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Melk en melkproducten
Workshop van Melk en Melkproducten voor de NRLs, Parijs �010

Het Europees referentielaboratorium Melk en Melkproducten (EU-RL-MMP) heeft op �0 september en 1 oktober 
�010 een workshop georganiseerd voor de nationale referentielaboratoria (NRLs). Het nationaal referentielabora-
torium België werd vertegenwoordigd door Hadewig Werbrouck (ILVO-T&V) en Véronique Ninane (CRA-W-DVP).

Laurent Laloux (EU-RL-MMP) heeft drie wijzigingen aangekondigd voor wat betreft het EU-RL-MMP: de benaming 
“Europees referentielaboratorium Melk en Melkproducten (EU-RL-MMP)” in plaats van “Communautair referentiela-
boratorium (CRL)”, de fusie van AFSSA en AFSSET tot ANSES (�) en de bevordering van Véronique Deperrois die nu 
hoofd is voor de eenheid Microbiologie (�).

Paolo Caricato (DG-SANCO) heeft ons gerapporteerd over de activiteiten van DG-SANCO binnen de Europese 
Commissie. Een herziening van de activiteiten van de Europese referentielaboratoria, meer bepaald een uitbrei-
ding tot “alle domeinen” die betrekking hebben op melk zoals Staphylococcus aureus en Listeria spp.; een akkoord 
bereiken met de Verenigde Staten om de grenscontroles te limiteren van de geëxporteerde (en geïmporteerde) 
melkproducten en de problematiek van de controles van gepasteuriseerde melk afkomstig van andere species 
dan de koe. De ontwikkeling van  methoden om de alkalische fosfatase te bepalen (verificatie of een product al 
dan niet voldoende gepasteuriseerd is) van verschillende species is momenteel één van de prioriteiten van DG-
SANCO.

Deze workshop was uitsluitend gewijd aan de telling van het totaal kiemgetal in rauwe melk. Véronique Deper-
rois (EU-RL-MMP) heeft dit thema ingeleid door een voorstelling te geven over de diversiteit van de microflora 
in rauwe melk en over de invloed van stressomstandigheden op deze diversiteit. De melk die uit de uier komt 
is vrij van micro-organismen op voorwaarde dat de koe geen tekenen vertoont van mastitis. De melk wordt pas 
erna gecontamineerd door commensalen die aanwezig zijn in/op de spenen van de koe, door de mens, door 
het werkmateriaal, door de omgeving (vb. strooisel en lucht), …. Het onderhoud, het is te zeggen de veehou-
derspraktijken toegepast door de landbouwer, van deze “reservoirs”, hebben een invloed op de samenstelling 
van de rauwe melk; bv. het toevoegen van hooi aan het strooisel verhoogt het aantal lactobacillen in de rauwe 
melk. Uiteindelijk kan gezegd worden dat de microflora van rauwe koemelk variable hoeveelheden aan nuttige 
micro-organismen (1) bevat, die bv. gebruikt worden bij de kaasbereiding, zoals o.a. leuconostocs, lactobacillen, 
lactococcen, Propionibacteria, gisten, schimmels, streptococcen, Enterococcus en “rijpende” bacteriën (kaas-
bereiding); bederforganismen (�) zoals gesporuleerde bacteriën, psychrotrofe bacteriën, coliformen, gisten en 
schimmels; en pathogene micro-organismen (�) zoals staphylococci, Escherichia coli, Salmonella spp. en Listeria 
monocytogenes. Deze microbiële diversiteit en de variabiliteit zijn belangrijke factoren die mogelijks in rekening 
gebracht moeten worden wanneer methoden, die het aantal bacteriën in rauwe melk bepalen, worden verge-
leken aangezien hun doelen verschillend kunnen zijn: bacteriën zijn steeds minder in staat om gegroepeerd te 
groeien in specifieke omgevingscondities (sommige groepen worden onvermijdelijk uitgesloten), voor sommige 
geïndividualiseerde “dode” bacteriën, voor de andere levende bacteriën, …
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Voor de toepassing van de verordening CE 85�/�004 inzake specifieke hygiënevoorschriften voor levensmid-
delen van dierlijke oorsprong, de referentiemethode voor het totaal kiemgetal van rauwe melk te bepalen is de 
methode van het tellen van het aantal kolonies bij �0°C, genormaliseerd ISO 48��. Het competentieniveau van de 
Europese referentielaboratoria ten opzichte van deze methode werd door het EU-RL-MMP geëvalueerd door mid-
del van ringtesten in �007 en �009. De resultaten van deze laatste testen werden door Alexandra Cauquil (EU-RL-
MMP) gepresenteerd. Hierbij werd aangetoond dat het competentieniveau van de Europese laboratoria over het 
algemeen voldoende was. Bovendien was het niveau verbeterd ten opzichte van �007: 88% van de deelnemers 
haalden een goede Z-score in vergelijking met 8�% in �007. Echter, er waren zes Europese laboratoria (uitgeslo-
ten voor de evaluatie van de resultaten) die nog steeds de referentiemethode niet gebruiken. Paolo Caricato, de 
vertegenwoordiger van DG-SANCO, was hiermee niet opgezet.

