel. Het vereist minstens de 
volgende voorwaarden.
■ Het personeel moet op de juiste manier zijn opgeleid, zodat het werk op een 

veilige en verantwoorde manier kan worden uitgevoerd. Goed opgeleid perso
neel weet hoe met pathogene micro-organismen moet worden omgegaan en 
hoe situaties kunnen worden voorkomen die voor henzelf en voor de omgeving 
gevaarlijk zijn.

■ Het laboratorium dient zodanig te zijn ingericht dat op een veilige manier hygi
ënisch kan worden gewerkt. Er bestaat de nodige informatie over veilig werken 
in laboratoria. In dit verband moet worden gewezen op de Al-bladen (arbo- 
informatiebladen). Hierin zijn de arbo-richtlijnen voor laboratoria beschreven.

Biologische agentia - dus ook micro-organismen - zijn opgenomen in risicoklassen. 
De indeling van micro-organismen en parasieten is als volgt.
■ Klasse i. Niet-pathogene micro-organismen en parasieten of pathogene virussen 

en parasieten die zich niet kunnen vermeerderen.
■ Klasse 2. Micro-organismen en parasieten die ziekten kunnen verwekken, maar 

waarvan de verspreiding onwaarschijnlijk is en waarvoor een effectieve bescher
ming of behandeling beschikbaar is.

■ Klasse 3. Micro-organismen en parasieten die zich kunnen verspreiden en 
ernstige ziekten kunnen veroorzaken, maar waarvoor een effectieve bescher
ming of behandeling beschikbaar is.

■ Klasse 4. Micro-organismen en parasieten waarvan een grote kans op versprei
ding bestaat en die een ernstige ziekte kunnen veroorzaken waarvoor geen effec
tieve bescherming of behandeling bestaat.
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Tabel 8.1 Fasen en stappen bij het onderzoek naar de aanwezigheid van een bepaalde bacterie

Te onderzoeken: Water (proceswater; omgevingswater, drinkwater voor dieren) 

Omgeving (stal, fabriekshal, keuken, apparatuur die met bacteriën 
besmet kan zijn)
Halffabricaten (bij slachtdieren bijvoorbeeld het karkas) en ingrediënten 
(zoals bijvoorbeeld kruiden)

Producten (vlees, gesneden groenten)

Monsterneming: Het monster moet groot genoeg zijn om een goede indruk van de 
bacteriologische gesteldheid van de te onderzoeken matrix te krijgen

Transport: Gekoeld en op juiste wijze gelabeld vervoer naar het laboratorium

Monsterbewerking: Acclimatisatie
Homogenisatie als het soort monster dit vereist

Voorkweek: Vermeerderen van bacteriën om ook de aanwezigheid van geringe 
aantallen vast te stellen (zoals 1 bacterie in 25 gram monster)

Selectieve kweek: Selectief vermeerderen van de doelbacterie

Evaluatie van kweek: Oriënterend onderzoek van de selectieve kweek door middel van ruiken, 
bekijken, microscopisch onderzoek

Analyse: Uitstrijken op specifieke agarplaten, immunotechnieken, PCR en andere 
technieken

Verificatie: Bevestiging / identificatie met behulp van snelle testen of traditionele 
methoden

Met micro-organismen en parasieten uit de klassen 3 en 4 mag alleen door speciaal 
opgeleid personeel worden gewerkt in daarvoor ingerichte laboratoria. Lijsten met 
organismen die volgens deze vier klassen zijn ingedeeld, vindt men onder andere 
op de Al-bladen.
■ In het laboratorium - of in de onmiddellijke omgeving daarvan - moet geschikte 

apparatuur aanwezig zijn om besmet materiaal op een verantwoorde wijze te 
vernietigen of af te voeren.

■ Voor alle handelingen bestaan werkvoorschriften en normen. Normen zijn 
gegeven door de International Organization for Standardization (ISO), een 
mondiale organisatie die als doelstelling heeft wereldwijde normen tot stand te 
brengen. Daarnaast bestaan de NEN-normen, die door de stichting Nederlands 
Normalisatie-instituut (NEN) zijn samengesteld. Het NEN is vertegenwoordigd 
in de ISO en houdt zich bezig met de normen in Nederland. Verder is het verte
genwoordigd in de EFSA, de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. Deze 
organisatie houdt zich bezig met de normalisatie op Europees niveau.

Microbiologisch onderzoek van levensmiddelen kan in verschillende fasen worden 
verdeeld.
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Tabel 8.2 Voorbeelden van normen voor pathogene bacteriën in verschillende matrices, van betekenis 
voor het borgen van de veiligheid van diverse voedingsmiddelen (EFSA; Europese Autoriteit voor voed
selveiligheid)

Pathogeen organisme / 
Indicator-organisme

Matrix Norm

Salmonella spp. feces 

voedingsmiddelen

afwezig in 25 gram

Bacillus cereus rijst minder dan 10.000 KVE per gram

Staphylococcus aureus melkpoeder minder dan 100 KVE per gram

Enterobacteriaceae rauw gehakt minder dan 50.000 KVE per gram

Wellicht moet hier worden opgemerkt dat een monster niet van een levensmiddel 
afkomstig hoeft te zijn. Vaak worden halffabricaten bemonsterd. Bij de zogenoemde 
primaire productie (dieren en grondstoffen dus) kan het zelfs nodig zijn, mest te 
bemonsteren om een uitspraak te kunnen doen over bijvoorbeeld de Salmonella
status van het vleesproduct dat het bemonsterde dier zal gaan leveren.

Tabel 8.i geeft de fasen en stappen weer in een onderzoek naar de aanwezig
heid van een bepaalde bacterie. Hoe men het monster gaat onderzoeken, hangt 
onder andere af van de facilitaire, instrumentele en financiële mogelijkheden. Welke 
apparatuur en welke media zijn voorhanden.^ Men kan onderzoek doen volgens 
traditionele methoden, met behulp van immunologische methoden of met mole- 
culair-biologische technieken. Men kan ook kiezen voor een combinatie van tradi
tionele methoden en het resultaat daarna bevestigen door middel van bijvoorbeeld 
immunochemische of moleculair-biologische technieken.

8.2 FASEN VAN EEN MICROBIOLOGISCH ONDERZOEK

Fase 1: Vaststelling van het doel van het onderzoek
Waarop wordt onderzocht? Met welke reden? Welke organismen moeten worden 
aangetoond? Hoeveel monsters moeten worden geanalyseerd? Welke kwaliteits- en 
kwantiteitseisen worden aan het resultaat gesteld? Om welk product gaat het; wat is 
de doelgroep (bijvoorbeeld kwetsbare consumenten, zoals zuigelingen en bejaarden) 
Gaat het om een signalerings- of monitoringsonderzoek, of om een uitbraak van een 
infectie?

Het kan ook zijn dat aanleiding bestaat een bepaald product te onderzoeken, 
bijvoorbeeld naar aanleiding van een uitbraak. Dikwijls betekent dit dat men gaat 
zoeken naar aanwezigheid van kolonievormende eenheden (kve) of aantal kve per 
gram of milliliter van een specifiek (pathogeen) organisme.
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Het hangt ook weer van diverse factoren af welke bepalingen moeten worden 
uitgevoerd. Moet het antwoord snel worden gegeven of kan dat enkele dagen wachten.’ 
Welke organismen worden gezocht.’ Het onderzoek van schimmels en gisten duurt 
langer dan dat van een aantal pathogene bacteriën. De tijdsduur van het onderzoek 
wordt ook bepaald door de methoden die kunnen worden gebruikt.

Fase 2: Voorbereidingen in het laboratorium
Bacteriën en schimmels kunnen zich in of op een bepaalde voedingsbodem, ook wel 
medium genoemd, vermenigvuldigen. Het is vaak noodzakelijk het medium gevoeliger 
en selectiever te maken. Organismen die niet van belang zijn en daardoor de uitkomst 
minder duidelijk zouden maken, kunnen op deze wijze vaak worden afgeremd.

Diverse media moeten vooraf worden gereedgemaakt, of besteld in het geval 
van kant-en-klare media. Sommige media moeten zo mogelijk vers zijn bereid om 
verschillen in groei van het doelorganisme te voorkomen en zo de vergelijkbaarheid 
te bevorderen.

Fase y Monsterneming
Men moet vaststellen van welk materiaal een monster moet worden genomen en hoe 
groot zo’n monster moet zijn. In veel kweekmethoden wordt daarvoor een monster- 
grootte van 25 gram gehanteerd (deze hoeveelheid wordt in de wet genoemd). Dit 
is nodig om een verantwoorde uitslag te kunnen geven of een uitspraak te kunnen 
doen over de microbiologische gesteldheid van een product of zijn omgeving.

Fase 4: Opkweken van micro-organismen in het monster
Dit is nodig voor het aantonen van bepaalde micro-organismen.

Fase S'. Bevestigen van de identiteit van gevonden organismen
Men kan onderzoek doen volgens traditionele methoden, met behulp van immuno
logische methoden of met moleculair-biologische technieken. Men kan ook kiezen 
voor een combinatie van traditionele methoden en het resultaat daarna bevestigen 
door middel van bijvoorbeeld immunochemische of moleculair-biologische tech
nieken. Feitelijk maakt men onderscheid naar het gebruik van fenotypische (kweek 
en immunochemisch) of genotypische (moleculair-biologische) bepalingen.

Nadat diverse organismen zijn aangetoond en/of geteld, moeten deze resultaten 
meestal worden bevestigd. Daarvoor bestaan verschillende snelle tests, maar ook 
traditionele methoden op basis van microscopie, specifieke biochemische reacties 
(bijvoorbeeld op oxidasen, op katalase en op het vermogen om glucose om te zetten) 
en niet te vergeten de Gram-kleuring.

Met deze methoden kunnen veel soorten worden geïdentificeerd. Door aanvul
ling en uitbreiding van de biochemische tests kan de identificatie worden verfijnd, 
zodat ook species en subspecies kunnen worden geïdentificeerd.
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Tabel 8.^ Overzicht van de inperkingsniveaas en de risicoklassen bij bet werken met biologische agentia 
die niet genetisch zijn gemodificeerd.

Werken met micro-organismen, parasieten en cellen;

ML-I
beheersingsniveau 2
ML-II
beheersingsniveau 3

ML-III
beheersingsniveau 4

Werken met kiasse 2 organismen, virussen en cellen

Werken met organismen uit klasse 3 Diagnostiek op humaan en dierlijk 
materiaal

Werken met organismen uit klasse 4

Aanstellingscriteria voor het werken met micro-organismen en cellen

Croepscriteria Potentieel infectueus (ML-I)
Rec.-DNA (ML-I)

Reëel infectueus (ML-II en ML-III), 
Rec-DNA (ML-II en ML-III)

Opleidingscriteria MLO in relevante richting, 
bijvoorbeeld medisch 
microbiologie, biochemie, 
biotechnologie.

Beheersing veilige microbiologische 
technieken, blijkend uit training 
tijdens vooropleiding, elders of intern 
Afhankelijk van werkzaamheden 
kan HLO-diploma in een relevante 
richting geëist worden

Werkervaringscriteria Geen bijzondere werkervaring 
vereist
Persoonlijke begeleiding door 
ervaren deskundige tijdens de 
inwerkperiode

Ten minste een halfjaar ervaring met 
microbiologisch werk
Afhankelijk van de werkzaamheden 
kan werkervaring met veilige 
microbiologische technieken geëist 
worden

Agglutinatietests mogen evenmin worden vergeten. Hierbij wordt een specifiek 
antiserum gemengd met een bacteriesuspensie. Een positieve reactie (waarbij agglu
tinatie optreedt) maakt zich kenbaar door een vlokkige of korrelige neerslag.

Fase 6: Interpretatie van de gegevens
Nadat de resultaten van het microbiologisch onderzoek bekend zijn, moet men 
de uitslagen interpreteren. Dit doet men meestal aan de hand van de normen en 
richtlijnen die voor verscheidene levensmiddelen en voor andere matrices gelden 
(Tabel 8.2). De evaluatie kan aanleiding zijn, het onderzoek te herhalen of met een 
andere methode te bevestigen.

8.3 VOORBEREIDING
De te gebruiken media moeten vooraf worden gereedgemaakt, eventueel gesterili
seerd en op temperatuur worden gebracht. (Dit laatste gaat natuurlijk ook op voor 
kant-en-klare media.)
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Al het te gebruiken materiaal moet schoon en steriel zijn. Stoven en waterbaden 
moeten vooraf worden aangezet en op de juiste temperatuur worden ingesteld. Labo- 
ratoriumtafels moeten opgeruimd en schoon zijn vooar men kan beginnen met het 
bacteriologische werk. De te gebruiken apparatuur moet uiteraard klaarstaan.

8.4 MONSTERNEMING
Het monster kan een voedingsmiddel zijn of, zoals al is opgemerkt, een halffabricaat 
in de productielijn. Ook kan het om een omgevings-, lucht- of watermonster gaan. 
Soms moeten feces of veren worden onderzocht.

Het monster moet zodanig worden genomen dat geen besmetting van buitenaf 
kan plaatsvinden. De materialen waarmee de monsterneming plaatsvindt, moeten 
natuurlijk steriel zijn. Monsterbakjes of -zakjes moeten direct na monsterneming 
worden gesloten. Het monster moet representatief zijn (dus ook goed gemengd) en 
groot genoeg om iets te kunnen zeggen over de microbiologische gesteldheid van de 
hele partij als dat de onderzoeksvraag was. Sommige producten zijn alleen aan de 
oppervlakte besmet. Daarmee moet rekening worden gehouden bij de monsterne
ming. Ook hier geldt dat de vraagstelling van belang is.

Bij het onderzoek van lucht zullen de monsters ter plekke uit de lucht worden 
genomen. Hiervoor zijn apparaten in de handel waarin een bepaalde hoeveelheid lucht 
intensief in contact wordt gebracht met een algemene of specifieke voedingsbodem.

Het transport naar het laboratorium moet zodanig plaatsvinden dat de micro
biologische gesteldheid van het product niet verandert. Het moet dus koel worden 
bewaard en met het onderzoek moet meestal binnen 24 uur worden begonnen. 
Bevroren producten moeten in bevroren toestand naar het laboratorium worden 
vervoerd. Ontdooiing behoort in een koelkast te geschieden.

