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1. Introductie  
 
Het NRL consortium Melk en Melkproducten 
van 2007 en trad officieel in werking op 1 augustus 2007 door vastlegging van de 
taken en de financiering in een overeenkomst (protocol) met het FAVV.
2010 werden de verdeelsleutels van de financiering en daaraan gekoppeld de 
activiteiten herzien ; respectievelijk 90% voor ILVO
Naast de reguliere werking z
zeer specifieke opdrachten voor 2010 op het programma.
In februari 2010 werd op vraag van het FAVV 
van yoghurt” georganiseerd
deelgenomen aan de EU-RL
cheese from pasteurised cow’s milk”
werd de workshop “Validation of new microbiological tests for screening of 
antimicrobial residues in raw milk” ge
ringtest “Screening van chlooram
georganiseerd. Verder werd ook nog een karakterisatiestudie
parameter tetracycline in melkpo
oktober werd de tweede workshop gegeven 
practical background on bacteria, fungi and viruses
CRA-DVP) verder geïnvesteerd in het toepassen on
referentiemethode (microscopie) voor de telling van het aantal somatische cellen in 
rauwe melk conform de ISO 13366
Inzake validatie van antibioticatesten in melk op het ILVO
s.t.a.r. Combo en de Charm Blue Yellow II 
testen van de Eclipse 3G. 
reader, gebruikt bij de aflezing van de 
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Activiteitenverslag  2010 

Het NRL consortium Melk en Melkproducten (NRL-MMP) werd opgestart in de loop 
van 2007 en trad officieel in werking op 1 augustus 2007 door vastlegging van de 

de financiering in een overeenkomst (protocol) met het FAVV.
2010 werden de verdeelsleutels van de financiering en daaraan gekoppeld de 
activiteiten herzien ; respectievelijk 90% voor ILVO-T&V en 10% voor CRA
Naast de reguliere werking zoals beschreven in het protocol, stonden ook een aantal 
zeer specifieke opdrachten voor 2010 op het programma. 

op vraag van het FAVV een ringtest “Titreerbare zuurtegraad
georganiseerd, dit via de potentiometrische method

RL-MMP’s ringtest “Alkaline Phosphatase determination in 
cheese from pasteurised cow’s milk”, die plaats vond in mei 2010. 

Validation of new microbiological tests for screening of 
timicrobial residues in raw milk” georganiseerd. In september 2010 

ringtest “Screening van chlooramphenicol in rauwe melk” door het ILVO
. Verder werd ook nog een karakterisatiestudie

parameter tetracycline in melkpoeder uitgevoerd i.s.m. het IRMM 
workshop gegeven met als onderwerp 

d on bacteria, fungi and viruses.” In 2010 heeft het NRL (vnl. via 
DVP) verder geïnvesteerd in het toepassen onder accreditatie van de 

referentiemethode (microscopie) voor de telling van het aantal somatische cellen in 
rauwe melk conform de ISO 13366-1 methode (voordien IDF 148-1).
Inzake validatie van antibioticatesten in melk op het ILVO-T&V werd

en de Charm Blue Yellow II geëvalueerd en werd gestart met het 
 Tevens werd onderzoek verricht omtrent de Accuscan III 

reader, gebruikt bij de aflezing van de βeta-s.t.a.r. receptortest. 
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Melk en melkproducten 
ts laitiers 

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 
dérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire 

werd opgestart in de loop 
van 2007 en trad officieel in werking op 1 augustus 2007 door vastlegging van de 

de financiering in een overeenkomst (protocol) met het FAVV. Op 1 januari 
2010 werden de verdeelsleutels van de financiering en daaraan gekoppeld de 

T&V en 10% voor CRA-DVP. 
oals beschreven in het protocol, stonden ook een aantal 

een ringtest “Titreerbare zuurtegraad 
potentiometrische methode. Er werd actief 

“Alkaline Phosphatase determination in 
in mei 2010. Op 22 juni 2010 

Validation of new microbiological tests for screening of 
september 2010 werd de 

enicol in rauwe melk” door het ILVO-T&V 
. Verder werd ook nog een karakterisatiestudie betreffende de 

IRMM te Geel. Op 22 
 “Theoretical and 

In 2010 heeft het NRL (vnl. via 
der accreditatie van de 

referentiemethode (microscopie) voor de telling van het aantal somatische cellen in 
1). 

T&V werden de βeta-
geëvalueerd en werd gestart met het 

Tevens werd onderzoek verricht omtrent de Accuscan III 
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2. Personeel  
 

2a. Overzicht van het personeel 
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de personeelsleden die in belangrijke 
mate betrokken waren bij de activiteiten uitgevoerd als NRL-MMP gedurende 2010. 

