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Inleiding
KWALIFICATIEDOSSIER VOEDING
De module Voedselveiligheid: microbiologie en conserveren sluit aan bij het basisdeel van het
kwalificatiedossier Voeding, in het bijzonder bij werkproces B1-K1-W2: ‘Draagt zorg voor voedselveiligheid’. De module Voedselveiligheid: microbiologie en conserveren behandelt vakkennis
en is geschikt voor niveau 3 en 4. Er is zowel een papieren als digitale versie van de module
beschikbaar.

INHOUD
De module bestaat uit elf hoofdstukken waarin voedselveiligheid centraal staat. De eerste vier
hoofdstukken behandelen het onderwerp microbiologie, de daarop volgende hoofdstukken
het onderwerp conserveren.
Micro-organismen zijn onmisbaar voor de productie van voedingsmiddelen als kaas, brood,
bier en zuurkool. Maar bepaalde micro-organismen veroorzaken voedselinfecties en voedselvergiftigingen. Deze module behandelt de groeiomstandigheden en eigenschappen van nuttige
en schadelijke micro-organismen. Ook komen microbiologische controles aan bod waarmee de
voedselveiligheid en de voedselkwaliteit kan worden onderzocht en geborgd.
Bij het conserveren van voedingsmiddelen ligt de focus op het doden, remmen, verwijderen òf
juist vermeerderen van micro-organismen. De diverse conserveringstechnieken, zowel traditionele als nieuwe, worden uitgebreid besproken in deze module. Ook de mogelijkheden die een
verpakking biedt om voedsel te verduurzamen, komen aan bod.
Wij wensen je veel leerplezier en succes bij het bestuderen van de inhoud van deze module.
Het Ontwikkelcentrum
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Leerdoelen
Aan het eind van dit hoofdstuk heb je de volgende leerdoelen behaald.
• Je kunt de belangrijkste momenten in de geschiedenis van de microbiologie
noemen.
• Je kunt aangeven welke betekenis microbiologie heeft voor de veiligheid van ons
voedsel.
• Je kunt de hoofdgroepen van micro-organismen benoemen.
• Je kunt aangeven waarop de indeling van micro-organismen is gebaseerd.
• Je kunt de kenmerken van elke hoofdgroep van micro-organismen benoemen.
• Je kunt het verschil tussen nuttige en schadelijke micro-organismen voor ons
voedsel aangeven.
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Hoofdstuk 1

Voedingsmicrobiologie
oorsprong en indeling

1.1

ORIËNTATIE

Bijna negentig jaar geleden ontdekte de arts Alexander Fleming penicilline. Penicilline is het
eerste algemene antibioticum en heeft sindsdien veel mensen genezen van bacteriële infecties.
Dit antibioticum heeft een grote rol gespeeld bij de bestrijding van tuberculose, longontsteking
en ontstoken wonden. Tegenwoordig heeft penicilline een deel van zijn kracht verloren door de
opkomst van antibioticumresistente bacteriën. Daarom wordt gezocht naar nieuwe antibiotica
en andere manieren om ze te bestrijden. Maar bacteriën en andere micro-organismen, zoals
schimmels en gisten, kunnen ook een nuttige rol vervullen, door voedsel veiliger en smakelijker
te maken. De voedingsmiddelenindustrie maakt hier dankbaar gebruik van bij de productie van
wijn, bier, kaas, yoghurt, brood en veel andere producten.
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1.2

OORSPRONG VAN DE MICROBIOLOGIE
MICRO-ORGANISMEN
De microbiologie houdt zich bezig met ‘de wetenschap van het kleine leven’
en bestudeert de onzichtbare wereld van bacteriën, gisten en schimmels.
Virussen horen officieel niet tot de micro-organismen, omdat ze zich niet zelfstandig kunnen delen. Ze kunnen wel, net als micro-organismen, ziekmakend
zijn en voedsel besmetten. We nemen ze daarom ook mee in dit hoofdstuk.