Rabid Miled (EU-RL-MMP) gaf vervolgens een volledig overzicht van de alternatieve methoden voor het bepalen 
van het totaal kiemgetal in rauwe melk. De alternatieve methodes Bactoscan FC (Foss, Denemarken) en Bac-
tocount (Bentley, USA) werden ook meer in detail besproken door vertegenwoordigers van de respectievelijke 
fabrikanten: Berte Asmussen voor Foss en Pierre Broutin voor Bentley. Het principe van deze twee methoden is 
gebaseerd op de flowcytrometrie methodologie met detectie van bacteriën door middel van epifluorescentie 
microscopie. In beide gevallen worden de bacteriële clusters verbroken tot individuele bacteriën, worden de bac-
teriën gekleurd met een fluorescerende kleurstof en worden vervolgens de gekleurde bacteriën naar het aflees-
systeem gebracht door middel van een “sheath liquid”. De fluorescerende kleurstof van iedere individuele bacterie 
wordt geëxiteerd door een laser en gedetecteerd door een detector. Het afleessysteem zet het gedetecteerde 
lichtsignaal om in elektronische pulsen. Deze pulsen worden vervolgens omgezet naar het aantal kolonievormen-
de eenheden aan de hand van een conversietabel. Er werd tevens een demonstratie gegeven van de Bactocount 
(Bentley).  

  

Figuur1: Bactoscan FC en Bactocount IBC. 
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Deze methoden kunnen worden toegepast in het kader van de verordening 85�/�004 op voorwaarde dat ze 
gevalideerd zijn volgens de ISO 16140 norm en dat hun conversierelatie bepaald is in overeenstemming met de 
ISO �1187 norm. Betrand Lombard (EU-RL-MMP) overliep nog eens de belangrijkste regels. Concreet werd gezegd 
dat er nog geen enkel alternatieve methode in orde is met de validatie maar een tijdelijke goedkeuring werd 
gegeven aan de Bactoscan FC. Dit laatste is te wijten aan het feit dat een deel van de evaluatatie van de validatie 
gedocumenteerd is en aan het feit dat de Bactoscan FC reeds meer dan 10 jaar aangewend wordt in de meeste 
Europese landen. Om dit toestel te mogen blijven gebruiken in het kader van de verordening 85�/�004 zal de 
fabrikant (Foss) niettemin de validatie van de Bactoscan moeten uitvoeren conform met de ISO 16140 norm.  Er 
werd door het EU-RL-MMP geen termijn vastgelegd maar men verwacht dat de validatie van de Bactoscan FC 
ongeveer twee jaar in beslag zal nemen. Voor het uitvoeren van de validatie binnen een ringtest werd vanuit 
het EU-RL-MMP aan de fabrikanten, waaronder deze van de Bactoscan FC, gevraagd om beroep te doen op een 
gespecialiseerde organisatie. Dat aspect is niet de verantwoordelijkheid van de NRLs. Drie Europese gecertificeer-
de organisaties, gespecialiseerd in dit soort werk, werden aangehaald: Microval, AFNOR certificatie en Nord Val. 
Betreffende de evaluatie van de Bactocount, werden er zowel voor het totaal kiemgetal als voor de somatische 
cellen intra-laboratoriumtesten uitgevoerd door het EU-RL-MMP om dit toestel te valideren. De analyses zijn reeds 
afgerond en worden binnenkort gepubliceerd.