 
Personeel van ILVO -T&V  

Naam Functie  

Lieve Herman Afdelingshoofd ILVO-T&V 

Marc Heyndrickx Wetenschappelijk directeur ILVO-T&V, Onderzoeksdomein 
Voedselveiligheid 

Koen De Reu Wetenschappelijk attaché, verantwoordelijk voor de 
microbiologische analyses op levensmiddelen (o.a. melk 
en melkproducten), coördinator NRL-MMP 

Els Daeseleire Wetenschappelijk attaché, verantwoordelijk voor de 
chromatografische analyses met betrekking tot residuen en 
contaminanten 

Hendrik De Ruyck  Wetenschappelijk attaché, verantwoordelijk voor fysico-
chemische analyses en onderzoek voor de kwaliteit van 
land- en tuinbouwproducten 

Sigrid Ooghe Wetenschappelijk attaché, verantwoordelijk voor 
screeningstesten met betrekking tot residuen en 
verontreinigingen 

Wim Reybroeck Wetenschappelijk attaché, verantwoordelijk voor 
screeningstesten met betrekking tot residuen en 
verontreinigingen 

Geertrui Vlaemynck Wetenschappelijk attaché, Onderzoeksdomein 
Voedselveiligheid (microbiologische voedselveiligheid) 

Jan De Block Wetenschappelijk attaché, verantwoordelijk voor het 
onderzoek omtrent authenticiteit en productkwaliteit 

Els Van Coillie Wetenschappelijk attaché, Onderzoeksdomein 
Voedselveiligheid (microbiologische voedselveiligheid) 

Hadewig Werbrouck Wetenschappelijk attaché, verantwoordelijk voor de 
fysisch-chemische analyses op vnl. melk en melkproducten 

Katleen Coudijzer Wetenschappelijk attaché, verantwoordelijke van de 
pilootfabriek 

Jessy Claeys Verantwoordelijk voor administratieve opvolging van de 
NRL-MMP’s werking 
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Geert van Royen Wetenschappelijk attaché, verantwoordelijke van de 
pilootfabriek 

Valerie De Jonghe Wetenschappelijk onderzoeker, Onderzoeksdomein  
Voedselveiligheid en Productkwaliteit 

Leen Van Brandt Wetenschappelijk onderzoeker, Onderzoeksdomein  
Voedselveiligheid en Productkwaliteit 

 

Personeel van CRA -W–DVP  

Naam Functie 

Pierre Dardenne Wetenschappelijk Inspecteur-generaal, Directeur 

Gilbert Berben Wetenschappelijk Inspecteur-generaal, verantwoordelijk 
voor sectie moleculaire biologie en microbiologie 

Véronique Ninane Wetenschappelijk attaché, verantwoordelijk voor de 
microbiologische kwaliteitsaspecten van melk en 
melkproducten 

Jean-Michel Romnee Wetenschappelijk attaché, verantwoordelijkheid met 
betrekking tot de residuen en verontreinigingen in melk en 
melkproducten 

Frédéric Dehareng Wetenschappelijk attaché, verantwoordelijk voor de 
routinemethoden gebruikt bij de bepaling van de kwaliteit 
en de samenstelling van rauwe melk (vnl. infrarood 
technieken) 

 
 

2b. Lijst van de opleidingen/externe cursussen/zend ingen gevolgd 
door het personeel in 2010 
 
Volgende vormingen georganiseerd door of in samenwerking met het FAVV werden 
gevolgd: 
 
 Datum  Onderwerp  Deelnemers (ILVO -

CRA) 
1 30/apr Communicatiegroep NRL Hormonen en 

veterinaire residuen (96/23) - WIV 
Sigrid Ooghe 

2 30/apr Communicatiegroep Mycotoxines en 
spoorelementen - WIV 

Els Daeseleire 

3 18/mei Workshop Determination of macrolides 
in swine tissue by LC/MS-MS - WIV 

Stijn Degroote 

4 27/mei Workshop Toxines en 
Communicatiegroep NRL Micro en 

Koen De Reu 
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voedseluitbraken - WIV 
5 24/sep Communicatiegroep CODA-

CERVA/WIV-ISP, Veterinaire residuen 
(96/23) & Mycotoxines 

Sigrid Ooghe 

 18/okt La Législation “Food Contact” et la 
practique au labo (WIV) 

Hendrik De Ruyck 

6 26/okt Opleiding Labnet “Module Labnet: 
erkenning, controleprogramma en PT 
scheme” 

Sigrid Ooghe 

7 25/nov Communicatiegroep PCB’s - WIV Luc Batjoens 
 
 
In 2010 werden 37 opleidingen, case studies, lezingen of doctoraatsverdedigingen 
gegeven door personeelsleden van het NRL-MMP consortium. In de Tabel hieronder 
worden deze activiteiten opgesomd. Naast de verantwoordelijke van het NRL-MMP 
consortium voor het verzorgen van de betreffende opleidingen (zie tabel), waren in 
heel wat gevallen ook andere personeelsleden van het NRL-MMP consortium 
aanwezig (deze aanwezigen zijn niet opgenomen in de tabel). 
 