8.5 TRADITIONELE METHODEN
Onder traditionele methoden verstaat men technieken die zijn gebaseerd op het 
kweken van bacteriën op of in verschillende media, waarbij deze bacteriën kolonies 
vormen. In vloeibare media maakt de groei zich kenbaar door een toenemende troe- 
beling. Onder de traditionele methoden behoren ook opkweektechnieken, waarbij 
micro-organismen uit een algemeen of specifiek vloeibaar medium worden afge
streken op een selectieve voedingsbodem. Deze kweekmethoden zijn vaak nogal tijd
rovend. Het duurt enkele dagen voor het resultaat kan worden afgelezen.

Vaak moet eerst een voorophoping plaatsvinden voor het aantonen van patho- 
gene cellen in een product. Deze ophoping vraagt een bepaalde tijd; meestal 20 tot 
24 uur in een broedstoof, bij een specifieke temperatuur. In een volgende kweek- 
stap wordt vanuit deze ophoping in een selectief medium geënt. Na bebroeding van 
dit selectieve medium wordt daaruit geënt op selectieve platen (waarop dus alleen 
bepaalde bacteriën kunnen groeien).

Uit water en andere vloeibare monsters worden vaak micro-organismen gekweekt 
door middel van een filtratiemethode. Een bepaalde hoeveelheid vloeistof wordt door 
middel van een vacuüm door een membraanfilter gezogen. Het filter wordt vervolgens 
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op een geschikte voedingsbodem gelegd. Daarna wordt dit medium bij een geschikte 
temperatuur gedurende een bepaalde tijd bebroed.

8.6 HET TELLEN VAN BACTERIËN
Een monster van een vast product zal eerst moeten worden gehomogeniseerd 
of verkleind in een vloeistof. Meestal is dit een i naar lo (v/v)-verdunning. Vaste 
monsters worden gehomogeniseerd met een gebufferde oplossing van pepton in een 
fysiologische zoutoplossing (pH = 7) in apparaten zoals een stomacher of blender.

Na homogenisering moet men niet te lang wachten met het verdere onder
zoek, omdat dan antibacteriële stoffen kunnen vrijkomen zoals bepaalde proteasen, 
lysozym, stoffen die ijzer binden, peroxidasen enzovoort. De micro-organismen 
kunnen zich ook in het homogenaat gaan vermenigvuldigen. Na enkele uren kunnen 
de aantallen al heel anders zijn.

Voor het vaststellen van het kiemgetal (het aantal bacteriën per ml of per gram) 
van een vloeibare cultuur, water, melk enzovoort, bestaan de volgende methoden.
■ Microscopie. Deze manier van onderzoek kan rechtstreeks worden uitgevoerd 

door een nauwkeurig afgemeten hoeveelheid van een te onderzoeken materiaal 
op een glaasje te brengen, te kleuren en vervolgens de bacteriën te tellen. Men 
kan ook de te onderzoeken vloeistof mengen met een hoeveelheid bloed, waarvan 
vooraf het aantal erytrocyten bekend is. Uit de verhouding erytrocyten/bacteriën 
kan dan het aantal bacteriën worden berekend (de methode van Wright).

De beste methode is waarschijnlijk die met behulp van een telkamer volgens Thoma. 
Bij dit apparaat ligt een rechthoekig middengedeelte door gleuven gescheiden van 
het linker en rechter zij gedeelte. De hoogte van het middengedeelte is precies 
0,1 mm lager dan de hoogte van de andere delen. Op het middengedeelte is een roos
ter geëtst dat bestaat uit 400 vierkantjes, elk met een oppervlak van 1/400 mmt

Brengt men nu op de juiste wijze een dekglaasje aan over het middengedeelte, 
rustend op de zijgedeelten, dan zal de ruimte tussen het middengedeelte en het 
dekglaasje zich volzuigen door de capillaire werking. Aangezien het volume tussen 
het rooster en het dekglaasje bekend is, kan men bepalen hoeveel bacteriën zich 
bevinden in 1/4000 mm’ als men een vierkantje telt in een microscoop met hoog 
oplossend vermogen. Men kan natuurlijk ook meer vierkantjes tellen. Hierna kan 
men dan uitrekenen hoeveel bacteriën er zich per ml bevinden.
■ Nefelometrisch. Bij deze methode wordt de troebelheid van het monster verge

leken met de troebelheid van tien standaardbuisjes met opklimmende troebel
heid {Brown’s tubes). De buizen bevatten een suspensie van bariumsulfaat in 
water en variëren van doorzichtig via doorschijnend naar opalescent. De troebel
heid van de buizen komt overeen met de troebelheid van een bekende concen
tratie van een referentiebacterie. De troebelheid van het te onderzoeken monster 
wordt op het oog vergeleken met die van de tien standaardbuisjes. Uit de bijgele
verde tabellen wordt vervolgens de bacterieconcentratie afgelezen, behorend bij 
de buis met de meest overeenkomende troebelheid.
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Figuur 8.1 Schematische weergave van een telkamer volgens Thoma: (a) zijaanzicht; (b) bovenaanzicht.

■ Centrifugemethode. Hierbij maakt men gebruik van zogenoemde Trommsdorff- 
buisjes. De hoeveelheid bacteriën wordt bepaald door de hoeveelheid sediment 
te vergelijken met die in buisjes die een bekende hoeveelheid bevatten.

■ Coulter Counter. Dit is een apparaat waarmee elk deeltje wordt geteld dat een 
bepaalde afmeting bezit, dus ook stof of andere deeltjes. Het tellen vindt elektro
nisch plaats: telkens wanneer een deeltje door een opening wordt geperst, wordt 
een signaal afgegeven.

In de meeste gevallen is men vooral geïnteresseerd in de bepaling van het aantal 
levende bacteriën. Ook dit kan op twee manieren geschieden.

De eerste methode is de verdunningsmethode. Van het materiaal waarin het aantal 
levende bacteriën moet worden bepaald, maakt men een verdunningsreeks in een 
geschikt medium. Deze reeks wordt gedurende een bepaalde tijd bij de optimale 
groeitemperatuur bebroed. Het aantal levende bacteriën wordt nu vastgesteld aan 
de hand van de twee buizen waarin nog net wel en waarin geen groei meer is opge
treden.

Bij de plaatmethode wordt een nauwkeurig bepaalde hoeveelheid van de te onder
zoeken vloeistof (bijvoorbeeld o,i ml) op het oppervlak van een vaste voedingsbodem 
gebracht en met behulp van een Driga/sfei-spatel uitgespateld.
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Figuur 8.2 Driga/ski-spatel.

Na bebroeding wordt het aantal kolonies geteld dat op de plaat is gegroeid. 
Aangezien iedere kolonie is ontstaan uit één bacterie, is het aantal bacteriën in o,i ml 
dus gelijk aan het aantal getelde kolonies. Dit aantal moet men vervolgens vermenig
vuldigen met de eventuele verdunningsfactor en ook nog met lo, om tot het aantal 
bacteriën per ml te komen. De beste tellingen worden verkregen met platen waarop 
tussen 30 en 300 kolonies zijn gegroeid. Het is daarom altijd raadzaam, meer dan 
één verdunning uit te spatelen.

Verder moet de gietplaatmethode worden genoemd. Bij 1 ml van een verdunning 
in een lege plaat wordt circa 15 ml agar gegoten. Na stolling wordt bij bepaalde tijd 
en temperatuur bebroed.

Bij de kwaliteitsbeoordeling van melk wordt ook wel gebruikgemaakt van een 
biochemische methode. Aan de hand van de tijd die nodig is om een bepaalde hoeveel
heid van een methyleenblauwoplossing van een bepaalde concentratie te ontkleuren, 
kan een schatting van het aantal in de melk aanwezige bacteriën worden gemaakt.

Na het aantonen en/of tellen van de micro-organismen moet meestal de identiteit 
worden bevestigd. Dit kan worden gedaan met behulp van een zogenoemde ‘bonte 
rij’ van diverse cultuurhuizen met daarin bepaalde suikers of andere stoffen. Deze 
geven door een specifieke biochemische reactie van het organisme een detecteerbare 
respons. Vaak is dit een kleurontwikkeling (zoals de naam ‘bonte rij’ al aangeeft).

Om een snelle indruk van de hygiënestatus van een product te verkrijgen of 
om het effect van schoonmaakprocedures na te gaan, wordt soms een zogenoemde 
ATP-bioluminescentie-test ingezet. ATP (adenosinetrifosfaat) is de opslagplaats van 
energie in alle levende wezens. Deze energie komt vrij bij de omzetting van ADP 
(adenosinedifosfaat).

In deze methode wordt de activiteit gemeten van het enzym adenylaatkinase, dat 
zowel in prokaryoten als in eukaryoten voorkomt (dus ook in bacteriën). Een kleine 
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hoeveelheid van een monster is voldoende om, na een korte incubatie, dit enzym 
het substraat ADP in ATP te laten omzetten. Het gevormde ATP levert de energie 
voor een bioluminescentiereactie. Daarbij wordt luciferine geoxideerd met behulp 
van luciferase, een enzym dat oorspronkelijk uit de vuurvlieg is geïsoleerd. De 
geoxideerde vorm van luciferine zendt licht uit (bioluminescentie). Het gevormde 
ATP is dan een ‘biomarker’ voor de aanwezigheid van bacterieel adenylaatkinase en 
daarmee dus van levende bacteriën.

8.7 VOEDINGSBODEMS
In elk microbiologisch laboratorium wordt met een grote verscheidenheid aan 
voedingsbodems gewerkt. Binnen de levensmiddelenmicrobiologie heeft men echter 
te maken met bacteriën die zich hebben aangepast aan een zeer rijk milieu en dus 
heterotroof zijn. Hierdoor zijn specifieke voedingsbodems nodig.

Een medium dat alleen geschikt is voor het kweken van bacteriën die weinig 
voedingseisen stellen (zoals Enterobacteriaceae), noemt men een basaal medium. Voor
beelden hiervan zijn peptonwater en ‘nutrient broth’ (peptonwater met een kleine 
hoeveelheid vleesextract). Pepton is vooral een stikstofbron. Het is een mengsel 
van peptiden en aminozuren, dat verkregen is door hydrolyse van natuurlijk voor
komende eiwitten zoals vleeseiwitten, caseïne, gelatine, fibrine en sojameel. Deze 
hydrolyse wordt tot stand gebracht met behulp van enzymen of met zuren.

Indien de hydrolyse wordt verkregen door de inwerking van trypsine (een 
enzym met een pH-optimum van 8) verkrijgt men trypsinepepton, kortweg aange
duid als trypton. Wanneer de hydrolyse wordt verkregen door de inwerking van het 
enzym pepsine (met een pH-optimum van 2), verkrijgt men pepsinepepton, kortweg 
pepton.

Een minimaal medium bestaat uit een aantal opgeloste zouten met daaraan 
toegevoegd een koolstofbron (in de meeste gevallen glucose). De meest gebruikte 
media zijn echter de verrijkte media. Hierbij zijn bepaalde bestanddelen aan het 
basale medium toegevoegd zoals gistextract, eiwit of bloed.

De enzymatische afbraak van eiwitten gaat bij het gebruik van trypsine verder 
dan bij het gebruik van pepsine. Met trypsine worden dus kortere peptideketens 
en meer losse aminozuren verkregen dan met pepsine. Voor de indoltest (waarmee 
wordt nagegaan of een bacterie het aminozuur tryptofaan kan afbreken) is trypton 
(bijvoorbeeld uit caseïne) dan ook veel geschikter dan pepton.

Het toevoegen van een koolstofbron aan een voedingsbodem met bijvoorbeeld 
trypton is niet echt nodig, groei te bewerkstelligen. Vaak wordt echter 0,1% glucose 
als verrijking toegevoegd om een snellere en betere groei te verkrijgen.

Voor het verkrijgen van vaste voedingsbodems bestaan verscheidene moge
lijkheden. De eerste vaste voedingsbodem is waarschijnlijk de aardappel geweest. 
Sinds vele jaren wordt vooral gebruikgemaakt van agar-agar, een geleermiddel dat 
uit bepaalde suikerachtige verbindingen is opgebouwd. Het wordt toegevoegd aan 
vloeibare media in een concentratie van 1,5 of 2,0 %.
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De invoering van agar-agar als vastmakend middel voor voedingsbodems was een 
van de doorbraken in de vooruitgang van de bacteriologie aan het einde van de negen
tiende eeuw. Hierdoor was men immers in staat op eenvoudige wijze reinculturen 
te kweken. In het kort komt het hierop neer: men neemt een entoogje (öse) met het 
te onderzoeken materiaal, bijvoorbeeld een vlees- of een melkmonster, en strijkt dit 
met een zigzagbeweging over een vaste voedingsbodem. Tijdens deze beweging laten 
bacteriën van het entoogje los en blijven op de voedingsbodem achter. Gaandeweg 
laten minder bacteriën los. Op het laatst zullen nog maar enkele bacteriën loslaten. 
Deze komen dan op grote afstand van elkaar op de voedingsbodem te liggen.

De voedingsbodem wordt vervolgens gedurende een bepaalde tijd bij 37°C 
(of een andere temperatuur) bebroed. De plaat ligt hierbij ondersteboven, om te 
voorkomen dat waterdamp uit het medium op het deksel condenseert en vervolgens 
op het oppervlak valt. Daardoor zou de plaat nat worden en zouden de bacteriën zich 
verplaatsen.

De bacteriën die van elkaar zijn gescheiden, groeien tijdens het bebroeden uit 
tot individuele kolonies. De volgende stap is om een aantal van deze individuele kolo
nies op dezelfde wijze op andere platen uit te strijken, hetgeen opnieuw individuele 
kolonies oplevert. Kolonies die na deze tweede keer uitstrijken uitgroeien, zijn in de 
meeste gevallen als reincultuur te beschouwen (alle bacteriën identiek).

Media die rijk zijn aan serum (Lö^er-medium: 3 delen bloedserum op 1 deel 
bouillon) of ei (voor het kweken van zuurvaste bacteriën) kunnen door middel van 
warmtecoagulatie vast worden gemaakt.

Naast de toevoeging van stoffen die dienen als stikstofbron, koolstofbron of als 
bindmiddel, kunnen ook stoffen worden toegevoegd die groeiremmend werken 
waardoor, zoals eerder genoemd, selectieve media ontstaan. Media die worden toege
past voor het opkweken van obligaat anaerobe bacteriën, bevatten doorgaans stoffen 
die reducerend werken (en dus zuurstof wegvangen), zoals glucose en cysteïne en 
vaak ook een redoxindicator zoals resorcine.

