Sectoraal microbiologisch onderzoek door Food Compass in 2014
Binnen de PPS “microbiologie in de voedingstuinbouw” is Food Compass in 2013 met een
onderzoeksprogramma gestart om de microbiologische risico’s op verse, onbewerkte
groenten en fruit in beeld te brengen. In 2014 is dit voortgezet.
Het doel hiervan is tweeledig:

1.) Uitvoering van een sectorale monitoring om de aanwezigheid van humaan pathogene
micro-organismen op/in verse, onbewerkte groenten en fruit in het handelskanaal te kunnen
vaststellen en om redelijkerwijs binnen de mogelijkheden de microbiologische risico’s (te
leren) beheersen;
2.) Sectorale kennisopbouw en afstemming op het gebied van microbiologische risico’s op
verse, onbewerkte groenten en fruit.
In augustus 2013 heeft Food Compass daartoe in het handelskanaal de eerste monsters
laten nemen. In februari 2014 was het voor 2013 geplande aantal van 750 monsters bereikt.
In de periode maart t/m december 2014 zijn 1091 monsters genomen en op microbiologische risico’s
geanalyseerd. Dat is meer dan waarvoor budget beschikbaar was gesteld.
Om de monitoring zo uniform mogelijk te doen, heeft Food Compass onafhankelijke monsternames
laten uitvoeren volgens EU-richtlijn 2002/63/EG. Food Compass heeft t.b.v. de microbiologische
monitoring aanvullende afspraken gemaakt om een juiste conditionering van de monsters te
garanderen en om microbiologische (kruis)besmetting te voorkomen.
Een laboratorium en adviesbureau met specifieke expertise op het vlak van microbiologische
analyses voerde de microbiologische analyses uit.

Microbiologische risico’s stonden centraal tijdens de deelnemersbijeenkomst van Food
Compass op 13 mei 2014 in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. De bijeenkomst werd
bezocht door zo’n 75 mensen. Tijdens deze bijeenkomst heeft Food Compass de resultaten
van het onderzoeksprogramma teruggekoppeld aan de deelnemende bedrijven. Vervolgens
is door Food Compass gecommuniceerd over (de resultaten van) het onderzoeksprogramma
in nieuwsbrieven naar deelnemende bedrijven en in vergaderingen met deskundigen.
Food Compass wordt geadviseerd door een deskundigenpanel, samengesteld uit
afgevaardigden van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) en verschillende
groenten & fruit handelsbedrijven.
Meer weten over hoe Food Compass werkt? Klik hier.
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