 Datum  Onderwerp  Verantwoordelijke 

opleiding 
1 14/jan KVIV – cursus houdbaarheid van 

levensmiddelen 
Lezing ILVO: Bederf door bacteriële 
sporenvormers en enzymen  

Marc Heyndrickx 

2 25/feb KVIV – cursus houdbaarheid van 
levensmiddelen 
Case studie ILVO: Stabiliteit van 
langhoudende zuiveldranken 

Katleen Coudijzer 

3 3/mrt Minicursus zuivelverwerking ism 
Steunpunt Hoeveproducten en 
Boerenbond.  
Opleiding door ILVO: Minicursus 
zuivelverwerking: theorie.  

Katleen Coudijzer 

4 8/mrt Starterscursus type B-hoevetoerisme 
van PCLT 
Opleiding door ILVO: Starterscursus 
hoevetoerisme: Zuiveltechnologie - 
etikettering - verpakking.  

Barbara Duquenne 

5 10/mrt Minicursus zuivelverwerking ism 
Steunpunt Hoeveproducten en 
Boerenbond.  
Opleiding door ILVO: Minicursus 
zuivelverwerking: kaasbereiding.  

Willy Deville 
Katleen Coudijzer 

6 24/mrt Minicursus zuivelbereiding ism 
Steunpunt Hoeveproducten en 
Boerenbond.  

Barbara Duquenne 
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Opleiding door ILVO: Minicursus 
zuivelbereiding: ijsbereiding.  

7 25/mrt AOAC LowLands Symposium  
Lezing ILVO: Screening 
antibioticaresiduen: mogelijkheden en 
beperkingen 

Wim Reybroeck 

8 6/apr Santiago de Compostela, ES 
Lezing ILVO: Residues of antibiotics in 
dairy milk. Current situation and 
perspectives for the future.  

Wim Reybroeck 

9  7/apr Gijon, ES 
Lezing ILVO: Residues of antibiotics in 
dairy milk. Current situation and 
perspectives for the future. 

Wim Reybroeck 

10 8/apr Madrid, ES 
Lezing ILVO: Residues of antibiotics in 
dairy milk. Analysis of the problem from 
the lab point of view.  

Wim Reybroeck 

11 21/apr Kaasmakers Unicafes 
Opleiding door ILVO: Ondersteuning 
van melkverwerker vanuit ILVO en de 
overheid in Vlaanderen.  

Katleen Coudijzer 

12 3/mei Doctoraatsverdediging ILVO: The role 
of Pseudomonas and aerobe spore-
formers in bacterial spoilage and safety 
of milk and dairy products  
(Uitnodiging zie Bijlage 1) 

Valerie De Jonghe  

13 3/mei Doctoraatsverdediging ILVO: Effect of a 
changed milk fat composition on the 
quality and processing of milk  
(Uitnodiging zie Bijlage 2)  

Karen Smet  
 

14 4/mei Dag voor voedingstechnieken, Brugge  
Lezing ILVO: Testen op semi-industriële 
schaal. Een kans voor innovatie bij 
voedingsbedrijven. 

Katleen Coudijzer 

15 20/mei Food Science Symposium 2010 
BIORAD 
Less recognized and underappreciated 
Foodborne Pathogens  
Lezing ILVO: Shigatoxin Escherichia 
coli: The Bad, The Worse and The 
Pathogenic  

Koen De Reu  

16 27/mei Food safety, Inverness (UK) 
Lezing ILVO: Survival of MAP in 

Geertrui Vlaemynck 
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yoghurt and probiotic fermented milk.  
17 1-4/jun 6th International Symposium on 

Hormone and Veterinary Drug Residue 
Analysis 
Lezing 1 ILVO: The withdrawal time of 
veterinary drugs in practice and the 
possible use of a mathematical model 
to predict residue levels in biological 
matrices 

Els Daeseleire 
 

18 1-4/jun 6th International Symposium on 
Hormone and Veterinary Drug Residue 
Analysis 
Lezing 2 ILVO: Validation of Eclipse 50 
and Delvotest SP-NT Accelerator for 
screening of inhibitors in milk. 

Wim Reybroeck 
 

19 21/jun BCZ Basiscursus Zuiveltechnologie 
voor arbeiders, Zonhoven  
Opleiding door ILVO: Interne sanering 
en afvalwaterzuivering in de zuivel 

Hendrik De Ruyck 

20 23-27/aug EAAP 2010 Conference, Heraklion, 
Greece 
Lezing ILVO: Thermal inactivation 
kinetics of alkaline phosphatase in 
equine milk.  

Sophie Marchand 

21 15/sep Seminar on coagulse-negative 
staphylococci in the bovine, Gent  
Lezing ILVO: Distribution and 
characteristics of different CNS species 
isolated from milk and cow's 
environment.  

Veerle Piessens 
 

22 15/sep INTRAFOOD beurs, Kortrijk  
Lezing ILVO: Voorstelling FOOD PILOT 

Geert Van Royen 
 

23 16-17/sep 15th Conference on Food Microbiology  
Lezing ILVO: Mycotoxines en 
schimmels in voeding en diervoeder, 
problematiek en detectie 

Els Van Pamel 

24 16-17/sep 15th Conference on Food Microbiology  
Lezing ILVO: Mycobacterium avium 
subsp. paratuberculosis (MAP), 
problematiek ook voor voeding? 