Voedingsbodems moeten voor het gebruik vanzelfsprekend steriel zijn. Steri
lisatie geschiedt meestal door autoclaveren bij 121 °C gedurende 15 minuten (zie 
ook onder 8.8: Sterilisatie en desinfectie). Wanneer een bepaalde component in het 
medium wordt afgebroken door verhitting, kan men deze component afzonderlijk op 
een andere wijze steriliseren en daarna toevoegen aan het steriele basismedium. Ook 
kan men het complete medium op andere wijze dan door autoclaveren steriliseren, 
bijvoorbeeld door filtratie met behulp van specifieke bacteriefilters. Filtreren wordt 
vaak toegepast bij de bereiding van media waaraan bloedserum (serumbouillon of 
serumagar) of koolhydraten zijn toegevoegd in concentraties boven 0,1% (omdat bij 
verhitting karamelisatie optreedt, waarbij voor de bacterie giftige stoffen ontstaan).

De bevestiging van pathogene bacteriën kan in sommige gevallen worden ver
sneld door gebruik te maken van specifieke kant-en-klare media, bijvoorbeeld chromo- 
agarplaten. Deze worden door verschillende leveranciers op de markt gebracht en 
bevatten componenten die bij aanwezigheid van bepaalde bacteriële enzymen - of 
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na een reactie met bepaalde metabolieten van deze bacteriën - een kleurreactie te 
zien geven.

Naast de reeds genoemde ‘bonte rij’ wordt tegenwoordig veelal gebruikgemaakt 
van diagnostische kits. Deze systemen zijn in de handel verkrijgbaar en bieden 
de mogelijkheid bacteriën op eenvoudige wijze te identificeren, omdat een aantal 
biochemische reacties tegelijk wordt uitgevoerd en zichtbaar gemaakt.

Verder bestaan ook verscheidene methoden om bacteriestammen met elkaar 
te vergelijken. Biochemisch zijn deze bacteriën identiek, zodat een bonte rij geen 
verdere informatie geeft. Vaak wordt dan gebruikgemaakt van moleculair-biologi- 
sche technieken (zie paragraaf 9.4) of van faagtypering.

Faagtypering is een methode om met behulp van bacteriofagen (bacterievirussen) 
een stam binnen een bepaalde soort te bepalen. Dit wordt het faagtype genoemd. De 
typering is mogelijk omdat de relatie tussen bacterie en bacteriofaag zeer specifiek is. 
De te onderzoeken bacterie wordt egaal op een voedingsbodem uitgestreken, waarna 
volgens een vast patroon de verschillende bekende fagen (met standaardcodes) op 
vaste plaatsen ‘boven op’ de bacteriën worden aangebracht. De bacteriecultuur wordt 
met fagen en al in de stoof gezet en de volgende dag op groei beoordeeld.

Als de bacterie gevoelig is voor een bepaalde faag, is op die plaats een lege plek 
in de plak te zien. Wanneer de bacterie voor die faag ongevoelig is, wordt de groei 
daar niet gestoord.

De combinatie van fagen waardoor de bacteriegroei wordt verhinderd, is specifiek 
voor een bepaalde bacteriestam. Zo kunnen dus stammen met elkaar worden vergeleken 
en verbanden gelegd tussen bijvoorbeeld besmette voedselproducten en zieke mensen.

Faagtypering wordt meestal in gespecialiseerde instituten uitgevoerd; in Neder
land bijvoorbeeld in het RIVM te Bilthoven.

Figuur 8.J Cevoeligheidstest voorfagen, uitgevoerd in een petrischaal.
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8.8 STERILISATIE EN DESINFECTIE
Sterilisatie is een zodanige behandeling van materiaal dat na afloop geen levende 
micro-organismen (inclusief virussen en sporen) in of op het materiaal kunnen 
worden aangetoond. Er bestaan dus geen gradaties van steriliteit. In de praktijk zal men 
ernaar streven, zo mogelijk een sterilisatiemethode te gebruiken, omdat met desin
fectie nooit volledige zekerheid kan worden verkregen dat het materiaal geheel vrij 
is van micro-organismen.

Onder besmetting verstaat men het onbedoeld overbrengen van levende micro- 
organismen van de ene plaats naar de andere. Hierbij wordt dus geen onderscheid 
gemaakt tussen levende en levenloze materie.

Met de term desinfectie bedoelt men meestal het verlagen van het besmettings- 
niveau van materiaal met behulp van een desinfectans. Een desinfectans is in de 
meeste gevallen een stof met het vermogen in lage concentratie micro-organismen 
te doden. In feite zou men beter kunnen spreken van decontaminatie (ontsmetting) 
in plaats van desinfectie.

Desinfectie wordt ook wel uitgevoerd met behulp van ultraviolette straling, met 
andere vormen van straling of door verhitting.

8.8.1 Sterilisatie
In het laboratorium - of in de onmiddellijke omgeving daarvan - moet geschikte 
apparatuur aanwezig zijn om besmet materiaal op een verantwoorde wijze te vernie
tigen of af te voeren.

Er zijn vier algemene methoden om materiaal te steriliseren:
1 door warmte;
2 door bepaalde gassen;
3 door ioniserende straling;
4 door filtratie.

Sterilisatie door warmte
Bacteriën verschillen in hun gevoeligheid voor warmte. Endosporen zijn veel 

resistenter dan vegetatieve cellen. Het steriliserende effect van warmte hangt niet 
alleen af van de temperatuur, maar ook van de tijdsduur van de behandeling, de 
vochtigheidsgraad, het aantal en de conditie van de aanwezige micro-organismen. 
Vochtige warmte doodt micro-organismen, doordat hun eiwitten coaguleren 
(samenklonteren) en werkt daarom veel sneller en effectiever dan droge warmte. 
Droge warmte doodt micro-organismen doordat oxidatie van chemische bestand
delen van het micro-organisme plaatsvindt. Ter illustratie: sporen van Clostridium 
botulinum spp. worden in 4 tot 20 minuten gedood door een vochtige hittebehan
deling bij i2O°C. Bij toepassing van droge hitte is bij dezelfde temperatuur een 
behandeling van minstens twee uur nodig.

Het gebruik van vuur is de meest extreme vorm van sterilisatie door warmte. 
Deze techniek wordt in het bacteriologisch laboratorium gebruikt bij het uitgloeien 
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van entoogjes, scharen en pincetten. Ook het flamberen van geopende cultuurhuizen 
is een vorm van deze sterilisatietechniek.

Sterilisatie door middel van vochtige hitte kan bij verschillende temperaturen 
plaatsvinden: bij ioo°C zonder overdruk in een stoompan, of bij hogere tempera
turen in een autoclaaf (zie verder voor uitleg).

Het uitkoken van materialen om micro-organismen te doden, kan eigenlijk niet 
als sterilisatie worden beschouwd (al wordt de methode nog vaak toegepast) omdat 
veel soorten endosporen bestand zijn tegen enige uren koken. Zolang men zich 
van de beperkingen bewust is, kan deze methode toch nuttige diensten bewijzen, 
bijvoorbeeld voor hulpmiddelen die geen hogere temperaturen dan ioo°C kunnen 
verdragen, zoals onder andere rubberen handschoenen en ballonspuiten.

Het genoemde probleem (de hitteresistentie van sporen) kan worden onder
vangen door tyndallisatie. Hierbij wordt het materiaal drie keer, met tussenpozen 
van 24 uur, gedurende 30 tot 60 minuten verhit tot ioo°C. De perioden tussen de 
verhittingen geven de eventueel aanwezige sporen de kans te ontkiemen. De uit 
de ontkiemde sporen gegroeide vegetatieve cellen worden dan tijdens de volgende 
opwarmperiode gedood. Deze methode is dus alleen geschikt voor materialen waarin 
de sporen kunnen uitgroeien, bijvoorbeeld voedingsbodems.

Pasteurisatie is geen sterilisatie, maar wordt gebruikt voor het doden van micro- 
organismen in materiaal dat niet tot ioo°C kan worden verhit. Voor het houdbaar 
maken van melk, azijn, bier en vruchtensappen wordt pasteurisatie veel toegepast.

Autoclaven zijn in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar. De eenvoudigste 
is de enkelwandige staande ronde ketel (te vergelijken met een hogedrukpan). 
Na vergrendeling van het deksel laat men de temperatuur oplopen tot ioo°C. Na 
5 tot 10 minuten bij ioo°C, waarin de lucht wordt verwijderd en vervangen door 
de ontstane stoom, wordt het ontluchtingsventiel gesloten, waarna de druk en de 
temperatuur oplopen tot een van tevoren ingestelde waarde. Wanneer de gewenste 
temperatuur is bereikt, gaat een veiligheidsventiel open. Men vermindert de 
verwarming tot nog net stoom uit het ventiel ontsnapt en steriliseert gedurende de 
gewenste tijdsduur. Daarna laat men afkoelen tot kamertemperatuur.

Voor een effectieve sterilisatie is de kwaliteit van de gebruikte stoom in een auto
claaf van groot belang. De stoom moet verzadigd zijn, dat wil zeggen dat de stoom 
zoveel water in dampvorm moet bevatten als mogelijk is bij een gegeven tempera
tuur en druk. Er moet ook geen lucht aanwezig zijn in de stoom, want lucht verstoort 
de temperatuur/drukrelatie van zuivere stoom. Een lucht/stoommengsel heeft bij 
een bepaalde druk een lagere temperatuur dan zuivere stoom. Vandaar het belang 
van het volledig verwijderen van lucht uit een autoclaaf voordat men de druk laat 
stijgen.

De tijd gedurende welke men steriliseert, moet vanzelfsprekend voldoende 
zijn om alle voorwerpen de gewenste temperatuur te geven gedurende de gewenste 
tijdsduur. Een vat met een aantal liters medium zal aan de buitenkant veel sneller 
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op temperatuur zijn dan in het midden. Veel gebruikte combinaties van tempera
tuur en tijd bij het steriliseren zijn: 35 minuten bij iij’C, 15 tot 20 minuten bij i2i°C 
en 4 minuten bij 134°C.

Sterilisatie door formaldehyde
Het bactericide effect van formaldehyde berust op een reactie met eiwitten.
De beste omstandigheden voor sterilisatie met behulp van formaldehyde zijn: een 
hoge concentratie, een temperatuur van 75 tot 8o°C, een hoge relatieve vochtigheid 
en een tijdsduur van 45 minuten.

Een nadeel van het gebruik van formaldehyde voor sterilisatie is het achterblijven 
van gasresten in het gesteriliseerde materiaal. Giftige effecten van formaldehyde in 
textiel kunnen worden voorkomen door er lucht doorheen te laten stromen.

Overigens schrijft de arbo-wetgeving uitdrukkelijk voor om het gebruik van 
formaldehyde bij dit soort bepalingen zo veel mogelijk te beperken.

Sterilisatie door middel van straling
Deze methode wordt ook wel koude sterilisatie genoemd, omdat straling betrekkelijk 
weinig warmte in het te steriliseren materiaal ontwikkelt. Het is dus op deze manier 
mogelijk voor hitte gevoelige materialen te steriliseren, zoals voedsel, geneesmid
delen en bepaalde kunststoffen.

Van veel belang is het steriliseren door ioniserende straling. Door het hoge ener- 
gieniveau hiervan kan zeer veel energie op organische moleculen worden overge
dragen, hetgeen meestal tot gevolg heeft dat een elektron wordt vrijgemaakt en een 
positief geladen deeltje of ion achterblijft (vandaar de naam ‘ioniserende straling’). 
Zulke ionen zijn zeer instabiel en veroorzaken daardoor allerlei vervolgreacties. Als 
dit in levende cellen gebeurt, wordt hieraan schade veroorzaakt, onder andere aan 
het erfelijk materiaal. Als de hoeveelheid straling groot genoeg is, leidt dit tot de dood 
van die cellen.

Ioniserende straling is afkomstig van radioactieve elementen of van röntgenap- 
paraten. In Nederland is gekozen voor ioniserende straling, afkomstig uit een bron 
van radioactief kobalt. Het is een eenvoudig en relatief goedkoop procédé. Dit geldt 
niet voor straling uit een röntgenapparaat, maar hier kan de straling op elk moment 
worden gestopt als deze niet nodig is. (Men kan overigens ook continu gebruikmaken 
van ioniserende straling vanuit een radioactieve bron.)

De gevoeligheid van verschillende bacteriën voor ioniserende straling loopt 
nogal uiteen. Pseudomonas aeruginosa bijvoorbeeld is erg gevoelig voor straling, maar 
Streptococcus faecium is juist erg resistent.

Ultraviolette straling heeft een veel lager energieniveau en biedt daardoor slechts 
beperkte mogelijkheden voor sterilisatie. Sporen zijn relatief resistent; ook vimssen 
zijn minder gevoelig dan bacteriën. Uv-straling wordt daarom alleen toegepast voor het 
doden van micro-organismen in de lucht en in water (in isolatiekamers en laboratoria).
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Sterilisatie door middel van filtratie
Bij deze vorm van sterilisatie wordt de bacteriehoudende vloeistof gezogen of geperst 
door een filter met poriën die een diameter bezitten waar bacteriën, sporen en virus
deeltjes niet doorheen kunnen. Voor het verkrijgen van een bacterievrij filtraat moet 
de poriegrootte o,1-0,4 bedragen; voor een virusvrij filtraat is een grootte van de
poriën nodig van een factor tien tot twintig kleiner. In het laatste geval spreekt men 
wel van ultrafiltratie. Meestal wordt gewerkt met asbestfilters (Seite-filters) of met 
nitrocellulosemembranen (Mdbpore-filters).

Ook lucht en gassen kunnen door filtreren van micro-organismen worden bevrijd. 
De productie van stof- en bacterievrij e lucht werd mogelijk door de ontwikkeling van 
HEPA-filters (high efficiency particulate air), waardoor schone lucht kan worden toege
voerd naar ruimten die kiemvrij moeten blijven.

