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TeksT elS jonckheere - FoTo’s ilvo

de houdbaarheid van vis verhogen, is twee vliegen in één 

klap slaan. Want minder vis wegens bederf moeten weggooi-

en, zorgt niet enkel voor een verhoogde rendabiliteit voor de 

vissers, verwerkers, verkopers en retailers. Ook is het een 

manier om in te spelen op de toenemende vraag naar vis in 

het kader van afnemende visbestanden en strengere quota. 

dr. ir. Geertrui Vlaemynck, Groepsleider Voedselveiligheid 

– Productkwaliteit en -innovatie van iLVO: “Helaas is er nog 

maar weinig gekend over de oorzaken van microbieel bederf 

van vis. En zolang niet is geweten welke organismen de boos-

doeners zijn, kunnen er weinig concrete acties worden onder-

nomen om de houdbaarheid te verlengen. natuurlijk kan er 

met hygiënisch werken en opslag, het niet onderbreken van 

de koudeketen en bepaalde soorten verpakking al veel wor-

den bereikt. maar wanneer we de organismen kennen die het 

bederf veroorzaken, alsook hun gedrag en voedingsgewoon-

tes, dan is het mogelijk om veel verder te gaan. denk maar 

aan aangepaste gasmengsels in maP-verpakking, andere 

opslag- en verwerkingsmethodes op de boten, aangepaste 

parameters voor kook- en verwerkingsprocessen, misschien 

zelfs andere verpakkingsmethodes. Wij gaan er in elk geval 

van uit dat de gemiddelde houdbaarheid van verse zeevis op 

een relatief gemakkelijke manier enkele dagen kan worden 

verlengd.”

rog en garnalen
maar zover zijn we bijlange nog niet. Het onderzoek van iLVO 

spitste zich immers uitsluitend toe op het in kaart brengen van 

welke micro-organismen voor bederf bij vis zorgen. Hierbij 

werden vooral grijze garnalen en rog onder de loep genomen. 

dr. Katrien Broekaert, Wetenschappelijk attaché van iLVO: 

“Beide zijn typisch Belgische visserijproducten die bovendien 

een erg korte houdbaarheid hebben. speciaal is ook dat rog 

een kraakbeenvis is. dat type is erg kort houdbaar door de 

snelle productie van ammoniakgeuren. En er is niets geweten 

over de mechanismen die dit bederf veroorzaken.” 

combinatie van bodemS iS beter
in concreto gebruikten de onderzoekers verschillende ma-

nieren (traditionele microbiologische plaattechnieken en 

DNA-gebaseerde identificatietechnieken) om de bederfbac-

teriën te detecteren en de totale kiemgetallen op de visserij-

producten te tellen (Het totale kiemgetal wordt onder meer 

gebruikt om de microbiologische kwaliteit van de vis te me-

ten - nvdr). “We ontdekten dat de voedingsbodems die nu in 

het kader van de isO-normen verplicht worden toegepast om 

het totale kiemgetal te bepalen, tekort schieten,” vertelt dr. 

Katrien Broekaert. “Want Plate Count agar, de isO-norm 

voedingsbodem, bevat geen extra zouten en mineralen die 

als voedingsstoffen voor de micro-organismen kunnen die-

nen. Op zeevissen zitten immers talrijke micro-organismen 

uit de zee die zich net met deze zouten en mineralen voeden. 

Vandaar dat we al snel (ook uit de literatuur) tot de conclusie 

kwamen dat het totale kiemgetal op Plate Count agar bedui-

dend lager ligt dan op marine agar of andere typisch mariene 

bodems. Hierbij leek de kans ons vrij groot dat deze mariene 

micro-organismen ook tot bederf konden leiden. aangezien 

ze met de traditionele isO-bodems niet werden gedetecteerd, 

zou dit betekenen dat er een vertekend beeld bestaat over de 

microbiologische kwaliteit en resterende houdbaarheid van 

vis. Onze testen wezen uit dat dit inderdaad het geval was. 

met gewone testen is het bijvoorbeeld niet mogelijk om Pho-

tobacterium, Shewanella, Vibrio, Pseudoalteromonas, een 

aantal Psychrobacter soorten en Pseudomonas fluorescens 

op te sporen. maar we kwamen eveneens tot de conclusie 

dat (bepaalde) mariene bodems het lieten afweten voor de 

Weinig voedingsmiddelen hebben een kortere houdbaarheid dan vis. Maar om 

iets aan deze negatieve eigenschap te kunnen doen, is het essentieel te weten 

welke micro-organismen tot bederf leiden. ILVO gaf een eerste onderzoeksaanzet 

op dit vlak en kwam tot een onverwachte conclusie. De verplichte ISO-normen 

op Plate Count Agar om de versheid van vis na te gaan, detecteren maar een 

gedeelte van de boosdoeners. Wilt u echt op zeker spelen, dan is een combinatie 

met een Marine Agar of Long & Hammer medium aangewezen.

houdbaarheid van vis
verlengen?
ILVO-onderzoek zet een eerste stap...

De Psychrobacter soorten 
geven bij garnaal helemaal 
geen aanleiding tot bederf, 
terwijl ze op rog wel voor 
geur- en smaakafwijkingen 
zorgen.