Geertrui Vlaemynck 

25 4/okt Pulle en Zottegem  
Opleiding door ILVO: Demodag 'Ijs 
maken beginners'  

Barbara Duquenne 

26 14/okt  
 

VNA studienamiddag, Melle 
 Lezing ILVO: Screening van antibiotica 

Wim Reybroeck 
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residuen 
27 14/okt VNA studienamiddag, Melle 

Lezing ILVO: Detectie van antibiotica : 
bevestigingstechnieken 

Els Daeseleire 

28 20/okt Vervolmakingscursus, Pfizer, 
Diepenbeek 
Lezing ILVO: Screening for residues of 
antibiotics in milk: current situation 

Wim Reybroeck 

29 31/okt Easy Fairs Empack, Brussel 
Lezing ILVO: Beurspresentatie Food 
Pilot  

Katleen Coudijzer 
Geert Van Royen 

30 5/nov Taiex Workshop AGR43424 on EU 
Residue Controls (veterinary drugs), 
Tbilisi, Georgia 
Lezing ILVO: EU Residue controls – 
general aspects 

Wim Reybroeck 

31 16/dec Doctoraatsverdediging ILVO: Screening 
for residues of antibiotics and 
chemotherapeutics in milk and honey  
(Uitnodiging zie Bijlage 3) 

Wim Reybroeck   

32 10/feb 15ième Carrefour des productions 
animales, Gembloux 
Lezing DVP: La spectrométrie au 
service de l'élevage  

Pierre Dardenne 

33 2/apr Assemblée générale Comité du lait, 
Ciney 
Lezing DVP:  Recherches en Wallonie 
sur la spectrométrie infrarouge dans le 
lait  

Frédéric Dehareng 

34 3/mei Symposium Productions Animales, LLN  
Lezing DVP: Methamilk et Milkinir : à la 
recherche de nouvelles perspectives 
d'utilisation de la spectrométrie 
infrarouge en production laitière  

Frédéric Dehareng 

35 17-21/mei IDF-FIL Analytical week, Montréal  
Lezing DVP: The differentiation 
between lard & butterfat by FTIR  

Frédéric Dehareng 
 

36 12/apr BSAS, Belfast, Ireland 
Lezing DVP: Improvement and 
validation of fatty acid predictions using 
mid-infrared spectrometry  

Hélène Soyeur 

37 11-15/jul Annual Meetings of the American Dairy 
Science Association (ADSA), Denver, 
USA 
Lezing DVP: Improvement and 
validation of mid-infrared predictions of 
milk fatty acid  

Hélène Soyeur 
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Tot slot in onderstaande tabel ook nog 2 opleidingen waaraan werd deelgenomen 
zonder dat iemand van het ILVO-T&V of DQPA-DVP zelf actief betrokken was bij het 
geven van de betreffende opleiding. 
 
 Datum  Onderwerp  Deelnemers (ILVO -

CRA) 
1 18-19/okt Being the 1st in the 2nd decade of the 

3rd Millenium, 75 jaar Milchprüfring 
Bayern, Munchen 

Wim Reybroeck 
Frédéric Dehareng 

2 8-10/nov World Mycotoxin Forum (Noorderwijk 
NL) 

Els Daeseleire 
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3. Vergaderingen tussen NLR-MMP en het FAVV  
 
Volgende vergaderingen tussen het NRL-MMP consortium en het FAVV vonden 
plaats: 
 
 Datum  Aanwezig  

NRL-MMP 
Aanwezig  
FAVV 

Onderwerp  

1 4/jun Koen De Reu, Jessy 
Claeys, Véronique 
Ninane 

Luc Bollen e.a. Stuurgroep NRL-MMP 

2 22/jul Wim Reybroeck Geert Depoorter Uitwerken voorstel 
aanvaardingscriteria 
screeningstesten 

3 25/aug Wim Reybroeck 
Frédéric Dehareng 

Luc Bollen  Overleg 
aanvaardingscriteria 
screeningstesten 

4 17/nov Hendrik De Ruyck Luc Bollen,     
Dirk Courtheyn, 
Alain Dubois 

Overleg 
opleidingskalender 

5 7/dec Koen De Reu, Jessy 
Claeys, 
Véronique Ninane 

Luc Bollen Stuurgroep NRL-MMP 

 
 

4. Vergaderingen/workshops/activiteiten  
georganiseerd door de CRL’s  

 
 
Onderwerp  Datum 

vergadering/workshop  
Aanwezigen  
NRL-MMP 

NRL’s performance on Alkaline 
Phosphatase determination in 
cheese from pasteurized cow’s 
milk 

Voorjaar 2010 Deelname aan ring 
onderzoek door ILVO-
T&V 

Workshop of the EU-RL Milk en 
Milkproducts (EU-RL 
MMP’s) 
AFSSA-LERQAP, Maisons-Alfort, 
Frankrijk  
“Workshop ivm totaal kiemgetal in 
melk en het gebruik van het 
Bactoscantoestel” 

30/sep en 1/okt Hadewig Werbrouck 
Véronique Ninane 
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Verslag van de workshop van Melk en Melkproducten voor de NRLs, Parijs 2010 
 
Onderwerp: Workshop i.v.m. het totaal kiemgetal in melk en het gebruik van het  
  Bactoscan toestel. 
 
