De Wettelijke Onderzoekstaken (WOT) van
Wageningen Food Safety Research

2. WOT VV Beleid
De WOT VV Beleid is een door het ministerie van LNV gefinancieerd
programma. Het WOT programma is gericht op het in stand houden
van een test- en referentielaboratorium op het gebied van voedselen diervoederveiligheid en het voorkomen van voedselfraude. Verder
voorziet het programma in expertise, adviezen, ontwikkeling van
nieuwe methodieken om te voldoen aan huidige en toekomstige weten regelgeving op het gebied van voedsel- en diervoederveiligheid
(figuur 1).
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Figuur 1. Programmaonderdelen WOT VV Beleid

Ontwikkelingen WOT VV Beleid

Vernieuwing
methodieken
On-site testen
Nieuwe
laboratoriumtechnieken

Contaminanten
Dierbehandelingsmiddelen
Feed & Food

Binnen de WOT VV Beleid wordt o.a. gewerkt aan vernieuwing
methodieken; hier zijn de volgende tools toepasbaar gemaakt:
• Smartsampling devices.
• Sneltesten [laterale flow-devices (LFD)] voor diergeneesmiddelen.
• Ontwikkeling bibliotheekmethoden met hoge resolutie
massaspectrometrie.
• Toepassing van het gebruik van big data t.b.v. inzicht in
internationale regelgeving en toepassing van antibiotica.

3. WOT VV Handhaving

WOT VV Handhaving analyses en onderzoek

De WOT VV Handhaving is een door de NVWA gefinancieerd
programma. Het programma is gericht op het uitvoeren van
laboratoriumanalyses onder accreditatie (ISO17025). Daarnaast
worden de methoden ontwikkeld binnen WOT VV Beleid gevalideerd,
geïmplementeerd en waar nodig geoptimaliseerd voor toepassing
binnen handhaving.
Voor het deelprogramma Microbiologie vindt binnen de WOT VV
Handhaving ook methode- en kennisontwikkeling plaats (zie
figuur 2).

Voorbeelden van analyses binnen de WOT VV Handhaving:
• PFAS, dioxines, myco- en plantentoxines, MOSH/MOAH.
• Listeria, Salmonella, Campylobacter, HEV en norovirus.
• Verboden dierbehandelingsmiddelen en hormonen.
• GGO’s en dierspecies.
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Figuur 2. Programmaonderdelen WOT VV Handhaving
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In het deelprogramma microbiologie vindt naast analyses ook
onderzoek plaats op het gebied van bacteriologie, virologie (on-site
detectie norovirus), genomics (o.a. whole genome sequencing) en
antimicrobiële resistentie.

Conclusies
• WFSR uw kennispartner voor voedsel- en
diervoederveiligheidsvraagstukken.
• Het laboratorium voor het beantwoorden van
NVWA analysevragen.

