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Houdbaarheidstermijnen staan onder druk. Met regelmaat wordt Listeria aangetroffen. Van consumenten 
kan niet worden verwacht dat zij het gevaar voor Listeria zelf beheersen. Listeria is niet weg te denken. 
Ontwikkelingen stapelen zich op. Waar kunt u zich op voorbereiden en wat kunt u nu doen? 

In het webinar op 14 mei 2020, “Listeria is geen risico, hoe dan?”, is er inzicht gegeven door drie partijen; 
machinefabrikant Avure Technologies, adviesbureau KTBA en laboratorium Mérieux NutriSciences. KTBA 
is ingaan op praktijkcases aan de hand van infoblad 85, Avure vertelde over de vernieuwende techniek 
High-Pressure Processing (HPP) en Mérieux sloot af over procesvalidatie en alle stappen die daarbij horen.

Er hebben ruim 650 personen live meegekeken die allemaal direct vragen kon stellen. Echter, in verband 
met tijdsdruk konden niet alle vragen live worden beantwoord. Deze vragen zijn achteraf individueel 
beantwoord. Hieronder is een overzicht gecreëerd van de meest gestelde vragen. 

HOE TEST JE LISTERIA IN SAMENGESTELDE MAALTIJDEN? JE HEBT 
TE MAKEN MET VERSCHILLENDE LEVENSMIDDELEN DIE EEN 
PORTIE VORMEN.

Brenda: ’In overleg met laboratoria en NVWA zijn we tot de conclusie gekomen dat het hele 
assortiment (alle afzonderlijke) producten getest moeten worden op Aw en pH. Op basis van deze 
info wordt een risico inschatting gemaakt van het worst case scenario in de samenstelling. Dit wordt 
vervolgens óf aangeboden voor een challenge test óf gebruikt voor modelstudie. Dit geldt zowel 
voor een afzonderlijke portie als voor een samengestelde portie. Je kunt er niet vanuit gaan dat 
mensen altijd alles door elkaar prakken. Een aantal aannames hebben wij wel gedaan. Zo is het 
bijvoorbeeld niet aannemelijk dat mensen de jus afzonderlijk opeten. Maar ook dat is niet altijd te 
voorspellen. Een saus kunnen mensen ook zo oplepelen. Deze samengestelde maaltijden moeten 
per project bekeken worden op variabelen. Er is geen standaard scenario voor deze branche.’

ALS ONZE PRODUCTEN BEVROREN AFGELEVERD WORDEN AAN DE 
HORECA, MOETEN WIJ DAN NOG VERDERE STUDIES DOEN VOOR 
LISTERIA OF MOGEN WE ERVAN UITGAAN DAT ONZE KLANT DOET 
WAT NODIG IS?
Brenda: ‘Bij het leveren van business tot business mag je ervan uitgaan dat de producten behandeld 
worden zoals aangegeven op de bereidingswijze. Jullie klant is verantwoordelijk voor de consument 
en moet de studie uitvoeren als het product na ontdooien > 5 dagen houdbaar is, zoals aangegeven 
in infoblad 85. De verantwoordelijkheid komt dan op de juiste plaats in de keten te liggen.’
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IS HPP ERKEND ALS PASTEURISATIESTAP DOOR DE NVWA? 
INDIEN NIET, MOET ER DAN ALSNOG EEN LISTERIASTUDIE/
CHALLENGETEST WORDEN UITGEVOERD?
Jasper: ‘Net als een hittebehandeling is validatie van het proces belangrijk. De NVWA staat positief 
tegenover nieuwe ontwikkelingen om Listeria monocytogenes te beheersen. De rol van de NVWA is 
hier dat zij willen zien dat het proces gevalideerd is.’

SPEELT DE DOORLAATBAARHEID VAN DE VERPAKKING EEN ROL 
BIJ HPP BEHANDELING? WAT ZIJN AANDACHTSPUNTEN BIJ DE 
SELECTIE VAN DE VERPAKKING?
Jasper: ‘Doorlaatbaarheid van de verpakking is zeker belangrijk. Er zijn twee indicatoren waarop gelet 
dient te worden, namelijk “moisture vapor transfer rate” en “oxigen transmission rate. Met andere 
woorden; de verpakking moet waterdicht zijn en dient een goede zuurstof barrière te hebben om de 
maximale houdbaarheid van het product te krijgen.’
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IS HPP EEN MIDDEL OM LISTERIA BESMETTING IN 
LEVENSMIDDELEN TE BESTRIJDEN?
Jasper: ‘HPP is een (na)-pasteurisatie in de eindverpakking door middel van waterdruk. Hierdoor is 
HPP uitermate schikt als borging tegen Listeria en andere pathogenen. In de Verenigde Staten en 
Canada is het sinds 2014 opgenomen in de regelgeving. FSIS Compliance Guideline: Controlling 
Listeria monocytogenes in Post-lethality Exposed Ready-to-Eat Meat and Poultry Products’
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MOMENTEEL ZIE JE STEEDS MEER VLEESVERVANGERS OP DE 
MARKT. VALLEN DEZE OOK ONDER INFOBLAD 85 EN MOET DAN 
HETZELFDE WORDEN GEDAAN ALS BIJ VLEES? HIER STAAT NIETS 
OVER BESCHREVEN. 

Brenda: ’Ik kijk daar heel simpel naar. Als er niets in infoblad 85 over staat, is het een product dat 
we moeten categoriseren zoals alle ander producten. Ik zou eerst kijken of ze in categorie 1.2 of 
1.3 vallen. Mogelijk groeperen op basis van proces/productkenmerken en dan op basis van de 
beslisboom de (groep) producten beoordelen. Als je uitkomt bij het uitvoeren van een modelstudie 
zou wel moeten worden gekeken welke tool het best past. Je hebt FSSP met toepassing voor vlees 
en vis en Combase voor de overige producten. Dat is ook een kwestie van beoordeling op basis van 
productkenmerken en conservering behandelingen.’

VRAAG

 4

ZIE INFOBLAD 85 IN DE BESLISBOOM BIJ HOKJE 2. GELDT DIT OOK 
VOOR ANDERE BEHANDELINGEN DAN HITTEBEHANDELINGEN? 
Brenda: ’Ja, zoals in het webinar besproken, kan dit ook voor andere behandelingen, mits effectief 
en gevalideerd. In ons webinar is de High Pressure Processing techniek besproken. Dit is een 
behandeling zonder hitte en toch effectief. Zo zijn er meerdere methodes denkbaar en toepasbaar 
om de uitgroei van Listeria monocytogenes te beheersen.’
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WORDEN DE PATHOGENE SPORENVORMERS BIJ VERLENGDE 
HOUDBAARHEID NIET DE LIMITERENDE FACTOR? DENK AAN 
BACILLUS CEREUS.

Frank: ‘Mijn ervaring met HPP is dat het inderdaad vaak de sporenvormers zijn die bepalend zijn 
voor de houdbaarheid. Dit is een mooie aanvulling op het webinar om nog even te vermelden, 
want momenteel lijkt niemand zich druk te maken over B. cereus (en evt. andere sporenvormers). 
In het geval van HPP is dat zeker essentieel. In hoeverre sporenvormers een probleem gaan vormen 
hangt vooral af van de eigenschappen van het product en de besmettingsgraad. Soms zijn het ook 
melkzuurbacteriën of andere groepen van micro-organismen (gisten bijv.) die uiteindelijk bepalend 
zijn. Maar het is uiteraard belangrijk om eerst na te gaan hoe het zit met sporen van sporenvormende 
bacteriën.’
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