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Het aantal bevestigde humane gevallen van besmettingen 
met Listeria monocytogenes ligt veel lager dan voor bv. 
Campylobacter en Salmonella. Dit lijkt gunstig maar in het 
geval van een besmetting zijn er veel meer 
ziekenhuisopnames (ca. 40%) en hebben meer dan 10% van 
de gerapporteerde gevallen van een voedselinfectie door 
Listeria monocytogenes  een dodelijke afloop. Bovendien 
wordt in de EU een stijgende trend in incidentie 
vastgesteld. Om het aantal Listeria uitbraken te 
reduceren bestrijden autoriteiten Listeria in de hele 
voedselketen. Hierbij baseren ze zich op Europese en 
nationale wetgeving die ervoor moeten zorgen dat risico’s 
geminimaliseerd worden. Zo zijn er controleprogramma’s die 
lopen vanaf primaire productie tot aan de consumptie van 
etenswaren. 

Onderzoek op Listeria monocytogenes wordt door ons 
uitgevoerd door middel van klassieke kweek en/of PCR. 
Door deze technieken is het in principe mogelijk na 1 of 2 
dagen een negatief resultaat af te geven. Een verdacht 
resultaat voor Listeria monocytogenes wordt nog bevestigd 
door het uitvoeren van een hemolysetest. Indien gedacht 
wordt aan een andere Listeria wordt vanuit de reinkweek 
op dezelfde dag de bevestiging uitgevoerd met de Malditof. 
Hiermee wordt ook bepaald welke species het precies 
betreft.  Met de Malditof techniek wordt gekeken naar het 
specifieke eiwitprofiel (de vingerafdruk) van het micro-
organisme waarbij het resultaat binnen 3 uur bekend is.  
Door deze toepassing kunnen positieve resultaten 1 tot 2 
dagen sneller gerapporteerd worden dan bij gebruik van de 
klassieke bevestigingsmethodes die op biochemische 
reacties zijn gebaseerd. 

Producenten van levensmiddelen moeten een 
onderbouwing hebben voor de (microbiologische) 
houdbaarheid van de producten die ze verkopen. De 
zogenaamde Listeria challenge test kan onderdeel zijn van 
een houdbaarheidsstudie. Met een challenge test wordt 
onderzocht in hoeverre Listeria in een product kan groeien 
indien het product besmet zou raken met deze bacterie. 
Wij onderzoeken dit door de pathogene kiem toe te voegen 
aan het levensmiddel en de groei ervan te meten tijdens 
een van tevoren afgesproken tijd- en temperatuur profiel. 
De Listeria challenge test wordt bij Lavetan onder 
accreditatie uitgevoerd en is gebaseerd op het Technical 
Guidance Document van het Europees 
referentielaboratorium.

Met ons Listeria onderzoek stellen wij onze klanten in staat 
snel hun batches vrij te geven en / of snel en adequaat 
gerichte reinigingsacties in gang te zetten. Met onze 
challenge test  geven wij betrouwbare en wetenschappelijk 
ondersteuning bij het bepalen of een product binnen de 
gekozen houdbaarheidsperiode en bewaartemperatuur nog 
veilig geconsumeerd kan worden.

Weten wat erin zit.
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