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Voedselveiligheid 
daagt uit
“Voedselveiligheid wordt uitdagender”, vindt professor Mieke 
Uyttendaele van de vakgroep Voedselveiligheid en Voedsel- 
kwaliteit van UGent. Naast dierlijke producten vragen plant- 
aardige producten aandacht. Moleculaire technieken zijn nodig 
voor het aantonen van specifieke bacteriestammen, zoals 
EHEC, maar hieraan zitten nog wel haken en ogen. Uyttendaele 
onderstreept het belang van de basis met goede werkpraktijken 
(GMP) en goede (hand)hygiëne (GHP). 

Een jaar na de afronding van het Europese 
Veg-i-Trade-project (zie kader) typeert pro-
fessor Mieke Uyttendaele 2010 als een schar-
nierjaar voor de voedselveiligheid van plant-
aardige producten. “(Kiem)groenten en fruit 
staan sinds het begin van het project rond 
onder meer voedselveiligheid van groenten 
en fruit als nooit te voren op de voedsel- 
veiligheidsagenda van de productketen.” 
Ze wil geen paniek zaaien, maar alertheid is 
– zo zal nog blijken – gepast. “Binnen Euro-
pa hebben we dankzij professionele teelt-
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GHP en GMP winnen aan belang

technieken, vaak in kassen en gesteund op 
een strikt kwaliteitscontrolesysteem, vrijwel 
géén ernstige voedselveiligheidsproblemen.” 
De enige uitzondering was de microbiële 
EHEC-crisis in 2011. Net als dierlijke  
producten kunnen plantaardige producten  
besmet raken met humane pathogene  
micro-organismen. 

Moleculaire technieken
De doorbraak van moderne moleculaire 
technieken is voor de wetenschapper een 
tweede kantelmoment voor voedselveilig-
heid. “Speci!eke microbiële pathogene 
stammen, zoals EHEC, kunnen alleen met 
behulp van moleculaire technieken worden 
gedetecteerd.” Klassieke microbiële technie-
ken tonen alleen generieke E. coli aan. De 
bacterie is bij uitstek de indicator van fecale 
besmetting maar enkel een indirecte maat 
voor mogelijke aanwezigheid van eerder 
genoemde ziektekiemen. 
EHEC-bacteriën verdienen volgens Uytten-
daele aandacht omwille van de ernst van de 
ziekte. Bijzonder is dat hun DNA virulen-

tiegenen bevat die verantwoordelijk zijn 
voor de productie van toxinen, die de 
darmwandcellen kunnen beschadigen. 
Bloedingen zijn het gevolg. Ook kan nier-
beschadiging optreden, wanneer het toxine 
in de bloedbaan komt. 
Naast bacteriën komen ook allerlei virussen 
in beeld als boosdoener en deze vormen 
een nieuwe uitdaging voor voedselveilig-
heid. De aandacht gaat vooral naar het  
norovirus en hepatitis A-virus. Bijzonder is 
dat besmetting van voedsel met deze virus-
sen alleen a"omstig kan zijn van mensen. 

Polymerase Chain Reaction
Een moleculaire techniek als PCR (Polyme-
rase Chain Reaction) is volgens de professor 
de aangewezen methode voor het detecteren 
van de speci!eke ziekteverwekkers. “Onder-
zoek leert dat enkel bacteriële stammen met 
virulentiegenen oorzaak zijn van ziekte. Dan 
is detectie op basis van dit gen in het DNA 
aangewezen. Meer nog, bij gebrek aan 
kweektechnieken, moeten we virussen wel 
detecteren met deze DNA-techniek.” 
PCR maakt het mogelijk een kleine hoeveel-
heid van het genetisch materiaal van een  
micro-organisme (DNA or RNA) in vitro  
in een paar uur een groot aantal keren te ko-
piëren. Zo kan dus snel en gevoelig detectie 
plaatsvinden. Uyttendaele: “Analisten moe-
ten wel eerst nog het DNA of RNA e#ciënt 
uit de bacterie of het virus en de voedsel- 
matrix krijgen voor PCR van start kan gaan. 
Gepaste monstervoorbereiding is dus nodig.” 