Het Europees referentielaboratorium Melk en Melkproducten (EU-RL-MMP) heeft op 
30 september en 1 oktober 2010 een workshop georganiseerd voor de nationale 
referentielaboratoria (NRLs). Het nationaal referentielaboratorium België werd 
vertegenwoordigd door Hadewig Werbrouck (ILVO-T&V) en Véronique Ninane (CRA-
W-DVP). De workshop had als hoofdthema: “Het totaal kiemgetal in melk en het 
gebruik van het Bactoscan toestel”. 
 
Laurent Laloux (EU-RL-MMP) heeft drie wijzigingen aangekondigd voor wat betreft 
het EU-RL-MMP: de benaming “Europees referentielaboratorium Melk en 
Melkproducten (EU-RL-MMP)” in plaats van “Communautair referentielaboratorium 
(CRL)”, de fusie van AFSSA en AFSSET tot ANSES (2) en de bevordering van 
Véronique Deperrois die nu hoofd is voor de eenheid Microbiologie (3). 
 
Paolo Caricato (DG-SANCO) heeft ons gerapporteerd over de activiteiten van DG-
SANCO binnen de Europese Commissie. Een herziening van de activiteiten van de 
Europese referentielaboratoria, meer bepaald een uitbreiding tot “alle domeinen” die 
betrekking hebben op melk zoals Staphylococcus aureus en Listeria spp.; een 
akkoord bereiken met de Verenigde Staten om de grenscontroles te limiteren van de 
geëxporteerde (en geïmporteerde) melkproducten en de problematiek van de 
controles van gepasteuriseerde melk afkomstig van andere species dan de koe. De 
ontwikkeling van  methoden om de alkalische fosfatase te bepalen (verificatie of een 
product al dan niet voldoende gepasteuriseerd is) van verschillende species is 
momenteel één van de prioriteiten van DG-SANCO. 
 
Deze workshop werd uitsluitend gewijd aan de telling van het totaal kiemgetal in 
rauwe melk. Véronique Deperrois (EU-RL-MMP) heeft dit thema ingeleid door een 
voorstelling te geven over de diversiteit van de microflora in rauwe melk en over de 
invloed van stressomstandigheden op deze diversiteit. De melk die uit de uier komt is 
vrij van micro-organismen op voorwaarde dat de koe geen tekenen vertoont van 
mastitis. De melk wordt pas erna gecontamineerd door commensalen die aanwezig 
zijn in/op de spenen van de koe, door de mens, door het werkmateriaal, door de 
omgeving (vb. strooisel en lucht), …. Het onderhoud, het is te zeggen de 
veehouderspraktijken toegepast door de landbouwer, van deze “reservoirs”, hebben 
een invloed op de samenstelling van de rauwe melk; bv. het toevoegen van hooi aan 
het strooisel verhoogt het aantal lactobacillen in de rauwe melk. Uiteindelijk kan 
gezegd worden dat de microflora van rauwe koemelk variable hoeveelheden aan 
nuttige micro-organismen (1) bevat, die bv. gebruikt worden bij de kaasbereiding, 
zoals o.a. leuconostocs, lactobacillen, lactococcen, Propionibacteria, gisten, 
schimmels, streptococcen, Enterococcus en “rijpende” bacteriën (kaasbereiding); 
bederforganismen (2) zoals gesporuleerde bacteriën, psychrotrofe bacteriën, 
coliformen, gisten en schimmels; en pathogene micro-organismen (3) zoals 
staphylococci, Escherichia coli, Salmonella spp. en Listeria monocytogenes. Deze 
microbiële diversiteit en de variabiliteit zijn belangrijke factoren die mogelijks in 
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rekening gebracht moeten worden wanneer methoden, die het aantal bacteriën in 
rauwe melk bepalen, worden vergeleken aangezien hun doelen verschillend kunnen 
zijn:  bacteriën zijn steeds minder in staat om gegroepeerd te groeien in specifieke 
omgevingscondities (sommige groepen worden onvermijdelijk uitgesloten), voor 
sommige geïndividualiseerde “dode” bacteriën voor de andere levende bacteriën, … 
 
Voor de toepassing van de verordening CE 853/2004 inzake specifieke 
hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong, is de 
referentiemethode voor het totaal kiemgetal van rauwe melk te bepalen de methode 
van het tellen van het aantal kolonies bij 30°C, ge normaliseerd ISO 4833. Het 
competentieniveau van de Europese referentielaboratoria ten opzichte van deze 
methode werd door het EU-RL-MMP geëvalueerd door middel van ringtesten in 2007 
en 2009. De resultaten van deze laatste testen werden door Alexandra Cauquil (EU-
RL-MMP) gepresenteerd. Hierbij werd aangetoond dat het competentieniveau van de 
Europese laboratoria over het algemeen voldoende was. Bovendien was het niveau 
verbeterd ten opzichte van 2007: 88% van de deelnemers haalden een goede Z-
score in vergelijking met 82% in 2007. Echter, er waren zes Europese laboratoria 
(uitgesloten voor de evaluatie van de resultaten) die nog steeds de 
referentiemethode niet gebruiken. Paolo Caricato, de vertegenwoordiger van DG-
SANCO, was hiermee niet opgezet. 
 