GRONDLEGGER
Onze huidige kennis van de microbiologie hebben we mede te danken aan
Antoni van Leeuwenhoek (1632 – 1723). Deze Nederlandse handelsman,
landmeter, glasblazer, maar bovenal microbioloog wordt beschouwd als de
grondlegger van de microbiologie. Hij perfectioneerde de microscoop in zijn
vrije tijd, zodat hij met een vergroting van 300 keer zijn eigen speeksel en
Afb. 1.3 Tekeningen van Van
Leeuwenhoek.

tandplak kon bestuderen. Hij ontdekte in 1676 daar ‘kleijne diertgens’ in en
tekende deze. Waar deze organismen vandaan kwamen en wat het precies
waren, werd pas eeuwen later ontdekt.

NIEUWE ONTDEKKINGEN
In de negentiende en begin twintigste eeuw begonnen de microbiologische
ontdekkingen pas echt. Drie mensen speelden hierin een belangrijke rol:
onderzoekers Louis Pasteur en Robert Koch en arts Alexander Flemming. Wat
hebben zij ontdekt en ontwikkeld?

Louis Pasteur (1822-1895)
De Franse onderzoeker Louis Pasteur ontwikkelde een procedé om melk
Pasteuriseren

door verhitting te conserveren. Dit proces kreeg de naam pasteuriseren.
Pasteuriseren heeft als doel om alle levende cellen van ziekteverwekkende
micro-organismen en de meeste overige micro-organismen te doden. Het
gaat meestal om een hittebehandeling met een temperatuur lager dan 100
graden Celsius. Het pasteuriseren van rauwe melk bleek een goede strategie
tegen tuberculose (tbc). Een ziekte die veroorzaakt wordt door Mycobacteri-

Afb. 1.4 De staafvormige
veroorzaker van tbc, Mycobacterium tuberculosis, in het
menselijk lichaam.

um tuberculosis en via rauwe melk van besmette koeien bij de mens terechtkwam.
Louis Pasteur ontdekte verder dat melk en vlees kunnen bederven door
micro-organismen, dat gisten uit een suikeroplossing alcohol maken en dat
bepaalde bacteriën van een suikeroplossing melkzuur kunnen maken. Ook

Vaccin

ontwikkelde hij een vaccin tegen hondsdolheid. Een vaccin is een verzwakte
ziekteverwekker of deel van een ziekteverwekker. Wordt een vaccin aan men-

Antistoffen

sen gegeven, dan kan hun lichaam zelf antistoffen maken tegen de ziekteverwekker.
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Robert Koch (1843-1910)
Koch leefde in dezelfde tijd als Pasteur en zocht net als hij naar het bewijs
Pathogeen

van ziekteverwekkende ofwel pathogene micro-organismen. Koch ontdekte
bekende ziekten als miltvuur (antrax), tuberculose en cholera. Ook toonde hij
aan dat elke specifieke ziekte wordt veroorzaakt door een specifieke bacterie. Hij kleurde micro-organismen om ze beter te kunnen onderscheiden
en ontdekte dat micro-organismen kolonies vormen als ze groeien op een
voedingsbodem. Koch en zijn assistent Petri lieten micro-organismen groeien

Agar

op glazen schaaltjes met een voedingsbodem van agar. De schaaltjes kregen
later de naam petrischaaltjes.

Sir Alexander Fleming (1881-1955)
Alexander Fleming zag als arts in militaire ziekenhuizen dat ontstoken wonden een groot probleem waren en dat er dringend behoefte was aan een
Bactericide

bacteriedodend (bactericide) middel. Toevallig ontdekte hij zo’n middel, toen
hij in 1928 een aantal petrischaaltjes had ingezet met bacteriecultures. Enkele
platen waren geïnfecteerd met de groene schimmel Penicillium notatum.
Flemming zag dat op één van die platen in de rand rond de schimmel geen
bacteriën groeiden. Zijn conclusie: de schimmel maakt een stofje dat de groei
van bacteriën remt of stopt. Dit stofje kreeg de naam penicilline, naar de
schimmel Penicillium; het was het eerste antibioticum. Het werd tien jaar later op grote schaal geproduceerd en als antibioticum toegepast in de Tweede

Antibiotica

Wereldoorlog. Antibiotica zijn dus stoffen die de groei van micro-organismen
remmen of stoppen.