Bertand Lombard (EU-RL-MMP) heeft enkele veranderingen aangehaald in verband met de herziening van de ISO 
16140 norm (normalisatie). De veranderingen hebben betrekking op de statistische verwerking, de invoering van 
acceptatiecriteria, verbeterde bruikbaarheid (praktische toepasbaarheid) en precisie van het toepassingsgebied. 
De norm is inderdaad niet van toepassing op een alternatieve methode eigen aan het labo (een interlaboratori-
umtest heeft geen zin in dit geval) maar wel op commerciële methodes.

Het thema normalisatie, betreffende de ISO 16�97/IDF 161 norm, werd afgesloten door Harrie Van den Bijgaart 
(Qlip, Nederland).  Dit is een specifieke norm en een aanvulling op de ISO 16140 norm die kan toegepast worden 
op het evaluatie deel, dat wil zeggen de intra-laboratoriumtesten van de alternatieve methoden voor het bepalen 
van het totaal kiemgetal in melk.

Gezien de complexiteit van de normalisatie met betrekking tot de evaluatie van de alternatieve methoden voor 
de bepaling van de totale flora in melk, heeft het EU-RL-MMP aangeboden om een praktische handleiding te 
maken waarin de procedures in detail worden besproken (beide normen gecombineerd ISO 16140 en 1��97).

De verantwoordelijkheid van de NRLs, voor wat betreft de geschiktheid van de conversierelatie voor de alterna-
tieve methoden (voorbereiding en controle volgens de ISO �1187 norm), werd teruggeroepen. De “check-list”, 
die door het EU-RL-MMP werd ontworpen, vooral met de hulp van Koen De Reu (ILVO-T&V), werd verspreid aan 
de NRLs om hen te helpen om de kwaliteit van het werk, uitgevoerd door de routine laboratoria, te beoordelen. 
Jolanta Rola (PIWET, Polen), die de “check-list” heeft gebruikt, heeft een aantal suggesties gegeven om deze lijst te 
verbeteren en om deze lijst beter te richten op het uiteindelijke doel. Er werd tevens een werkgroep gevormd om 
deze lijst te herzien rekening houdend met de gegeven opmerkingen.

Samenvattend kan dus gesteld worden dat de algemene regel is dat er één conversierelatie mag opgemaakt 
worden per type toestel en per land. Uitzonderlijk kunnen er meerdere conversierelaties zijn maar dit moet dan 
gemotiveerd worden (bv. een totaal verschillend klimaat). In de praktijk wordt het maken van de conversierelatie 
in feite belemmerd door de moeilijkheid voor het verspreiden van dezelfde melkmonsters tussen de verschillende 
laboratoria wanneer de afstand tussen de laboratoria te groot is. Een interessante benadering om dit probleem te 
omzeilen werd geïllustreerd door Giusseppe Bolzoni (IZLER, Italië). De gepresenteerde benadering (de details van 
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de statistische verwerking zijn beschikbaar op www.izler.it greferentiemateriaal) suggereert dat de mogelijkheid 
bestaat om binnen Europa over één enkele conversierelatie te beschikken. Er werd een werkgroep opgericht om 
de haalbaarheid van een dergelijke ambitie te beoordelen. Véronique Ninane (CRA-W-DVP) zou deel uit maken 
van deze werkgroep.