Rabid Miled (EU-RL-MMP) gaf vervolgens een volledig overzicht van de alternatieve 
methoden voor het bepalen van het totaal kiemgetal in rauwe melk. De alternatieve 
methodes Bactoscan FC (Foss, Denemarken) en Bactocount (Bentley, USA) werden 
ook meer in detail besproken door vertegenwoordigers van de respectievelijke 
fabrikanten: Berte Asmussen voor Foss en Pierre Broutin voor Bentley. Het principe 
van deze twee methoden is gebaseerd op de flowcytrometrie methodologie met 
detectie van bacteriën door middel van epifluorescentie microscopie. In beide 
gevallen worden de bacteriële clusters verbroken tot individuele bacteriën, worden de 
bacteriën gekleurd met een fluorescerende kleurstof en worden vervolgens de 
gekleurde bacteriën naar het afleessysteem gebracht door middel van een “sheath 
liquid”. De fluorescerende kleurstof van iedere individuele bacterie wordt geëxiteerd 
door een laser en gedetecteerd door een detector. Het afleessysteem zet het 
gedetecteerde lichtsignalen om in elektronische pulsen. Deze pulsen worden 
vervolgens omgezet naar het aantal kolonievormende eenheden aan de hand van 
een conversietabel. Er werd tevens een demonstratie gegeven van de Bactocount 
(Bentley). 
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Figuur1: Bactoscan FC en Bactocount IBC.  
 
Deze methoden kunnen worden toegepast in het kader van de verordening 853/2004 
op voorwaarde dat ze gevalideerd zijn volgens de ISO 16140 norm en dat hun 
conversierelatie bepaald is in overeenstemming met de ISO 21187 norm. Betrand 
Lombard (EU-RL-MMP) overliep nog eens de belangrijkste regels. Concreet werd 
gezegd dat er nog geen enkel alternatieve methode in orde is met de validatie maar 
een tijdelijke goedkeuring werd gegeven aan de Bactoscan FC. Dit laatste is te wijten 
aan het feit dat een deel van de evaluatatie van de validatie gedocumenteerd is en 
aan het feit dat de Bactoscan FC reeds meer dan 10 jaar aangewend wordt in de 
meeste Europese landen. Om dit toestel te mogen blijven gebruiken in het kader van 
de verordening 853/2004 zal de fabrikant (Foss) niettemin de validatie van de 
Bactoscan moeten uitvoeren conform  de ISO 16140 norm.  Er werd door het EU-RL-
MMP geen termijn vastgelegd maar men verwacht dat de validatie van de 
BactoscanFC ongeveer twee jaar in beslag zal nemen. Voor het uitvoeren van de 
validatie binnen een ringtest werd vanuit het EU-RL-MMP aan de fabrikanten, 
waaronder deze van de Bactoscan FC, gevraagd om beroep te doen op een 
gespecialiseerde organisatie. Dat aspect is niet de verantwoordelijkheid van de 
NRLs. Drie Europese gecertificeerde organisaties, gespecialiseerd in dat soort werk, 
werden aangehaald: Microval, AFNOR certificatie en Nord Val. Betreffende de 
evaluatie van de Bactocount, werden er zowel voor het totaal kiemgetal als voor de 
somatische cellen intra-laboratoriumtesten uitgevoerd door het EU-RL-MMP om dit 
toestel te valideren. De analyses zijn reeds afgerond en worden binnenkort 
gepubliceerd. 
 
Bertrand Lombard (EU-RL-MMP) heeft enkele veranderingen aangehaald 
betreffende de herziening van de ISO 16140 norm (normalisatie). De veranderingen 
hebben betrekking op de statistische verwerking, de invoering van acceptatiecriteria, 
verbeterde bruikbaarheid (praktische toepasbaarheid) en precisie van het 
toepassingsgebied. De norm is inderdaad niet van toepassing op een alternatieve 
methode eigen aan het labo (een interlaboratoriumtest heeft geen zin in dit geval) 
maar wel op commerciële methodes. 
 
Het thema normalisatie, betreffende de ISO 16297/IDF 161 norm, werd afgesloten 
door Harrie Van den Bijgaart (Qlip, Nederland).  Dit is een specifieke norm en een 
aanvulling op de ISO 16140 norm die kan toegepast worden op het evaluatie deel, 
dat wil zeggen de intra-laboratoriumtesten van de alternatieve methoden voor het 
bepalen van het totaal kiemgetal in melk. 
 