De intensiteit van een sterilisatieprocedure kan men aangeven door de decimale 
reductietijd. Dit is de tijd in minuten, die benodigd is om het aantal levende micro- 
organismen met 90% te verminderen. De decimale reductietijd verschilt met de 
bacteriesoort. Het zal duidelijk zijn dat de tijd, nodig voor sterilisatie, afhankelijk is 
van het aantal bacteriën dat vóór de sterilisatie aanwezig is. Reiniging voorafgaande 
aan sterilisatie is dus van groot belang.

8.8.2 Desinfectie (decontaminatie)
Desinfectantia kunnen op de volgende manieren werkzaam zijn:
■ door beïnvloeding van de permeabiliteit van de celwand van micro-organismen;
■ door remming van bepaalde vitale enzymfuncties in micro-organismen;
■ door verstoring van de intracellulaire zuurgraad of van het evenwicht tussen de 

elektrolyten in de cel.

Afhankelijk van de functie die in de cel wordt verstoord, zal het effect van een desin
fectans bactericide of bacteriostatisch zijn. Uiteraard wordt bij desinfectie zo veel 
mogelijk een bactericide effect nagestreefd.

Bij hogere concentraties zullen meer en meer enzymsystemen worden beïn
vloed en kan ook denaturatie van eiwitten optreden.

Het feit dat sommige micro-organismen gevoeliger zijn voor bepaalde desin
fecterende stoffen dan andere, heeft uiteraard te maken met de grote variabiliteit 
van micro-organismen. Micro-organismen kunnen door mutatie minder gevoelig, 
of ongevoelig worden voor desinfectantia. Sporen zijn ongevoelig voor de meeste 
desinfectantia.

Aan een goed desinfectans kunnen de volgende eisen worden gesteld:
■ het moet niet toxisch zijn bij het inademen;
■ het moet niet schadelijk zijn voor het te desinfecteren materiaal (dus bijvoor

beeld geen corrosie van procesapparatuur veroorzaken);
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■ het moet in lage concentraties snel werken;
■ het moet werken tegen zo veel mogelijk soorten micro-organismen;
■ de werking moet bactericide zijn;
■ de werking moet bij voorkeur ook virussen onwerkzaam maken en tevens gisten 

en schimmels verwijderen;
■ het moet een goed doordringend vermogen bezitten;
■ er mag geen invloed zijn van organische stoffen;
■ het moet niet onaangenaam ruiken;
■ het moet goedkoop zijn.

De concentratie van het desinfectans is van invloed op de afstervingssnelheid. Het 
verband tussen afstervingssnelheid en concentratie is een exponentiële functie.

Tabel 8.4 Werkingsspectrum van desinfectantia.

Desinfectans Gebruiksconcentratie 1 2 3 4a 4b 5 6

Alcoholen
- ethanol 60 - 90 % + + + + + +

- isopropanol + - + + - + +

Biguaniden 0,1 -1 (4)% + - - - - - -

Joodverbindingen
- jodium 1 % in 70 % ethanol + + + + + + +

- povidon-jood 0,1-10% + - + + + + +

Chloorverbindingen
- Na-hypochloriet 250 -1000 ppm + +* -t* -r* +* 4- +

- Nadichloorisocyanuraat vrij chloor + -r* +* ± +

- tosylchlooramide + - +* + + - +

Aldehyden
- glutaaraldehyde 2% + + +** + + + +

Fenolen
- diverse preparaten afti. van preparaat + + + - + +

Peroxiden
- waterstofperoxide 3% + + + + + + +

- perazijnzuur 0,01 %-O,2% + + + + + + +

Quaternaire ammoniumverbindingen
- diverse preparaten afh. van preparaat + - - + - + +

Legenda
+ werkzaam
± traag werkend of incompleet spectrum
- niet werkzaam
* 1000 ppm: +
** bij 50 °C: +

1 vegetatieve bacteriën
2 bacteriesporen
3 mycobacteriën
4a lipofiele (membraan)virussen
4b hydrofiele (niet-membraan)virussen
5 schimmels
6 gisten
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De exponent van deze functie is een constante die verschilt van desinfectans tot desin
fectans. Desinfectantia met een hoge concentratie-exponent (alcoholen, fenolen) tonen 
een sterke vermindering van activiteit bij een geringe daling van de concentratie.

Behalve de concentratie van het desinfectans is ook de temperatuur waarbij de 
desinfectie wordt uitgevoerd, van invloed op de werking van een desinfectans. Fenol 
en formaline doden bacteriën bij io°C veel langzamer dan bij 2O°C. De werking van 
Halamid wordt echter veel minder beïnvloed door verandering van temperatuur.

Organisch materiaal heeft een nadelige invloed op de werking van desinfec
tantia, omdat een deel van het desinfectans zich eraan hecht. Soms wordt zelfs een 
onwerkzaam complex met het desinfectans gevormd.

De meeste desinfectantia zijn toxisch. Het zorgvuldig lezen en vooral naleven 
van de gebruiksvoorschriften is van groot belang!

Geen desinfectans voldoet aan alle eisen. Daarom zal de keuze van een desin
fectans afhankelijk zijn van het toepassingsgebied en van de eisen, die van geval tot 
geval kunnen wisselen.

Als desinfectantia komen in aanmerking; bepaalde kleurstoffen, zouten van 
zware metalen, zuren, basen, oxiderende stoffen, fenolen, aldehyden, halogenen, 
alcoholen en detergentia. Ook combinaties kunnen worden toegepast.

Kleurstoffen moeten volledigheidshalve worden genoemd, maar komen alleen in 
aanmerking voor gerichte toepassingen in het laboratorium (bijvoorbeeld briljant- 
groen en kristalviolet in voedingsbodems).

Zouten van enkele zware metalen (zink, aluminium, lood, kwik) kunnen eiwitten 
onoplosbaar maken en werken dus adstringerend. De werking van kwikzouten is 
bacteriostatisch.

Een oplossing van io% keukenzout in water werkt remmend op veel bacteriën. 
Daarbij moet worden bedacht dat sommige bacteriën, zoals stafylokokken, vrij hoge 
zoutconcentraties kunnen verdragen en enkele, zoals Vibrio’s, deze zelfs verkiezen.

Zuren zijn altijd veel toegepast bij de conservering van levensmiddelen. De 
werking is doorgaans bacteriostatisch.

Van de gebruikte basen (hydroxiden) is natriumhydroxide de bekendste. In vaste vorm 
wordt deze stof wel ‘caustic soda’ genoemd. In oplossing spreekt men van natronloog.

Tot de oxiderende stoffen behoren onder andere ozon, waterstofperoxide, natri- 
umperboraat, perazijnzuur en kaliumpermanganaat. Voorts halogeendonors (chloor 
afgevende preparaten en jodoforen; zie ook verder).

Alcoholen werken vooral snel tegen bacteriën, maar hebben geen invloed op sporen; 
wel in enige mate op virussen. Het penetratievermogen is niet groot.

De werking van alcoholen wordt verminderd door organisch materiaal. Ethanol, 
de gewone alcohol, wordt het meest toegepast, voornamelijk voor snelle huid-, instru
ment- en oppervlaktedesinfectie. Het effect van 70% en 96% ethanol op bacteriën is 
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ongeveer gelijk. Het effect wordt minder bij concentraties lager dan 50%. De werking 
van alcohol berust op denaturatie van eiwitten en op remming van de celdeling. Bij 
het bewaren van steriele materialen in alcohol dient men erop te letten dat geen conta
minatie met sporen optreedt.

De voor desinfectie gebruikte aldehyden beperken zich meestal tot formaldehyde. 
Het gebruik van glutaaraldehyde is van meer recente datum.

Formaldehyde is een zeer actief desinfectans, zowel in oplossing als in gasvorm. 
Het werkt ook tegen virussen en sporen. Voor effectieve desinfectie zijn hoge tempe
raturen en een hoge waterdampspanning echter essentieel. Een 10%-oplossing kan 
een snelle en doeltreffende desinfectie bewerkstelligen van bijvoorbeeld thermo
meters. Nadelen zijn de corrosieve werking en de onaangename, prikkelende geur. 
(Overigens kan ook glutaaraldehyde schadelijk zijn voor de gebruiker.)

Formaldehyde is als gas stabiel boven 8o°C. Beneden deze temperatuur treedt 
polymerisatie op. Het polymerisaat condenseert als een witte film op elk oppervlak. 
Door verwarming is dit polymerisaat weer in formaldehyde om te zetten. Formalde
hyde lost in water van kamertemperatuur op tot circa 37% {formaline}. Handelsforma- 
line (34-37%) bevat bovendien 8 tot 10% methanol ter voorkoming van polymerisatie.

Het succes van ruimtedesinfectie met behulp van formaldehydegas wordt door 
een aantal factoren bepaald:
■ de temperatuur (deze moet 2o°C of hoger zijn);
■ de relatieve vochtigheid (minstens 80% is nodig);
■ het oppervlak van wanden en vloeren (deze mogen niet poreus zijn);
■ kieren en openingen: deze dienen zorgvuldig te worden afgesloten, daar anders 

zoveel concentratieverlies optreedt dat de gehele behandeling zonder effect is;
■ de inwerktijd is voor kleine ruimten 20 minuten; voor grotere ruimten meer.

Bij desinfectie met formaline moet er rekening mee worden gehouden dat verho
ging van de temperatuur een sterk positief effect heeft, maar dat bij verlaging van de 
temperatuur het resultaat sterk vermindert.

Glutaaraldehyde wordt in een 2%-alkalische oplossing gebruikt. Het is sterk 
bactericide en sporocide. De werkingssnelheid is sterk afhankelijk van de bacterie- 
concentratie. Voor praktische doeleinden is de hoge prijs een nadeel, evenals overge- 
voeligheidsproblemen.

Halogenen (chloor en joodverbindingen) zijn actief tegen bacteriën, virussen en 
schimmels.

Jodium lost praktisch niet op in water; wel in aanwezigheid van kaliumjo- 
dide. De lugoloplossing die bij de kleuring volgens Gram wordt gebruikt, is een 
5%-jodiumoplossing in een io%-kaliumjodideoplossing in water. In alcohol lost 
jodium wel goed op, maar ook hieraan wordt jodide toegevoegd, nu ter stabilisatie.
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Naast oplossingen van jodium in water en alcohol worden ook verbindingen 
van jodium met oppervlakteactieve stoffen gebruikt met een hoog molecuulge- 
wicht, die goed oplosbaar zijn in water Ijodoforen). Hieruit komt langzaam jodium 
vrij, zodat een soort nawerking wordt verkregen die bij desinfectie van de huid 
van belang is. Aanvankelijk werden alleen waterige oplossingen van jodoforen 
gebruikt. Later kwamen ook jodoforen in alcoholische oplossing en in zeep op de 
markt. Gesteld kan worden dat jodoforen in vergelijking met jodiumoplossingen 
minder agressief zijn en door een hogere stabiliteit langer houdbaar. Bovendien 
zijn jodoforen goed te verwijderen. De desinfecterende werking van de jodium- 
verbindingen ontstaat door het binden van vrij jodium aan eiwitten, die daardoor 
worden geoxideerd en vervolgens denatureren. Grote hoeveelheden eiwitten beïn
vloeden de werking ongunstig. Boven 35°G en bij pH-waarden boven 5 worden 
jodoforen echter geïnactiveerd.

Chloor is eveneens een uitstekend desinfectiemiddel. Het wordt in gasvorm, 
vanwege zijn giftigheid, uitsluitend gebruikt bij de desinfectie van water (zwembaden).

Van de anorganische chloorverbindingen zijn natriumhypochloriet en chloor- 
aminen de belangrijkste desinfectantia. Natriumhypochloriet wordt in drie 
verschillende concentraties toegepast: als bleelcwater (4-6% actief chloor), als 
chloorbleekmiddel (10% actief chloor) en als chloorbleekloog (15% actief chloor). De 
bactericide werking wordt veroorzaakt door het in waterige oplossing ontstane hypo- 
chloorzuur, dat een sterk oxiderende werking heeft. Daarom neemt de werking van 
hypochloriet af bij toenemende pH.

Ook organische chloorverbindingen worden gebruikt als desinfectans. De 
bekendste van deze verbindingen zijn natriumtosylchlooramide (Halamid) en 
chloorhexidine.

Bij Halamid is het gehalte aan beschikbaar chloor ongeveer 25%. Halamid is 
bij 25°C in water oplosbaar tot een concentratie van 15%. Voor gebruik als huiddes- 
infectans is een concentratie van 0,3% al voldoende, wanneer men een inwerkings- 
tijd van 2 tot 5 minuten in acht neemt. Een nadelige eigenschap van Halamid is de 
corrosiviteit.

Ghloorhexidine is een goed desinfectans dat eveneens wordt gebruikt als huiddesin- 
fectans in de vorm van een i%-oplossing. Het heeft bacteriostatische eigenschappen; 
in hoge concentraties werkt het bactericide.

Chloorhexidinegluconaat bevat 20% chloorhexidine; ‘hibitane’ bevat 5% chloor
hexidine.

Quaternaire ammoniumverbindingen (‘quats’) kunnen worden beschreven als opge
bouwd uit ammoniumionen, waarin een of meer waterstofatomen zijn vervangen 
door een of meer alkylgroepen. Daardoor hebben deze verbindingen oppervlakteac
tieve eigenschappen. Deze garanderen een goede reiniging en een beter contact met 
micro-organismen.
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Cetrimide kan zowel opgelost in water als in alcohol worden toegepast. Ceta- 
vlonconcentraat is een 20%-oplossing van cetrimide in water en cetavlontinctuur is 
een 0,5%-oplossing van cetrimide in alcohol. Savlon is een combinatiepreparaat van 
15% cetrimide en 1,5% chloorhexidine in water.

De bactericide werking van de quaternaire ammoniumverbindingen berust op 
het feit dat ze lekken veroorzaken in de celmembraan en op inactivering van bepaalde 
enzymen. De quaternaire ammoniumzouten zijn veel actiever ten opzichte van 
Grampositieve dan ten opzichte van Gramnegatieve micro-organismen. Sporen en 
de meeste virussen zijn niet gevoelig voor quaternaire ammoniumverbindingen.

Deze desinfectantia zijn in de praktijk vaak niet bruikbaar, omdat deze worden 
geïnactiveerd door eiwitten, fosfolipiden en zepen.

Fenol heeft vanaf het begin een belangrijke rol gespeeld bij de desinfectie. Ook nu 
nog worden fenolderivaten toegepast voor desinfectie van wanden en vloeren.