Hadewig Werbrouck (ILVO-T&V, Melle) en Véronique Ninane (CRA-W-DVP, Gembloux)   
hadewig.werbrouck@ilvo.vlaanderen.be en ninane@cra.wallonie.be  

Normatieve en wettelijke ontwikkelingen
Nieuwe IDF- FIL (International Dairy Federation – Fédération International de Laiterie) normen in �010 (van � 
november �009 tot 8 oktober �010):

Normen:
ISO 1�11|IDF 001:�010 - Milk - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference method)
ISO 55�6|IDF 0��:�009 - Milkfat products - Determination of Water content - Karl Fischer method
ISO 1�081|IDF 0�6:�010 - Milk - Determination of calcium content - Titrimetric method
ISO 6091|IDF 086:�010 - Dried milk - Determination of titratable acidity (Reference method
ISO 67��|IDF 10�:�010 - Milk and milk products - Determination of iron content - Spectrometric method (Refe-
rence method)
ISO 5546|IDF 115:�010 - Caseins and caseinates - Determination of pH (Reference method)
ISO 1��66-1|IDF 148-1:�008 - Milk - Enumeration of somatic cells - Part 1: Microscopic method (Reference method) 
+ Technical Corrigendum 1 (�009)
ISO �7�05|IDF 149:�010 - Fermented milk products – Bacterial starter cultures - Standard of identity
ISO 1181�|IDF 156:�010 - Milk and milk products – Determination of zinc content - Flame atomic absorption spec-
trometric method
ISO 17678|IDF �0�:�010 - Milk and milk products – Determination of milk fat purity by gas chromatographic analy-
sis of triglycerides (Reference method)
ISO �646�|IDF �14:�010 - Milk - Determination of lactose content - Enzymatic method using difference in pH
ISO/TS �7105|IDF/RM �16:�009 - Milk and milk products – Determination of hen’s egg white lysozyme by HPLC
ISO/TS �7106|IDF/RM �17:�009 - Cheese - Determination of nisin A content by LC-MS and LC-MS-MS
ISO �9981|IDF ��0:�010 - Milk products - Enumeration of presumptive bifidobacteria - Colony count technique at 
�7 degrees C
ISO 109��|IDF ���:�010 - Milk and milk products – Determination of the minimal inhibitory concentration (MIC) of 
antibiotics applicable to bifidobacteria

Andere nuttige IDF publicaties:
Bulletin of the IDF No. 440/�009 - Interlaboratory Collaborative Study on the Kjeldahl Reference Method for Nitro-
gen Determination in Sheep and Goat Milk
Bulletin of the IDF No. 441/�009 - Monitoring success of paratuberculosis programs Proceedings of �nd Paratuber-
culosis Forum, Minneapolis, August �009
Bulletin of the IDF No. 44�/�010 - Current situation & compilation of commercially available screening methods 
for the detection of inhibitors/antibiotic residues in milk - E-Form
Bulletin of the IDF No. 44�/�010 - Environmental issues at dairy farm level - E-Form
Bulletin of the IDF No. 444/�010 - Feed-associated Mycotoxins in the Dairy Chain: Occurrence and Control - E-
Form
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IDF congressen:
�011_IDF Regional Conference on Domestic Milk Supply and Demand Systems : Lessons from Experience”, �6 - �9 
April �011, Seoul, Korea
�011_IDF International Symposium on Sheep, Goat and other non-Cow Milk, 16 - 18 May �011, Athens, Greece
�011_IDF/ISO Analytical Week, ��-�7 May �011, Lyon, France
�011_IDF World Dairy Summit, 15-19 October �011, Parma, Italy
�01�_IDF International Symposium on Cheese Ripening and Technology, �0-�4 May �01�, Madison, Wisconsin, 
USA
�01�_IDF/INRA International Symposium on Spray Dried Dairy Products, 19-�1 June �01�, St. Malo, France
�01�_IDF World Dairy Summit, 0�-09 November �01�, Cape Town, South Africa
�01�_IDF World Dairy Summit, October �01�, Yokohama, Japan

Koen De Reu (ILVO-T&V)    Koen.Dereu@ilvo.vlaanderen.be 
Jessy Claeys (ILVO-T&V)    Jessy.Claeys@ilvo.vlaanderen.be 