Gezien de complexiteit van de normalisatie met betrekking tot de evaluatie van de 
alternatieve methoden voor de bepaling van de totale flora in melk, heeft het EU-RL-
MMP aangeboden om een praktische handleiding te maken waarin de procedures in 
detail worden besproken (beide normen gecombineerd ISO 16140 en 16297). 
 
De verantwoordelijkheid van de NRLs, voor wat betreft de geschiktheid van de 
conversierelatie voor de alternatieve methoden (voorbereiding en controle volgens 
de ISO 21187 norm), werd teruggeroepen. De “check-list”, die door het EU-RL-MMP 
werd ontworpen, vooral met de hulp van Koen De Reu (ILVO-T&V), werd verspreid 
aan de NRLs om hen te helpen om de kwaliteit van het werk, uitgevoerd door de 
routine laboratoria, te beoordelen. Jolanta Rola (PIWET, Polen), die de “check-list” 
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heeft gebruikt, heeft een aantal suggesties gegeven om deze lijst te verbeteren en 
om deze lijst beter te richten op het uiteindelijke doel. Er werd tevens een werkgroep 
gevormd om deze lijst te herzien rekening houdend met de gegeven opmerkingen. 
 
Samenvattend kan dus gesteld worden dat de algemene regel is dat er één 
conversierelatie mag opgemaakt worden per type toestel en per land. Uitzonderlijk 
kunnen er meerdere conversierelaties zijn maar dit moet dan gemotiveerd worden 
(bv. een totaal verschillend klimaat). In de praktijk wordt het maken van de 
conversierelatie in feite belemmerd door de moeilijkheid voor het verspreiden van 
dezelfde melkmonsters tussen de verschillende laboratoria wanneer de afstand 
tussen de laboratoria te groot is. Een interessante benadering om dit probleem te 
omzeilen werd geïllustreerd door Giusseppe Bolzoni (IZLER, Italië). De 
gepresenteerde benadering (de details van de statistische verwerking zijn 
beschikbaar op www.izler.it → referentiemateriaal) suggereert dat de mogelijkheid 
bestaat om binnen Europa over één enkele conversierelatie te beschikken. Er werd 
een werkgroep opgericht om de haalbaarheid van een dergelijke ambitie te 
beoordelen. Véronique Ninane (CRA-W-DVP) zou deel uit maken van deze 
werkgroep. 
 
 
 
 

5.  Andere externe vergaderingen  
 
Geen specifieke vermeldingen 
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6.  Verslag van de opleidingen/externe 
cursussen/zendingen  

 

6a. Workshops 
 
 
In 2010 werden er twee opleidingen of workshops georganiseerd in samenspraak 
met het FAVV. De eerste workshop ging door op 22 juni 2010 te Brussel de tweede 
workshop ging door op 22 oktober 2010 eveneens te Brussel. 
 
 
Workshop 22 juni 2010: “Validation of new microbiol ogical tests for screening 
of antimicrobial residues in milk.” 
 
In een eerste voordracht werd de “Use and validation of the Eclipse 50” toegelicht. 
Aansluitend kwam de ”Use and validation of Delvotest SP-NT Accelerator” aan bod. 
Wim Reybroeck (ILVO-T&V) verzorgde beide uiteenzettingen. 
De uitnodiging en het gedetailleerde programma van de workshop werd in bijlage 4  
van dit activiteitenverslag toegevoegd.  
Op de workshop waren in totaal 16 personen aanwezig en de workshop kreeg een 
globale beoordeling van 4,2/5. 
 
 
Workshop 22 oktober 2010: “Theoretical and practica l background on bacteria, 
fungi and viruses.” 
 
De workshop werd geopend met een voordracht over “Bacteria: single celled 
prokaryote micro-organisms”, verzorgd door Koen De Reu (ILVO-T&V). Nadien 
vervolgde Geertrui Vlaemynck (ILVO-T&V) met een mondelinge bijdrage over 
“Detection and identification of yeasts and moulds”. De laatste presentatie handelde 
over “Viruses: small microorganisms that can’t multiply on their own” en werd 
gebracht door Els Van Coillie (ILVO-T&V). 
 
 
De uitnodiging en het gedetailleerde programma van de workshop werd in bijlage 5  
aan dit activiteitenverslag toegevoegd.  
Op de workshop waren in totaal 44 personen aanwezig en de workshop kreeg een 
globale beoordeling van 4,1/5. 
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6b. Communicatiegroepen 
 
Zowel op 22 juni 2010 als op 7 december 2010 werden communicatiegroepen 
georganiseerd. Naast een korte voorstelling van de NRL-MMP activiteiten tot dan toe 
georganiseerd en gerealiseerd in 2010 kwamen ook diverse wetenschappelijke en 
analytische aspecten aan bod. 
 
Op 22 juni 2010 betrof dit: 
 

� Korte voorstelling van de gerealiseerde activiteiten van het NRL in voorjaar 
2010.  