Lysol is een oplossing van cresol, een fenolderivaat, in vloeibare zeep. Het heeft 
echter meer een reinigende dan een desinfecterende werking.

De bactericide werking van fenolen berust op het verhogen van de doorlaatbaar
heid van de celmembraan, met lekkage en denaturatie van eiwitten als gevolg.

Het gebruik van natuurlijk voorkomende fenolen als desinfectans (oregano, 
thijmolie) staat in een toenemende belangstelling.

8.9 ANAEROBE BEBROEDINC
Micro-organismen kennen verschillende methoden om energie uit organische 
verbindingen te verkrijgen. Het verschil komt vooral voort uit de participatie van 
zuurstof als elektronontvanger in het afbraakproces van deze verbindingen.

De meerderheid van de bacteriën die wij kennen, wordt ingedeeld als facultatief 
anaerobe organismen omdat deze in staat zijn om zich zowel aëroob (dus in aanwe
zigheid van lucht c.q. vrije zuurstof) als anaëroob (in afwezigheid van vrije zuurstof) 
te vermeerderen. Weer andere bacteriën groeien alleen in afwezigheid van zuurstof 
en worden ingedeeld als strict of obligaat anaëroob. Zo bestaat een groep die alleen 
groeit in afwezigheid van vrije zuurstof en die daardoor zelfs wordt gedood. In deze 
groep wordt onderscheid gemaakt op grond van de optimale groei bij een verlaagde 
zuurstofconcentratie, soms gecombineerd met een verhoogde concentratie aan 
kooldioxide (koolzuurgas). In dit verband spreekt met van microaerofielen.

Om obligaat anaerobe en microaerofiele bacteriën te kunnen detecteren, 
moeten deze in afwezigheid van zuurstof of onder verlaagde zuurstofspanning 
worden gekweekt. Hiervoor kunnen verschillende systemen worden gebruikt. De 
oudste hiervan is de kaarsmethode. Deze houdt in dat in een pot, na plaatsing van 
de te bebroeden platen, een brandende kaars (of een waxinelichtje) wordt geplaatst, 
waarna de pot luchtdicht wordt afgesloten. Nadat de zuurstofconcentratie is gedaald 
tot minder dan 10%, dooft de kaars en kunnen de microaerofiele bacteriën zich 
ontwikkelen.
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De tweede manier is gebaseerd op luchtdicht afsluitbare containers of zakken, 
waarin (commercieel verkrijgbare) zakjes worden gebracht die materiaal bevatten 
dat zuurstof bindt (bijvoorbeeld natriumboorhydride). Dit systeem heeft echter een 
groot nadeel. Doordat niet kan worden gecontroleerd of de containers inderdaad 
luchtdicht waren afgesloten, kan pas achteraf, bijvoorbeeld met indicatorstrips, 
worden bepaald of de zuurstofspanning inderdaad nagenoeg was weggevallen of 
verminderd.

Van deze ‘containermethode’ bestaat echter een variant die betrouwbaarder is. 
Deze kan namelijk worden aangesloten op een ‘vacuüm en gas’-vulsysteem, waarmee 
bijvoorbeeld kooldioxide kan worden toegevoegd. De samenstelling van het uiteinde
lijke gasmengsel in de container kan vooraf worden vastgesteld.

Figuur 8.4 Pot mor anaerobe bebroeding.



MICROBIOLOGIE IN HET LABORATORIUM ibj

8.10 INTERPRETATIE VAN RESULTATEN: VEILIGHEID
EN KWALITEIT
Bij de interpretatie van gegevens die door microbiologisch onderzoek van levensmid
delen zijn verkregen, moet men onderscheid maken tussen veiligheid en kwaliteit 
van het voedsel.

Bij de veiligheid let men vooral op de eventuele aanwezigheid van pathogenen 
in het product (bijvoorbeeld Salmonella spp. of Campylobacter spp.), of op de aanwe
zigheid van toxinen producerende bacteriën (zoals Staphylococcus aureus of Bacillus 
cereus). Men maakt onderscheid tussen bacteriën die afwezig moeten zijn in 25 gram 
(de norm voor afwezigheid) en bacteriën die tot een bepaald aantal aanwezig mogen 
zijn.

Als het gaat om kwaliteitseisen let men ook op micro-organismen die bederf in 
het product veroorzaken, zoals Pseudomonas spp. of gisten.
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9 Moderne microbiologische 
technieken

A.A. Bergweiff

9.1 INLEIDING
De laatste tijd is een groot aantal nieuwe microbiologische technieken ontwikkeld en 
in gebruik genomen. Deze zijn vaak gebaseerd op immunologische of moleculair- 
biologische principes. De keuze voor andere technieken is meestal ingegeven vanuit 
de behoefte snelheid en gevoeligheid van de diagnostiek te verbeteren. Bovendien 
bestaat een tendens, meer on site-technieken op de markt te brengen (hier dus: direct 
op het voedingsmiddel). Deze kunnen dan een direct antwoord geven op de vraag 
welk micro-organisme de veroorzaker is van het probleem, maar ook op de vraag of 
zich al dan niet een probleem voordoet (bijvoorbeeld in een HACCP-programma).

9.2 IMMUNOCHEMISCHE METHODEN
Immunologische tests worden al sinds het midden van de vorige eeuw uitgevoerd, 
maar hebben vanaf omstreeks 1980 een veel ruimere vlucht genomen. Omdat het 
hier veelal om het chemische aspect gaat, spreekt men tegenwoordig vaak van immu- 
nochemische methoden.

Het principe van een immunologische test of analyse berust op het vermogen van 
veel diersoorten, antistoffen te ontwikkelen tegen grote moleculen die in hun bloed 
zijn terechtgekomen en die het dier niet zelfheeft gevormd. Deze antistoffen worden 
gevormd door bepaalde cellen in de lymfeklieren, de B-lymfocyten. Het doel hiervan 
is de bescherming van het individu tegen ziekteverwekkende micro-organismen 
waarin deze grote moleculen aanwezig zijn. Omdat antistoffen in grote overmaat 
worden geproduceerd, zal doorgaans bij een tweede contact met het antigeen direct 
een reactie plaatsvinden. Virussen, bacteriën, schimmels of parasieten worden daar
door dan onmiddellijk onschadelijk gemaakt: er is immuniteit opgetreden.

Antistoffen worden aangeduid met de naam antilichamen en stoffen die tot de 
vorming van deze antilichamen aanleiding geven, noemt men antigenen. De reactie 
wordt aangeduid als immuunreactie.

Een immuunreactie kan ook in vitro (letterlijk: in glas) worden uitgevoerd als 
men over antilichamen tegen een bepaald antigeen beschikt. Zo’n antilichaam kan 
slechts met één bepaalde antistof reageren. Deze antistof kan specifiek zijn voor 
een bepaald organisme of virus. Bij sterk aan elkaar verwante antigenen zijn wel 
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kruisreacties mogelijk, maar vaak zal het verwante antigeen wat minder sterk aan het 
verwante antilichaam binden dan aan het antilichaam waartegen het is opgewekt. 
Dit heeft te maken met de ‘herkenningspunten’ op de antigeenmoleculen, de zoge
noemde antigene determinanten, ook wel epitopen genoemd. Duidelijk is dat men 
met deze antilichamen over uiterst specifieke reagentia beschikt, op basis waarvan 
de aanwezigheid (maar ook de hoeveelheid) van bepaalde bacteriën in de te onder
zoeken vloeistof kan worden vastgesteld.

De op de antigenen aanwezige epitopen zijn niet alle gelijk. Als het gaat om 
een specifieke variant van een bacterie, heeft het voordelen te werken met identieke 
antilichamen. Deze kan men verkrijgen door uit te gaan van een enkele B-lymfocyt, 
die maar één soort antilichaam produceert. Door zo’n lymfocyt in cultuur te brengen, 
kan men een hoeveelheid identieke antilichamen verkrijgen. Men spreekt dan van 
monoklonale antilichamen (dit in tegenstelling tot polyklonale antilichamen). In 
immunologische methoden wordt dus, afhankelijk van de vraagstelling, van zowel 
mono- als polyklonale antilichamen gebruikgemaakt.

Immunobepalingen werden veel gevoeliger (en nauwkeuriger!) toen men ‘labels’ 
ging gebruiken. Antilichamen werden gebonden aan een fluorescerende verbinding, 
een radioactief isotoop van een bepaald element, een enzym of enige andere stof 
die deze antilichamen meetbaar maakt (figuur 9.1). Vooral enzymlabels zijn veel 
gebruikt {enzyme immuno assays of EI A’s). Later werd het label vaak aan het antigeen

Figuur 9.1 Principe van een immunoassay.

scheidingsstap

scheidingsstap

Micro-organisme
l

detectie
> i Primair antilichaam

Secundair geconjugeerd antilichaam 
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bevestigd. Deze gelabelde antigeenmoleculen werden dan toegevoegd aan de oplos
sing, die een onbekende hoeveelheid vrij antigeen bevatte. Op de competitie tussen 
beide soorten antigeen kon dan een bepaling worden gebaseerd.

Voor een immunoanalyse zoals deze in het laboratorium wordt uitgevoerd, kan 
een systeem worden toegepast waarbij het antigeen of antilichaam aan een drager 
is gebonden. Dit gebeurt onder andere bij de bekende ELISA-tests of-bepalingen 
(ELISA staat voor Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay). De kunststof polystyreen 
bezit de eigenschap dat deze eiwitten fysisch-chemisch kan binden. Hiervan wordt 
gebruikgemaakt bij toepassing van een (polystyreen) microtiterplaat. Deze plaat 
(ooit voor andere doeleinden ontworpen) bevat een groot aantal putjes (‘wells’), waar
binnen de antilichamen zijn aangebracht (figuur 9.2).

De methode kan ook niet-competitief worden uitgevoerd. Figuur 9.3 geeft 
daarvan een schema. In plaats van een kleurreactie kan ook worden gekozen voor 
een ander detectiesysteem als maat voor de aanwezige antilichamen. Zo kan men 
kiezen voor een radioactief label of een fluorescentielabel.

Er bestaan ook commerciële methoden die gebruikmaken van polystyreen 
bolletjes (microsferen of ‘beads’, die een ijzeroxide bevatten en daardoor met 
behulp van een magneet kunnen worden geïsoleerd). Op die basis is dan een 
analyse mogelijk.

In plaats van binding aan polystyreen kan het antigeen ook worden gebonden 
aan een teststrip. Het gaat om uiterst eenvoudig toepasbare methoden, waarmee 
alleen een ja/nee-test wordt uitgevoerd. Een voorbeeld is de LED (lateral flow device;

Figuur 9.2 Een microtiterplaat met 96 putjes.
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1

incubatie van bacteriën met geïmmobiliseerde antilichamen

■ -*r * * ’j*
bacteriën door antilichamen ingevangen

incubatie met secundaire gelabelde antilichamen

Micro-organisme

Primair antilichaam

Secundair geconjugeerd antilichaam

Figuur g.j Schema van een niet-competitieve (directe) ELISA-opstelling.
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Figuur g.4 Een lateral flow device (LFD).
Links: opbrengen van het monster; midden: negatieve uitslag: rechts: positieve uitslag.

ook wel striptest genoemd), die antilichamen tegen een bepaald micro-organisme 
bevat en binnen tien minuten de uitslag geeft (figuur 9,4). Hierbij moet wel worden 
opgemerkt dat men niet ontkomt aan een 24 uurs-kweek op het monster. In feite is 
het principe niet veel anders dan dat van de bekende zwangerschapstest. Ook deze 
test kan door iedereen worden uitgevoerd. LFD’s zijn ontwikkeld voor E. coli Oi57:H7 
en onlangs ook voor Listeria monocytogenes en Campylobacter spp.

Een belangrijke ontwikkeling binnen de immunoanalyse is die waarbij biosen- 
soren worden gebruikt. Deze biosensoren kunnen worden gedefinieerd als instru
menten die een biologische herkenningsreactie direct in een meetbaar signaal 
kunnen omzetten (men spreekt in dit verband van een ‘real-timeanalyse’). Het 
signaal geeft de concentratie aan van een agens (een bacterie, virus of stof die in deze 
reactie is betrokken).

De concentratie kan onder andere worden gemeten met behulp van het BIACORE- 
systeem. Hierbij wordt een smalle bundel Uv-straling (golflengte 300 nm) op een prisma 
gericht en wel zodanig dat totale reflectie plaatsvindt. Toch dringt een component in 
het medium onder het prisma, de zogenoemde verdwijnende golf (evanescent wave). Bij 
een specifieke invalshoek wordt veel minder licht gereflecteerd en treedt een schaduw 
in de uittredende Uv-straal op. Dit verschijnsel staat bekend onder de aanduiding 
‘surface plasmon resonance’ (SPR). De mate waarin de reflectie vermindert, hangt af 
van de brekingsindex in de vloeistof en deze weer van de concentratie in deze vloeistof 
(figuur 9.5A).

Als bij zo’n biosensor van een antilichaam of antilichaamfragmenten wordt 
gebruikgemaakt, spreekt men van een immunosensor (figuur 9.5B). Deze sensor bevat
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Figuur g.^A Een op SPR gebaseerde immuno- 
sensor (uit: BIA Technology Handbook).

Figuur Doorvoer van monsters langs de 
immunosensor.

een antigeen of een antilichaam en is gekoppeld aan ofwel een optische signaal- 
omvormer (via de brekingsindex, zoals hierboven is beschreven) ofwel een andere 
signaalomvormer (akoestisch, amperometrisch), die de antigeen-antilichaambinding 
registreert. Hierdoor is het gebruik van labels niet altijd nodig.

De grote voordelen van real-timeanalyse zijn de zichtbaarheid (men neemt waar 
wat gebeurt; het ‘black-boxeffecf dat de oudere immunotechnieken aankleeft, is niet 
meer aanwezig), de grote precisie, de snelheid en de betrouwbaarheid. Bovendien 
kan men in één analysegang verschillende pathogene bacteriën meten. Zo is, binnen 
het laboratorium van deze auteur een methode ontwikkeld die de infectie van onder 
andere Salmonella spp., Trichinella spp. en Toxoplasma in een plasma- of vleesdrip- 
monster gelijktijdig bepaalt. Ook geven deze methoden een beter inzicht in wat 
zich tijdens de affiniteitsreacties afspeelt (bijvoorbeeld het optreden van aspecifieke 
bindingsreacties) .