Special viS & Schaaldieren / food industry / maart 2014 / 27 

detectie van andere potentiële micro-bederforganismen die via 

de traditionele isO-testen wel werden gedetecteerd, zoals enkele 

andere Psychrobacter soorten, andere Pseudomonassen, Acineto-

bacter, Flavobacterium en Brochotrix thermosphacta. Vandaar 

dat we uit ons onderzoek enkel en alleen maar kunnen besluiten 

dat visverwerkers en -handelaars beter beide types bodem zouden 

gebruiken. Want enkel met een combinatie van Plate Count agar 

en een marine agar of Long Hammer medium hebt u de garantie 

dat het merendeel van alle potentiële bederforganismen worden 

opgespoord. Hopelijk vormt het bewijs van deze studie ook de aan-

leiding om de isO-norm voor vis aan te passen. En idealiter zou er 

een nieuwe voedingsbodem worden ontwikkeld waarmee alle be-

derforganismen in één keer kunnen worden opgespoord. maar dit 

is momenteel nog niet aan de orde.”

complexe materie
Het onderzoek wees echter nog meer uit. Eerst en vooral blijken 

niet alle micro-organismen zich op alle vissoorten te bevinden. 

Bovendien worden naargelang het vistype andere metabolieten ge-

vormd bij een bewaring op 4°C. dr. Katrien Broekaert: “de testen 

met de bodems hebben we op elf soorten vis gedaan: zowel vette, 

magere, platte als ronde vissen, kraakbeenvissen en garnalen wer-

den onderzocht. Op die manier hebben we ontdekt dat de bederfor-

ganismen variëren naargelang het type vis. Zo vonden we op rog 

voornamelijk Pseudomonas en in mindere mate Psychrobacter, 

Pseudoalteromonas, Flavobacterium en Shewanella, terwijl we 

op garnaal bijna uitsluitend Pseudoalteromonas en Psychrobacter 

detecteerden. ” dr. ir. Geertrui Vlaemynck vervolgt: “Voor grijze 

garnalen en rog hebben we dan in samenwerking met het Laborato-

rium voor Levensmiddelenmicrobiologie en -Conservering van de 

universiteit Gent, een diepgaande analyse gedaan van de vluchtige 

metabolieten (geuren) die tijdens de microbiële groei worden ge-

vormd. daaruit bleek dat bijvoorbeeld de Psychrobacter soorten 

Geertrui Vlaemynck, Katrien Broekaert en Nathalie Bernaert

nog een lange weg te gaan
Hieruit kunnen we alleen maar besluiten dat er nog heel wat werk 

aan de winkel is om de houdbaarheid van vis te verlengen. in eerste 

instantie is er nood aan een optimalisatie in het gebruik van voe-

dingsbodems die de traditionele Plate Count agar met marine agar 

combineren. daarnaast zou het goed zijn indien voor elke viscate-

gorie wordt nagegaan welke organismen (en in welke hoeveelheid) 

tot bederf leiden. dr. ir. Geertrui Vlaemynck: “Eens dat is geweten, 

komt het erop aan de vissers, verwerkers en verkopers een oplei-

ding te geven. tenslotte kan op basis van deze informatie worden 

gezocht naar manieren om de houdbaarheid effectief te verlengen. 

momenteel is er binnen iLVO nog geen vervolgonderzoek voor vis 

gepland. Voor garnalen zijn we wel bezig met een aantal studies in-

zake het verbeteren van de kwaliteit en de valorisatie van de neven-

stromen (hierover hebben we vorig jaar een artikel in Food industry 

gebracht – nvdr). Maar wat niet is, kan nog komen. Want het is echt 

wel noodzakelijk dat de houdbaarheid van vis wordt verlengd om 

afval te vermijden.”

ook valoriSatie van nevenStromen
in het kader van afval vermijden, werd binnen iLVO trouwens ook 

nog een ander project opgestart, namelijk ‘Genesys’ (Gebruik van 

Nevenstromen als Systeeminnovatie). Dr. Ir. Nathalie Bernaert, Pro-

ject manager Food Pilot: “Genesys startte eind 2012 en bestaat uit 

een onderzoek dat gezamenlijk door de vier iLVO-eenheden wordt 

gedaan en als thema de valorisatie van nevenstromen uit landbouw 

en visserij heeft. de focus ligt daarbij op onderbenutte, moeilijke 

(natte, heterogene) stromen. Zo wordt binnen de visserij een valo-

risatietraject voor de bijvangst uit de visserij uitgewerkt. Eén van 

de belangrijkste en meest ingrijpende nieuwe maatregelen uit het 

hervormde Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) is namelijk het 

‘teruggooiverbod’. Hierbij mogen vissersvaartuigen de ongewenste 

bijvangst niet langer over boord gooien. Ze moet die, samen met de 

commerciële fractie, aanlanden. in het kader van deze ‘discard ban’ 

en de daaraan gekoppelde aanlandingsplicht wordt in dit project na-

gegaan hoe deze ongewenste bijvangst als nevenstroom kan worden 

gevaloriseerd.” ❚❚

Het totale kiemgetal van schol op Plate Count 
Agar (links) en Marine Agar (rechts)

bij garnaal helemaal geen aanleiding tot bederf geven, terwijl ze op 

rog wel voor geur- en smaakafwijkingen zorgen. Bij deze vissoort 

is het trouwens de combinatie van Psychrobacter en Pseudomonas 

soorten die zwavel- en alcoholgeuren genereren. Voor grijze garna-

len kwamen we tot de conclusie dat het voornamelijk de Pseudoal-

teromonas soorten zijn die tot snel sensorisch bederf leiden.”