Veg-i-Trade-project
Veg-i-Trade (2010-2014) was een  
Europees project rond voedselveiligheid, 
voedselzekerheid en klimaatverandering 
met betrekking tot de teelt en verwerking 
van groenten en fruit, dat geleid werd door 
prof.dr.ir. Mieke Uyttendaele van UGent. 
Aan het project namen 22 partners deel uit 
de onderzoekswereld en het bedrijfsleven. 
www.veg-i-trade.org
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aal. Preventieve hygiënemaatregelen en  
bewustwording van mogelijke insleeproutes 
en risicovolle werkpraktijken staan hierbij 
centraal. Monsternames en analyses moeten 
ingepast worden in integraal ketenbeheer. 
Dit vraagt overleg in de keten. 
Uyttendaele raadt de handel of groentever-
werkende bedrijven aan om gewoon eens te 
kijken naar de dagelijkse hygiënepraktijken 
bij hun leveranciers en producenten. “Pas 

wanneer er indicaties 
zijn van bijvoorbeeld  
onvoldoende controle op 
goede werkpraktijken is 
verder onderzoek naar 
mogelijke STEC of  
virusbesmetting via 
PCR-analyse zinvol. In-
formatie kan verkregen 

worden tijdens veldbezoek, inspecties, audits 
of analyse van indicatororganismen.” 
Als laatste haalt de professor aan dat het 
verzamelen van een aantal PCR-testresulta-
ten met betrekking tot nieuw opduikende 
gevaren belangrijk kan zijn voor het opstel-
len van een zogenoemde basislijn van de 
besmettingsgraad binnen een bedrijf. “Zo 
kan een bedrijf enigszins inschatten hoe 
groot de uitdaging van voedselveiligheid 
voor het eigen bedrijf nu eigenlijk wel is.” 

• YVES DE GROOTE •

virussen wel de aangewezen methode is voor 
de borging van voedselveiligheid. Ze wijst als 
eerste op de hoge microbiologische kwaliteit 
van groenten en fruit, en de dus lage kans op 
het terugvinden van pathogene kiemen bij 
(beperkte) bemonstering van een lot. Dan 
zijn er nog de hoge kosten voor het aantonen 
van speci!eke ziekteverwekkende stammen 
via de PCR-methode. Uyttendaele: “Elke 
productanalyse voor pathogenen is er toch 

steeds eentje te weinig en te laat en kost al 
gauw een veelvoud van eenvoudige micro- 
biële hygiënecontroles met behulp van  
zogenoemde indicatororganismen.” 

Welke strategie
Welke strategie moeten bedrijven volgen, 
gezien de mogelijke ernstige gevaren? De 
professor voedselveiligheid benadrukt het 
belang van goede werkpraktijken in primaire 
productie (GAP) en in daaropvolgende be- 
en verwerkingsprocessen (GMP). Zeker voor 
virussen is goede handhygiëne (GHP) cruci-
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Een belangrijke uitdaging bij het toepassen 
van PCR is nog wel de interpretatie van het 
analyseresultaat. Uyttendaele: “In hoeverre 
is het vinden van een stukje DNA or RNA 
via PCR inderdaad gelinkt met de aanwe-
zigheid van een intact infectieus virus of 
een bacteriestam?” Vooral bij virussen is 
het volgens haar niet uitgesloten dat deze 
kiemen wel aanwezig waren, maar zijn afge-
dood. Ze wijst op de grote stabiliteit van het 
RNA in de omgeving of het levensmiddel. 
Bij PCR-detectie is er ook nog altijd behoef-
te aan een isolatie van de kiem op een agar-
plaatje en de bevestiging van de e"ectieve 
aanwezigheid van de virulentiegenen in het 
E. coli-isolaat. 
Isolaten zijn ook nodig voor typering en na-
der onderzoek naar de transmissieroutes in 
de keten en verdere studie van de groei en 
overleving van de stammen in een voedings-
product. Ook zijn ze van belang als referentie-
materiaal voor onderzoek naar de evoluties 
die optreden in het genetisch materiaal. Uyt-
tendaele: “Isolaten kunnen achtergrondinfor-
matie verscha"en in de verschillen in vermo-
gen tot infectie, ziekte en mortaliteit tussen 
speci!eke stammen van een bacteriesoort.” 

Routineonderzoek?
Uyttendaele stelt zich de vraag of microbieel 
routineonderzoek naar dergelijke nieuw op-
duikende microbiële gevaren zoals EHEC of 

Mieke Uyttendaele: “Binnen Europa hebben we dankzij professio-

nele teelttechnieken, gesteund op een strikt kwaliteitscontrole- 

systeem, nauwelijks ernstige voedselveiligheidsproblemen.”

Isolaten van specifieke microbiële pathogene stammen zijn nodig voor typering en onderzoek naar de  

transmissieroutes in de keten. 

‘ Elke productanalyse voor 
pathogenen is er toch 
steeds eentje te weinig’