In principe zijn deze methoden ook goedkoper, omdat de zogenoemde ‘hands 
on-time’ sterk wordt beperkt. Wat dit betreft, zouden de inrichting en organisatie 
steeds meer op die van een klinisch-chemisch laboratorium kunnen gaan lijken. 
De nabije toekomst zal leren of het gebruik van deze nieuwe technieken een (zeer) 
waardevolle aanvulling is op de technieken die al in het routineonderzoek worden 
gebruikt. De mogelijkheden hiervoor ontwikkelen zich steeds verder. Zo wordt het 
gebruik van (bijvoorbeeld) biosensoren beschouwd als een nieuwe fase. De grote 
voordelen zijn, dat men de automatisering en het aantal monsters per tijdseenheid 
verder kan opvoeren.

Immunoconcentratie is geen bepalingsmethode maar een voorbewerkingsstap, 
die wordt toegepast voor een snelle selectieve ophoping van pathogene organismen. 
Hierbij maakt men ook gebruik van bolletjes die een ijzeroxide bevatten en die 
bovendien zijn voorzien van een aangehecht laagje van specifieke antilichamen. 
Deze binden zich aan de gezochte pathogene bacteriën in de ophoping, waarna de 
bolletjes met behulp van een magnetisch veld kunnen worden geïsoleerd (bijvoor
beeld in de commercieel verkrijgbare ‘Pathatrix-methode’). Vervolgens worden de 
bolletjes op een selectief agarmedium afgestreken (met een spatel of een oogje). De 
identiteit van de gevonden bacteriën moeten nog wel worden bevestigd.
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Deze techniek wordt toegepast bij onderzoek van levensmiddelen, bijvoorbeeld 
naar de aanwezigheid van pathogene bacteriën Campylobacter spp., E. coli 0157:117, 
Listeria spp. en Salmonella spp.

9.3 ONDERZOEK VAN ANTILICHAMEN
In Hoofdstuk 3 is uiteengezet dat sinds lang behoefte bestond aan een nadere deter
minatie van allerlei bacteriën dan met de klassieke methoden mogelijk is. De term 
serologie wordt gebruikt voor de wetenschappelijke basis van allerlei technieken die 
dit nadere onderzoek mogelijk maakten. Deze technieken berusten op de kennis van 
elementen van de oppervlaktestructuur van bacteriën.

Bij het vaststellen van besmettingen is echter ook de aanwezigheid van antili- 
chamen van groot diagnostisch belang. Antilichamen tegen microbiële antigenen in 
lichaamsvloeistoffen zoals bloed (of serum) maar ook in ei, melk of vleesdrip, kunnen 
informatie geven over een infectie (of een doorstane infectie) en duiden dus op een 
verhoogde kans op besmetting van het dierlijke product. Detectie van deze specifieke 
antilichamen wordt - enigszins verwarrend - eveneens met ‘serologie’ aangeduid. 
Daardoor spreekt men ook van een seropositieve aids- of Lyme-patiënt, waarmee men 
dus bedoelt dat een indirecte antigeentest op een bloedmonster van de betreffende 
patiënt positief is bevonden.

Voordat diverse methoden worden besproken, moet eerst het verschil in bete
kenis en waarde van de resultaten van directe en indirecte antigeentests worden inge
zien. Bij een directe antigeentest wordt de aanwezigheid van antigeen aangetoond. 
Dit antigeen kan een bacterie zijn, maar ook een deel van een bacterie. Een indirecte 
antigeentest toont contact met het antigeen door een dier aan, doordat antilichamen 
zijn geproduceerd.

Beide testmethoden hebben beperkingen. Een eerste beperking doet zich voor 
doordat seroconversie, de biosynthese van antilichamen na een invasieve infectie van 
een micro-organisme, niet altijd hoeft op te treden. Salmonella spp. uit de serogroep 
C2 bijvoorbeeld geeft bij pluimvee vrijwel nooit een humorale respons (reactie), 
terwijl de dieren (dus ook ei- en vleesproducten) er wel mee besmet kunnen zijn. 
Anderzijds kan Salmonella spp. niet altijd uit de gebruikelijke matrices van deze 
dieren worden gekweekt voor de directe antigeentest, bijvoorbeeld omdat deze zich 
in lymfeknopen verschuilen. Inmiddels is gebleken dat de voorspellende waarde 
van een indirecte antigeentest, toegepast in een populatie, vaak beter is dan die van 
een directe. Verder zijn indirecte antigeentests vrijwel altijd sneller en goedkoper. 
Bovendien is het tegelijkertijd inzetten van grote series gemaklcelijker. Wel vereist 
het aantonen van serum-antilichamen een flinke steekproefgrootte, want de sterkte 
van een humorale respons hangt af van het individu. Een belangrijk bezwaar van 
de indirecte antigeentest is dat het besmette, levende dier de tijd moet krijgen anti
lichamen te ontwikkelen (seroconversie). Dit duurt minstens zeven dagen. Als de 
besmetting net vóór of tijdens de slacht plaatsvindt, zal een indirecte antigeenbepa- 
ling de infectie niet aantonen.
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De methoden die bij een indirecte antigeentest worden gebruikt, wijken niet veel 
af van eerder besproken assays voor directe antigeentests. Het grote verschil is dat 
men nu niet antilichamen als reagens gebruikt, maar juist de aanwezigheid ervan 
moet aantonen. Men moet dus de beschikking hebben over een goed gedefinieerd 
antigeen. Als een antilichaam uit bijvoorbeeld plasma met dit antigeen reageert, 
levert dit de informatie op dat uitsluitend de gezochte bacterie, parasiet of het 
gezochte virus aanwezig is en niet een ander agens dat toevallig antigenen bezit 
waarvan de eigenschappen dezelfde zijn als die van het gezochte agens. Dit kan 
bijvoorbeeld een probleem vormen bij het indirect detecteren van Salmonella spp., 
omdat veel antigenen van dit geslacht overlappen met die van andere enterobacte- 
riën. Daarom gebruikt men voor indirecte SfllmoneHfl-bepalingen geen antigenen 
die aan membraaneiwitten zijn gebonden, maar flagellaire of LPS-antigenen (zie 
figuur 3.3).

9.4 MOLECULAIR -BIOLOGISCHE METHODEN
Zoals ook al eerder in dit boek aan de orde kwam, liggen de eigenschappen van alle 
levende organismen op aarde vast in het DNA van de (lichaams)cellen. Het DNA is 
dus de specifieke informatie van het bouwplan van het specifieke organisme. Dit 
bouwplan ligt in beide strengen van het DNA vast. Hiervan kan gebruik worden 
gemaakt bij het vaststellen van de identiteit van bacteriën.

Vaak is een fragment van een honderdtal basenparen al groot genoeg. In 
bepaalde gevallen is het nodig over een groter stuk (enkele duizenden basenparen) 
te beschikken, maar meer ook niet. Een dergelijk fragment kan worden verkregen 
door gebruik te maken van restrictie-enzymen, die het DNA op specifieke plaatsen 
in relatief kleine fragmenten opsplitsen.

In veel gevallen moeten DNA-fragmenten worden vermenigvuldigd om een 
werkbare hoeveelheid materiaal te verkrijgen en daarmee de gevoeligheid van 
een analyse in overeenstemming te brengen met de (wettelijke) eisen. In principe 
gebeurt dit op dezelfde wijze als in levende cellen. Deze methode staat bekend als de 
'polymerase chain reaction’ (PCR).

Het principe van de PCR-methode (figuur 9.6) is als volgt: op basis van de volg
orde van de basenparen aan het begin en het eind van het te onderzoeken fragment 
wordt een tweetal zogenoemde oligonucleotiden met een lengte van bijvoorbeeld 
twintig basenparen gesynthetiseerd. Deze oligonucleotiden worden meestal ‘primers’ 
genoemd en passen op een overeenkomstig stuk in de DNA-keten. Een hoeveel
heid DNA van de bacterie in kwestie wordt geïsoleerd en vervolgens worden bij een 
temperatuur van 95 °C de afzonderlijke strengen verkregen {denaturatie). De primers 
worden nu elk, bij een temperatuur van circa 55 °C, aan de complementaire stukken 
van de beide ketens gebonden {annealing). Hiermee is het te vermenigvuldigen stuk 
afgebakend. Tussen de beide primers bevindt zich het karakteristieke fragment dat 
moet worden vermenigvuldigd.
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Denaturatie van DNA
4-

Aanhechting van twee specifieke oligonucleotiden 
("annealing")

Elongatie door middel van Taq-polymerase
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enzovoort

eerste cyclus

tweede cyclus

derde cyclus

vierde cyclus

Figuur 9.6 Het principe van de PCR-methode.
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De volgende stap is een kettingreactie die bij 72 °C plaatsvindt en waarbij het 
stuk DNA tussen de primers wordt verlengd (extension). Dit gebeurt namelijk onder 
invloed van een enzym dat bij deze hoge temperatuur optimaal functioneert. Het 
enzym is verkregen uit de thermofiele bacterie Thermus aquaticus (Taq-polymerase). 
Door deze cyclus te herhalen (meestal 30 tot 40 keer) krijgt men een vermenigvuldi
ging van het te onderzoeken DNA-fragment (amplification).

Een PCR-reactie kan worden geïntegreerd in een zogenoemde restriction Jrag- 
ment length polymorphism (RFLP)-werkwijze. Hierbij wordt gebruikgemaakt van het 
feit dat DNA tussen individuen altijd iets verschilt. Na het opsplitsen van het DNA 
in relatief kleine fragmenten met een DNA-restrictie-enzym of -enzymen, worden 
een of meer doelsequenties door middel van PCR vermenigvuldigd. Nu hechten zich 
geen primers aan de uiteinden van de doelsequentie, maar wordt een enkele probe 
gebruikt. Deze hecht zich ergens tussen de uiteinden specifiek aan de doelsequentie. 
Bij elke extension-stap aan beide zijden wordt verlengd tot waar het restrictie-enzym 
het oorspronkelijke DNA-molecuul heeft ‘geknipt’. Het vermenigvuldigde DNA 
wordt, zoals hieronder is beschreven, door middel van elektroforese geanalyseerd. 
De verschillen tussen monsters worden zichtbaar door de verschillen in grootte 
(lengte) van de vermenigvuldigde DNA-sequenties, ofwel polymorfe fragmenten. De 
uitkomsten kunnen zeer gedetailleerde informatie geven, omdat een goede verge
lijking met standaarden en referentiematerialen kan worden gemaakt. Een gelukte 
RFLP-vergelijking geeft niet alleen informatie over de identiteit van het organisme 
en de ondersoort, maar ook van de stam, want uiteindelijk kunnen serovars op stam- 
niveau van elkaar verschillen. Voor het volgen van infectieroutes van bijvoorbeeld 
Salmonella enteritidis kan het belangrijk zijn deze staminformatie te verkrijgen, om 
co-infecties met dezelfde bacterie te kunnen onderscheiden.

Doordat virussen. Toxoplasma spp., schimmels, gisten en protozoën eveneens 
DNA (of RNA) bevatten, kunnen deze ook met PCR worden aangetoond. Parasieten 
zoals nematoden, cestoden en trematoden (anders dan protozoën dus) worden 
meestal niet door middel van PCR opgespoord. De pathologie van deze organismen 
maakt de toepassing van dergelijke methoden niet eenvoudig. De resultaten zijn 
zeker niet beter dan die van simpele microscopie.

De PCR-methode wordt zowel gebruikt voor de detectie als voor de bevestiging 
van pathogene micro-organismen in levensmiddelen, maar dan zullen de geprodu
ceerde PCR-producten op de een of andere wijze moeten worden geanalyseerd. Ook 
daarvoor zijn verschillende methoden te gebruiken. Deze worden nu beschreven.

9.5 ANALYSE VAN DN A-FRAC M E NTEN: ELEKTROFORESE
Na een DNA-fragmentatie en/of een PCR-reactie zullen DNA-producten verder 
moeten worden onderzocht. Een veel toegepaste methode is elektroforese. Hierbij 
worden deeltjes op basis van hun moleculaire lading en grootte in een gel gescheiden 
door het aanbrengen van een elektrisch spanningsveld. Dit is met DNA-materiaal 
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uitstekend mogelijk; bij een neutrale pH is de fosfaatruggegraat van DNA-moleculen 
immers negatief geladen, zodat deze zich dus onder invloed van een aangelegd span
ningsveld naar de anode verplaatsen. De scheiding van DNA-moleculen komt tot 
stand door de migratieweerstand die deze oplopen in de mazen van het netwerk dat 
door polymeren van agarose of acrylamide in de gel is gevormd.

Deze weerstand is uiteraard groter naarmate het molecuul groter is, de mazen 
in het netwerk kleiner worden of beide. Mengsels van agarose en polyacrylamide 
worden ook - zij het sporadisch - gebruikt om gels met de juiste scheidingseigen- 
schappen te verkrijgen. Tegenwoordig worden gels meestal kant-en-klaar gekocht.

De verticale, discontinue platte gels (‘slabs’) worden het meest gebruikt. Hori
zontale en verticale continue gels zijn variaties hierop. De woorden ‘continu’ en 
‘discontinu’ maken duidelijk of de gel is samengesteld uit een dan wel twee delen.

In een discontinue gel is een deel van de gel gemaakt met een lager percentage 
polymeer (agarose of polyacrylamide) voor het opbrengen van het monster. Op deze 
wijze kan de onderzoeker namelijk meer DNA-materiaal opbrengen en worden de 
moleculen gericht op de overgang van de slappe naar de meer stevige gel. Als een 
verscheidenheid aan analytisch interessante DNA-producten met grote verschillen 
in grootte wordt verwacht, kunnen gradiëntgels worden ingezet. Kleinere moleculen 
worden hierbij uiteindelijk ‘gevangen’ in een steeds dichter wordende gelstructuur; 
in tegenstelling tot gels waarin geen gradiënt aanwezig is, bestaat geen kans dat het 
DNA van de gel ‘loopt’.

Elektroforese - al of niet met toepassing van een gradiënt - is in de jaren zeventig 
en tachtig ontwikkeld; de scheiding van grotere DNA-fragmenten was toen echter 
nog onvoldoende. Het scheidend vermogen werd na omstreeks 1985 verbeterd door 
pulsed field gel electrophoresis (PFGE).