Afb. 1.5 De broodschimmel Penicillium notatum, die ook de platen van Fleming infecteerde.

99001_Voedselveiligheid.indd 11

11-02-19 13:14

12

Voedingsmicrobiologie oorsprong en indeling

Afb. 1.6 Tijdlijn van de geschiedenis van de microbiologie.

RESISTENTIE
Na penicilline zijn nog heel wat andere antibiotica ontwikkeld. Maar door
Resistent

intensief gebruik hiervan zijn veel bacteriesoorten in de loop der jaren resistent geworden voor antibiotica. Bacteriën kunnen zich namelijk aanpassen
en onttrekken aan de bestrijding. Omdat de ontwikkeling van nieuwe antibiotica achterloopt, wordt de strijd tegen zulke resistente bacteriën steeds moeilijker, zoals die tegen meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA). We
hebben dus weer nieuwe antibiotica nodig. Wellicht kunnen bacteriofagen
helpen. Dit zijn kleine virussen die specifieke bacteriën infecteren.

BIEDT DE BACTERIOFAAG UITKOMST NU BACTERIËN STEEDS VAKER
ANTIBIOTICARESISTENT ZIJN?
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VRAGEN
1.

Uit welke drie delen bestaat het woord microbiologie en wat
betekenen ze?

2.
		

Vul de juiste naam in.
Wie is de ontdekker van een proces waarbij ziekteverwekkende micro-organismen worden gedood? Van Leeuwenhoek / Pasteur / Koch / Fleming

3.

Is de volgende bewering juist of niet juist?

--

Een besmettingsbron van de ziekte tuberculose is
ongepasteuriseerde melk.

4.

Juist

Onjuist

Hoeveel jaar geleden werden de eerste micro-organismen ontdekt?

1.3

A.

Ca. 150 jaar geleden

B.

Ca. 250 jaar geleden

C.

Ca. 350 jaar geleden

D.

Ca. 450 jaar geleden

MICROBIOLOGIE IN ONS DAGELIJKS LEVEN
BELANGRIJKE ROL
Micro-organismen en virussen spelen een belangrijke rol in ons leven. Ze zijn
bijvoorbeeld onmisbaar voor de productie van kaas, brood, bier, zuurkool en
penicilline. Ook voor het functioneren van je lichaam zijn ze cruciaal. Darmbacteriën wegen met zijn allen maar liefst circa 1,5 kg. Ze breken bepaalde
voedingsstoffen af die niet door je eigen spijsverteringsysteem worden
aangepakt, zodat die alsnog in het bloed worden opgenomen. Bepaalde micro-organismen kunnen je echter ook ziek maken. Zit er te veel Salmonella in
je gebraden gehakt, dan kun je gegarandeerd naar het toilet. En heb je deze
winter weer een loopneus, dan ben je tegen een kwaadwillend virus aangelopen.
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Afb. 1.7 Voorbeelden van de rol van micro-organismen in ons dagelijks leven

SOORTEN MICRO-ORGANISMEN
Micro-organismen heb je dus in allerlei soorten en maten, met goede en
slechte eigenschappen en met verschillende nuttige toepassingen. In de
volgende paragrafen zullen we de hoofdgroepen bespreken: bacteriën, gisten
en schimmels. Ook de virussen komen aan bod. Parasieten worden apart
behandeld.

VRAGEN
5.

Noem een kaas die met behulp van schimmels wordt gemaakt.

6.

Vul het juiste woord in.

		

Een voedingsmiddel dat met behulp van een schimmel wordt gemaakt, is:
sojasaus / bier / kwark / zuurkool

7.
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Welk zuur maken de bacteriën die van melk yoghurt maken?

11-02-19 13:14