Met deze techniek kunnen fragmenten van 50.000 basenparen (50 kb) tot 
fragmenten van meer dan 10 miljoen basenparen worden gescheiden. De werking 
van het scheidend vermogen van PGFE is niet goed bekend, maar door het continu 
veranderen van de richting van het elektrisch veld worden DNA-fragmenten beter 
op basis van hun grootte in de gel gefocusseerd, waardoor een veel hogere resolutie 
wordt bereikt. De eenvoudigste toepassing van PGFE houdt frequente omkering van 
het elektrische veld in, maar verschillende ingewikkelde velden worden ook toege
past, bijvoorbeeld door DNA-fragmenten zigzaggend of roterend over de gel te laten 
migreren. Zoals al werd opgemerkt, is PGFE zeer geschikt voor de analyse van restric
tionfragment length polymorphisms (REEP). Overigens bestaan ook andere methoden, 
die eveneens bepaalde voordelen hebben.

Na de elektroforetische scheiding moeten de DNA-fragmenten nog zichtbaar 
worden gemaakt. Een algemene methode om gescheiden DNA-banden op een gel 
te visualiseren is het incuberen van de gel in een oplossing die het fluorescerende 
ethidiumbromide bevat. Dit starre, platte molecuul bindt aan DNA door zich tussen 
de basenparen te voegen. Daardoor wordt het in het DNA geconcentreerd en wordt 
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dit fluorescerend. Wanneer de gel onder Uv-licht wordt bekeken, zijn de regionen 
van de gel die DNA bevatten, veel helderder fluorescent dan de regionen zonder 
DNA. Ethidiumbromide kan overigens ook worden gebruikt voor de kleuring van 
DNA-producten tijdens de elektroforese.

In een modern laboratorium kan de analyse van met name PCR-producten 
goed door middel van capillaire of microchipelektroforese wordt uitgevoerd. Derge
lijke geavanceerde systemen hebben tot nog toe vooral in het medische veld hun 
toepassing gevonden, maar zullen over een aantal jaren zeker ook hun plaats in het 
voedingsmiddelenonderzoek hebben ingenomen.

Real-time- of kwantitatieve PCR (RT-PCR) krijgt vanwege de attractieve sensi- 
viteit en specifiteit van de methode steeds meer toepassing in het microbiologisch 
laboratorium. Het is een techniek waarbij het DNA-fragment direct wordt aange
toond door middel van probes in het PCR-reactiemengsel die met een fluoresce
rende stof zijn gelabeld. Amplificatie van DNA-fragmenten en detectie vinden nu in 
één proces plaats, waarbij de hoeveelheid gevormd DNA gedurende de PCR-cyclus 
wordt gemeten (het Engelse woord real-time verwijst dus naar het parallele proces). 
Op deze manier kan men bijvoorbeeld belangrijke Campylobacter-serovSLTS in een 
enkele analysegang onderscheiden.
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Verklarende woordenlijst

adstringerend 
appendicitis 
Arbowet 
artritis 
adherentie 
adhesinen
agar

agglutinatie 
alfahemolyse

amplificatie 
anaëroob 
antigeen

bacteriostatisch 
batch 
bètagalactosidase

bètahemolyse 
biotypering

blender 
bloedplasma

caecum

cetrimide

samentrekkend
ontsteking van de appendix 
Arbeidsomstandighedenwet 
gewrichtsontsteking 
aanhechting 
aanhechtingsfactoren 
geleermiddel dat onder andere in voedingsbodems wordt 
gebruikt
klontering
hemolyse met omzetting van de bloedkleurstof in een 
groene verbinding
versterking
afwezigheid van vrije zuurstof
stof (meestal een eiwit) die binnen het lichaam aanlei
ding geeft tot vorming van antilichamen 
de groei van bacteriën remmend 
partij, charge
enzym dat een vorm van een bepaalde suiker (bèta- 
galactose) kan afsplitsen
hemolyse waarbij de kleur volledig verdwijnt 
onderscheiding van micro-organismen op grond van 
hun vermogen, bepaalde biochemische reacties uit te 
voeren
mengapparaat
het vloeibare deel van bloed dat onder andere de bloed
lichaampjes bevat
deel van het darmkanaal dat blind eindigt en in open 
verbinding staat met de dikke darm
chloorhexidine
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chemotaxis

chromosomen

coagulase
colon 
contaminatie 
contaminanten 
cytochroom-oxidase 
cytokinen

cytoplasma 
cytotoxinen 
decarboxylatie 
desinfectans

desinfectie

electroforese

endemisch 
endocarditis 
endonuclease 
endosporen

endotoxinen

entero-

enterotoxinen 
epitheel
etiologie 
exotoxine

extrinsieke factoren 
faag
fagocyten

faryngitis

beweging van een organisme in een bepaalde richting 
onder invloed van een chemische prikkel 
structuren in celkernen die de code van de erfelijke 
eigenschappen bevatten
enzym dat klontering (van eiwitten) veroorzaakt 
dikke darm
verontreiniging 
verontreinigende stoffen (ook micro-organismen) 
het laatste enzym in de ademhalingsketen 
door lymfocyten geproduceerde signaalstoffen die andere 
cellen kunnen beïnvloeden
eiwit bevattende vloeistof in cellen 
celgiften
verwijderen van de carboxylgroep (-COOH) 
ontsmettingsmiddel dat micro-organismen kan doden 
op of in weefsel zonder dit ernstig te schaden 
inactivering of reductie van (schadelijke) micro-orga
nismen
het bewegen van (colloïdale) deeltjes onder invloed van 
een elektrisch veld
inheems
ontsteking van de binnenbekleding van de hartspier 
enzym dat DNA kan knippen
overlevingsvormen van sommige Gram-positieve bacte
riën onder ongunstige omstandigheden, bijvoorbeeld 
voedselgebrek
onderdelen van micro-organismen die op zichzelf 
toxisch zijn, maar niet worden uitgescheiden 
voorvoegsel in woorden die betrekking hebben op de 
ingewanden
toxinen die schadelijk zijn voor de darmen
weefsel dat een oppervlakte bekleedt 
leer van de ziekteoorzaken 
toxine dat door een organisme wordt uitgescheiden, 
extracellulaire toxinen
factoren die niet rechtstreeks tot de zaak behoren 
afkorting van ‘bacteriofaag’: virus dat bacteriën aantast 
afweercellen die andere cellen of celdeeltjes kunnen 
opnemen en afbreken 
keelontsteking
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fenotype

gastro-enteritis 
genotype

habitat 
hedonistisch 
heemagglutinatie 
hemolyse

hemolysine 
hemorragie 
humorale respons 
immunologisch

immunomodulatie 
immunogeen 
immuunrespons

impact 
impliciete factoren 
incubatietijd

ioniserende straling

intrinsieke factoren 
in-vitrokolonisatie

katalase
kve

lagere vetzuren 
lipase 
liposacharide 
lysine-decarboxylase

lysozym

macrofagen

verschijningsvorm, zoals bepaald door de omstandig
heden (waaronder ook de erfelijke eigenschappen) 
maag-darmstoornis
verschijningsvorm, zoals is bepaald door de erfelijke 
omstandigheden
leefgebied van een organisme (habitat = hij woont) 
hier ongeveer; aangenaam, prettig
klontering van bloedcellen (ook: haemagglutinatie) 
het uittreden van de kleurstof uit de rode bloed
lichaampjes
enzym dat de rode bloedcellen stukmaakt 
bloeding
reactie van(uit) lichaamsvocht 
met betrekking tot onvatbaarheid voor schadelijke 
invloeden
beïnvloeding van de afweerreacties 
immunorespons veroorzakend
afweerreactie tegen lichaamsvreemde indringers door 
de productie van specifieke antilichamen
invloed, inwerking
factoren die (stilzwijgend) zijn inbegrepen 
tijd die verloopt tussen het moment van besmetting en 
het ontstaan van ziekte
straling die een elektron uit atomen kan losmaken, waar
door positief geladen ionen ontstaan verloopt tussen het 
moment van besmetting en het ontstaan van ziekte 
factoren die (stilzwijgend) zijn inbegrepen 
kolonisatie buiten een levend organisme (in vitro = in 
glas)
enzym dat waterstofperoxide splitst in water en zuurstof 
kolonie vormende eenheden (CFU; colony forming 
units)
vetzuren met korte koolstofketen
enzym dat vetten splitst
stof die is opgebouwd uit polysachariden en vetten 
enzym dat kooldioxide afsplitst uit de carbonylgroep 
van lysine
enzym dat de celwand van Gram-positieve bacteriën 
oplost
afweercellen
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makaken

mastitis 
matrix

meningitis 
metabolisatie 
miasmata 
microvilli 
mitose 
monitoring

obstetrie 
osmotisch inert 
osteomyelitis 
oxidase
oxidatieve fosforylering

pepton

peroxidasen 
plasmiden 
pneumonie 
polariteit 
polyartritis 
polypeptiden

proteasen 
redox-indicator 
redoxpotentiaal

ribosoom

saprofyt

SARS

scombroid fish poisoning 
sensorisch
sensn structu
septikemie, sepsis

familie van apen waartoe ondere andere de resusaap en 
de African green monkey behoren 
ontsteking van de melkklier
kiemlaag (letterlijk: moederbodem); ook in andere bete
kenissen, zoals monstertype
hersenvliesontsteking
stofwisseling
uitwasemingen die ziekten zouden veroorzaken 
de kleinste uitstulpingen van een darmepitheel 
celdeling
controle aan de lijn, bijvoorbeeld tijdens de bereiding 
van een levensmiddel
verloskunde
niet beïnvloed door verschillen in osmotische druk
beenmergontsteking
enzym dat oxidatieprocessen versnelt
koppeling van een fosfaatgroep aan een ander molecuul 
met behulp van een oxidatiereactie
oplossing van een mengsel van peptiden en amino
zuren
enzymen die peroxiden omzetten in oxiden 
cirkelvormige stukjes DNA
longontsteking
hier: oriëntatie van elektrische ladingen 
gewrichtsontsteking in meerdere gewrichten tegelijk 
ketens van aminozuren die door peptidebindingen aan 
elkaar zijn verbonden 
eiwitsplitsende enzymen 
reductie/oxidatie indicator
maat voor de reductieve/oxidatieve mogelijkheid van 
een verbinding
deeltje in de cel waarop de synthese van eiwit plaats
vindt
plant/schimmel/bacterie die leeft van organisch mate
riaal
Severe Acute Respiratory Syndrome; ernstige acute 
ademhalingsziekte
vergiftiging door makreelachtigen 
met de zintuigen (waarneembaar) 
in strikte zin
aanwezigheid van micro-organismen in de bloedbaan; 
bloedvergiftiging
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serovar

serum, bloedserum

sp. (species) 
sporociden 
ssp. (subspecies) 
steriel 
stomacher

symbiose 
systemisch 
tannine 
thermotroof 
trifosfaat 
urease 
urticaria 
vegetatieve cellen

verocellen 
verotoxinen 
virale infecties 
virulentie 
vomitoxine

variant van een micro-organisme met betrekking tot 
zijn serologische eigenschappen
de vloeistof die overblijft als bloed is gestold en het 
stolsel is verwijderd
soort (sp., meervoudsafkorting spp.)
stoffen die sporen doden 
ondersoort
hier: vrij van micro-organismen
apparaat om een monster intensief te mengen met een 
vloeistof. De daarbij ontstane brij kan verder worden 
gereedgemaakt voor een analyse 
samenleving van twee organismen
een geheel weefsel of orgaansysteem betreffend 
looizuur
optimale groei bij 40-45 °C
verbinding waarin drie fosfaatresten voorkomen 
enzym dat ureum splitst in kooldioxide en ammoniak 
netelroos
cellen uit een bekende, kunstmatig aangehouden weef- 
selkweeklijn
bepaalde niercellen (van de makaak; een aap) 
stoffen die verocellen specifiek stuk maken 
infecties door een virus
ziekteverwekkend vermogen 
toxine dat braken veroorzaakt
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58, 68 
abortus 98 
Acetobacter 139 
Acetohacter europaeus 139 
Acetobacter spp. 
acetoïne
Achromobacter spp. 82 
Aciwetobacter 74 
additionele fagenset 102 
adenovirussen 68 
adenylaatkinase 151 
adhesinen 90 
ADP 151 
aëroob 163 
aflatoxine 70,113 
agaragar 153 
agarose 177 
agarplaat 48 
agglutinatie 50,147 
Al-bladen 143 
ALARA 19 
alcohol 130,163 
alcoholische gisting 129 
aldehyden 160,161 
alkalofiele bacteriën 57 
aminen 72 
aminoglycosiden 64 
anaëroob 163 
Anisakis simplex no 
annealing 174 
antibiotica 63 
antigeentest 173,174 
antigenen 167 
antilichamen 167,168,173 

antistoffen 167
API-systeem 48 
appelzuur 131
Appert 78 
appertiseren 78 
appetittsild 139 
AQAP’s 117,118
Arcobacter spp. 90 
asbestfilters 158
Ascaris lumbricoides 112
Ascaris suum 112 
ascorbinezuur 137 
Aspergillusflavus 70,113 
Aspergillus otyzae 140 
Aspergillus parasiticus 70 
Aspergillus sojae 140 
Aspergillus spp. 70 
astrovirussen 68
ATP 151 
audit 119 
autotrofe bacteriën 54 
azijn, azijnzuur 139

Bacillus anthracis 44
Bacillus cereus 36, 85
Bacillus spp. 44. 87,134 
bacteriële toxinen 65 
bacteriocinen 132 
bacteriofagen 50 
basaal medium 152 
bescherming van de volksgezondheid 22 
besmetting 155
BlACORE-systeem 171 
bifidobacteriën 134,135



186 INLEIDING TOT DE LEVENSMIDDELENHYGIËNE

biofilms 41
biologische agentia 143 
bioluminescentie 151 
biosensoren 171,172 
bloed 173 
blootstelling 15 
bombage 81 
bonte rij 154
Bordetella bronchiseptica 65
Bordetella pertussis 65 
boterhamworst 76 
Botulinum Cook 79 
Brassica oleracea 137
Brochothrix thermosphacta 76 
brouwen 130
Brown’s tubes 149
Brucella spp. 60
BSE 16

calicivirussen 68
camembert 136
Campylobacter 51
Campylobacter coli 90
Campylobacter jejuni 74, 84, 90
Campylobacter jejuni ssp. jejuni 51
Campylobacter lari 90
Campylobacter spp. 50, 51, 60, 64, 65, 81, 84,

87, 89-91,165,171,173
Candida 129
Candida famata 138
Candida kefyr 133
capside 66
CARMA 81
Camobacterium spp. 76
caseïne 133
CCP 124
cefalosporinase 64
Cetavlon 162
cetrimide 163
chloor 80,161,162 
chlooramphenicol 63, 
chloorhexidine 162,163 
cholera 82, 96
chromogene verbindingen 47
chymosine 135 
citrusvruchten 86 
classificatie 34

classificatieschema 52
Clostridium botulinum 76, 77, 78, 79, 83,155
Clostridium sporogenes 85
Clostridium spp. 44, 76, 84,138
Clostridium tyrobutyricum 85
Clostridium welchii 99
Coagulase 65
Codex Alimentarius Commissie 122
cold shortening 74
Contracaecum 111
corned beef 79
coronavirussen 68
corynebacteriën 75
Corynebacterium spp. 36
cottage cheese 135
Coulter Counter 150
Coxiella 89
Critical Control Points (CCP) 120
Cryptosporidium 112
Cryptosporidium parvum 112
Cyclospora cayetanensis 112
cysteine 153 
cytochroomoxidase 47

Debaryomyces hansenii 138
decontaminatie (ontsmetting) 158 
desinfectantia 158,163 
desinfectie 155,158 
detergentia i6o 
dikke darm 133
DNA 38, 51, 61, 63, 66, 67,174,176,

177,178
DNA-finger printing 91
DON 113
doodgeboorte 98 
drigalskispatel 150 
dual failure 89, 93 
durhambuisjes 48 
dysenterie 82

E. coli 64, 65, 95
E. coli 0157:147 52, 84, 85, 96,171,173
E. coli spp. 59, 60
E. coli K12 52
Echinococcus 112
Echinococcus spp. 11a
EFSA 144
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EHEC95, 96
ei 173
EIA’s 168
EIEC 95
eijkmanproef 95
El Tor 96
elektroforese 177
ELISA-tests 169 
endocarditis 92 
endosporen 44
Entamoeba histolytica in 
Enterobacter sakazakii 98 
Enterobacteriaceae 45, 48 
enterobacteriën 87
Enterococcus faecalis 77
Enterococcusfaecium yy 
enterovirussen 103
EPEC 95 
epitopen 168 
EPS 41, 43 
ERV 57 
erythomycine 63 
erytrocyten 149 
Escherichia coli 36, 37, 40
ETEC 95
ethanol 132 
eukaryoten 52
Europese Autoriteit voor

Voedselveiligheid 144
EU-verordeningen 18 
evenwichtsrelatieve vochtigheid 57

faagtype 50,154 
fenol, fenolen 160 
fermentatie 69,129,140 
filtratie 155,158 
filtratiemethode 148 
fimbriae 35 
flagellen 35, 41, 65, 90 
formaldehyde, formaline 157,160,161 
fragment length polymorphism

(RFLP) 91
functional foods 116
fungi 68
Fusarium graminearum 113 
Fusobacterium spp. 36 
fysiologische zoutoplossing 149

gaffelbiter 139 
gastro-enteritis 103 
gefermenteerde producten 129 
gehakt 98 
gekookte ham 77 
genotypische veranderingen 62 
gepasteuriseerde melk 85 
Giardia 105,112 
gietplaatmethode 151 
gisten 68,165 
Gluconobacter 139 
glucose 153 
glutaaraldehyde 161 
GMP 86,120
Gnathostoma ni
Good Manufacturing Practice (GMP) 86,120 
Gram-kleuring 37 
griep 67 
groeicurve 60

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) 
15,19, 86,119-126

halogenen 161
Hansenula 129
Hansenula anomala 140 
hechtings- en kolonisatiefactoren 65 
hedonistische aspecten 116
Helicobacter pylori 134 
hemolyse 49 
hemolysinen 65 
hemorragische enteritis 96 
hepatitis A 87,103 
hersenvliesontsteking 98 
heterotrofe bacteriën 54 
histamine 72 
(HTST)-sterilisatie (Hazard Analysis Critical

Control Points) 86 
humorale immuunrespons 98 
HUS 95 
hyaluronzuur 40 
hyfen 68

ijzer 149
IKZ (integrale kwaliteitszorg) 119 
immunochemische methoden 167 
immunoconcentratie 172 
immunologische tests 167
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immunosensor 171 
indeling van bacteriën 46 
indol 47 
influenza 67
International Organization for

Standardization (ISO) 144 
ioniserende straling 155,157 
IPS 43
IQM 119
ISO-normen 118,125

jodium, jood 161 
jodoforen 162

kaasbereiding 135 
kaliumpermanganaat 160 
Kanagawa-hemolysine 97 
kapsels 40 
karnemelk 132 
katalase 65,132,146
Kaufmann-White, typeringsschema 50, 91 
kefir 133 
kenkey 138
ketjap (kecap) 140
Keuringsdiensten van Waren 24 
keurmeesters 23 
koudeketen 76 
kruiden 77 
kuilvoer 85
kwaliteitszorg 115,117,118

lactobacillen 134,135
Lactobacillus brevis 137
Lactobacillus casei 134,135
Lactobacillus curvatus 78
Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus 132
Lactobacillus helveticus 135
Lactobacillus kefir 133
Lactobacillus lactis 135
Lactobacillus plantarum 78
Lactobacillus sakei 78
Lactobacillus spp. 57, 76,134
Lactococcus lactis 132,134 
lactoferrine 84 
lateral flow device 169
Leuconostoc mesenteroides 55,132,137
Leuconostoc spp. 76

levensmiddelenkeuring 23
LFD 169 
lintworm 104 
Lior, schema en test 50, 90 
lipasen 140 
lipopolysacharide 50 
Listeria monocytogenes 56, 84,171 
Listeria spp. 14, 36, 64,173 
Loftier 153 
LPS 50,174 
LPS-antigenen 174 
luncheon meat 79 
lymfocyt 168 
lysozym 149 

maatjesharing 139 
mangaan 138 
MAP (Modified Atmosphere Packaging) 75 
mascarpone 135 
McConkey-agarplaat 55 
melk 173 
melkpoeder 98 
melkzuur 78,131 
melkzuurbacteriën 75 
melkzuurfermentatie 78,138 
melkzuurgisting 137 
mesofiele bacteriën 56 
methyleenblauw 151 
microaerofiele bacteriën 59 
microaerofielen 163 
Micrococcaceae 48 
Micrococcus lysodeikticus yj 
Micrococcus roseus 36 
Millipore-filters 158 
minimaal medium 152 
moestuintjes 112 
mycelium 68 
Mycobacterium 38 
Mycobacterium bovis 83 
Mycobacterium leprae 55 
Mycoplasma 63 
mycotoxinen 86 

nalidixinezuur 63 
natriumhydroxide i6o 
natriumperboraat 160
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 24
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NEN-normen 144
nisine 132 
nitraat 47 
nitriet 47,137 
Norovirus 68, 87,103

obligaat aerobe/anaerobe bacteriën 59 
ochratoxine 70,113 
Oenococcus oeni 131
oocysten 111 
opkweektechnieken 148 
organoleptisch onderzoek 21 
öse 153 
osteomyelitis 92 
oxidasen 146 
ozon 160

parasieten 104,143 
pasteurisatie 136,156 
Pathatrix-methode 172 
patuline 86 
PCR 174,178 
Pediococcus 78 
penicillinase 64
Penicillium camemberti 136,138 
Penicillium roqueforti 69,136 
Penner, schema van 50, 90 
pepton 149,152 
perazijnzuur 160
PFGE 177 
pH 57 
Phocanema 111 
picolinezuur 44 
pili 35 
plaatmethode 150 
plantenvirussen 67 
Plesiomonas spp. 97 
plukken 81 
polyacrylamide 177 
polyartritis 92 
polymerase chain reaction 174 
polymyxines 63 
polystyreen 169 
prebiotica 133,135 
prionen 34 
probiotica 133,134 
Propionibacterium spp. 57

proteasen 149
Pseudomonas aeruginosa 157
Pseudomonas spp. 74, 82, 84,165
Pseudoterranova lu
psychrofiele (koudeminnende) 

bacteriën 56, 82
pulsed field gel electrophoresis (PFGE) 91

Q-koorts (Q-fever) 83, 89
quaternaire ammoniumverbindingen 162
quaternaire ammoniumzouten 163 
quats 162
quinolonen 64

Raad van Accreditatie 119
rauwe ham 78
rauwe melk 83 
real-timeanalyse 171 
reincultuur 46 
relatieve vochtigheid 161
REPFEDs 77
resistentie 63
resorcine 153
RFLP 176,177
Rhizopus oligosporus 140 
rifampicine 63 
rijpingsprocessen 72 
risicoperceptie 16
RIVM 81,113,154
RNA 38, 52, 66, 67,176 
rotavirussen 68
rRNA 52

Saccharomyces 129
Saccharomyces cerevisiae 129,130,138
Saccharomyces sake 140
sake 140
Salmonella enterica 91
Salmonella enteriditis 91
Salmonella enteritidis 51, 81
Salmonella paratyphi 91
Salmonella spp. 49, 50, 55, 56, 64, 74, 87,165,

172,173,174
Salmonella typhi 91
Salmonella typhimurium 74, 91
Sarcina 36
Sarcocystis suihominis 110
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schelpdieren 83,103 
schimmels 68,113 
Seitz-filters 158 
septikemie 98 
serologie 49,173 
serologische reacties 50 
serotype 50 
serovars 50
serum 173
Shigella 52
Shigella boidii 93
Shigella dysenteriae 93
Shigellaflexneri 93
Shigella sonnei g'}

Shigella spp. 56, 83, 93 
shigellose 93 
sideroforen 65 
slabs 177 
sociale wetgeving 24 
sojabonen 139 
sojasaus 140 
spp. 90
Staphylococcus 65,101
Staphylococcus aureus 36, 37, 78, 84
StophyiococcMS aureus of Bacillus cereus 165 
‘sterf 70
Sterigmatocystine 70 
sterilisatie 155 
straatkatten 112 
straling 157
Streptococcaceae 48 
Streptococcus spp. 36, 65 
Streptococcus agalactiae 84 
Streptococcus faecium 157 
Streptococcus lactis 135 
Streptococcus lactis ssp.

t/iermophiliis 135
Streptococcus mitis 43
Streptococcus mutans
Streptococcus pneumoniae 36,49
Streptococcus salivarius ssp. 132
Streptococcus zooepidemicus 49 
sulfonamiden 64 
symbiotica 133,135

Taenia saginata 104,106,107
Taenia solium 106 

tanninen 131 
tarwebrood 130 
tempé 139,140 
tetracycline 63
Tetragenococcus halophila 141 
thermofiele bacteriën 56 
thermophilus 132
Thiobacillus thiooxidans 57 
Toxocara spp. 112
Toxoplasma 112,172 
Toxopiflsma spp. 176
Trichinella spp. 172 
trichinen 108
Trichuris spp. 112 
trimethoprim 64 
trimethylamineoxide (TMAO) 51 
Trommsdorff-buisjes 150 
tryptofaan 47,72 
tyndallisatie 156 
tyrothricine 63

uv-licht 178

validatie 126 
verdunningsmethode 150 
verificatie 126 
verotoxinen 95 
vibrio spp. 56, 96 
vibrio’s 36 
virussen 66,176 
vitamine C 137 
vlees 137 
vleesdrip 173 
vleeskeuring 27 
vochtgehalte 58 
vochtige hitte 156
Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) 127 
volutinekorrels 44

wateractiviteit 58 
waterstofperoxide 132,160
Weissella spp. 76 
wijnsteenzuur 131

Yersinia enterocolitica 74, 94
Yersinia pestis 94
Yersinia spp. 64
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yersiniose 94 
yoghurt 132,134

Z. bailli 131 
zeevis 105 
zetmeelkorrels 43
Ziehl-Neelsen, kleuring volgens 38 
zoetwatervis 105,110

zoönosen 14
zuurdesem 138 
zuurdesembrood 138 
zuurkool 137
zwavelen 131 
zwavelwaterstof (H^S) 44 
Zygosaccharomyces 129 
Zygosaccharomyces rouxii 141
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Ruwweg tien procent van onze bevolking loopt per jaar een voedselinfectie of-vergif
tiging op. Dat mag rustig een probleem worden genoemd, ook al is dit niet direct 
voor iedereen zichtbaar en lopen de schattingen van het totale aantal gevallen nogal 
uiteen. Inleiding tot de levensmiddelenhygiëne wil de zichtbaarheid van het probleem 
groter maken. Wat zijn de oorzaken? Kunnen we die voorkomen?

Een aantal deskundigen belicht het probleem van verschillende kanten en vertelt ook 
een en ander over de achtergronden. Met name de volgende onderwerpen komen 
aan de orde; micro-organismen, de microbiologie van voedingsmiddelen, een aan
tal ziekten die door voedsel kunnen worden overgebracht, kwaliteit en kwaliteitszorg, 
de nuttige rol van bepaalde micro-organismen bij de bereiding en bewaring van pro
ducten en ten slotte technieken in het laboratorium. Deze tweede, herziene druk is op 
relevante punten aangevuld en geactualiseerd.

Het boek is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de productie en de behandeling 
van voedsel en voedselproducten. Daarnaast ook voor degenen die een taak vervullen 
bij de zorg voor de gezondheid. Dat zijn artsen, diëtisten, producenten van voed
sel, dierenartsen, inspecteurs en zij die verantwoordelijk zijn voor de gang van zaken 
in de keukens van ziekenhuizen, instellingen en restaurants. En - niet te vergeten - 
degenen die op dit terrein een voorlichtende taak hebben. Maar vooral is het boek 
bestemd voor studenten die te maken krijgen met voedsel en voedselproducten, zoals 
bij hogere agrarische opleidingen, en toekomstige diëtisten en dierenartsen.

De redactie was in handen van dr. L.j.A. Lipman, dierenarts en werkzaam bij de 
divisie Veterinaire Volksgezondheid van het IRAS, en dr. A. Ruiter, emeritus hoogle
raar Levensmiddelenchemie aan de Universiteit Utrecht.
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