 (K. De Reu) 
� Voorstelling te organiseren ringonderzoek screening van chlooramphenicol 
 (W. Reybroeck) 
� Mycobacteruim avium subsp. paratuberculosis (MAP) problematiek en detectie 
  in melk en melk producten. (L. Van Brandt) 
� Gebruik van analytische technieken voor de bepaling van de oxidatieve  
 capaciteit van melk en melkproducten. (K. Coudijzer) 
� Reflecties over de analytische week 2010 georganiseerd door de IDF. 

  (V. Ninane) 
 
De uitnodiging en het gedetailleerde programma van de workshop werd in bijlage 6  
aan dit activiteitenverslag toegevoegd.  
 
 
 
 
Op 7 december 2010 betrof dit: 
 

� Korte voorstelling van de gerealiseerde activiteiten van het NRL Melk in 2010. 
  (K. De Reu) 

� Voorstelling van het  ringonderzoek screening van chlooramphenicol.  
  (K. De Reu) 

� Detectie en kwantificatie van het toxinogeen potentieel van aërobe  
 sporenvormers. (V. Dejonghe) 
� Verslag EU-RL-MMP workshop inzake het totaal kiemgetal in rauwe melk  
 (Bactoscan). (H. Werbrouck en V. Ninane) 
� Moleculary Imprinted Polymers (MIP’s) als screeningsmethode voor antibiotica  
 in melk? (G. Van Royen) 

 
De uitnodiging en het gedetailleerde programma van de workshop werd in bijlage 7  
aan dit activiteitenverslag toegevoegd.  
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7. Contact met de externe laboratoria  
 

7a. Informatie aan de laboratoria 
De informatie aan de erkende laboratoria gebeurde via bespreking, vraagstelling per 
mail of telefoon. Hieronder wordt een overzicht gegeven van deze adviesverlening. 
 
 Datum Vraagsteller Onderwerp 
1 9/feb Labo 1 Validatie totaal kiemgetal van melk 
2 24/feb Labo 2 Normen Staphylococcus aureus in 

rauwe melk 
3 16/feb Labo 3 Protocol antibiotica screening 
4 12/mrt Labo 1 Eerstelijnscontrole totaal kiemgetal 
5 28/mei Labo 4 Monstervoorbereiding EU-RL 

methode voor enterotoxines van 
Staphylococcus aureus 

6 30/aug Labo 4 Furosine bepaling 
7 23/sep Labo 5 Normen FNZ en ISO 11290-2 

(1998) (Telling L. monocytogenes) 
8 8/okt Labo 2 Bepaling coli achtigen in 

ligbedstrooisel 
9 13/okt Labo 2 Methode voor bepaling van sulfiet 

reducerende clostridia in melk 
10 16/nov Labo 2 Bepaling thermoresistente bacteriën 
 
 

7b. Audit laboratoria 
 
Er werden geen audits uitgevoerd. 

7c. Organisatie interlaboratoriumproeven en samenva tting evaluatie 
laboratoria 
 
In 2010 werden er twee ringonderzoeken georganiseerd in samenspraak met het 
FAVV. Het eerste ringonderzoek ging  door in februari 2010 (week 8) en het tweede 
werd in de september 2010 (week 38) georganiseerd. Het betrof respectievelijk een 
ringonderzoek voor de bepaling van de titreerbare zuurtegraad van yoghurt en de 
screening van chlooramphenicol in melk. 
 
7ci: Ringonderzoek titreerbare zuurtegraad van yoghurt. 
In week 8 van 2010 (februari) organiseerde het ILVO-T&V, op vraag van AFSCA 
Gembloux (LFSAGx) in het kader van hun accreditatie, het ringonderzoek 
“Titreerbare zuurtegraad van yoghurt (potentiometrische methode)”.  
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Het ILVO-T&V heeft ervaring in het betreffende onderwerp, dit door problemen in de 
praktijk vastgesteld in 2005. De zuurtegraad van yoghurt wordt gebruikt als 
kwaliteitsparameter.  
Er werd gebruik gemaakt van de analysemethode: ISO 11869 (IDF 150:1991), deze 
berust op volgend principe: titratie met 0.1 N NaOH tot pH 8,3. 
In het kort verloopt de methode als volgt: 10 g yoghurt mengen met 10 ml water en 
daarna 0,1 N NaOH toevoegen tot pH 8,3. Het resultaat wordt uitgedrukt in % 
melkzuur, met % melkzuur = V NaOH (ml) x 0,9 / massa yoghurt in g. 
 

In onderstaande tabel worden bekomen resultaten weergegeven: 
 
Staal   ILVO-T&V  LFSAGx 1  LFSAGx 2 

1   1,056 %  1,054  1,067  

 1,060  1,051  1,065  

 -  -  1,072  

 -  -  1,065  

   -  -  1,066  

 -  -  1,064  

gem.  1,058  1,053  1,067  

r  0,004  0,003  0,008  

juistheid  -  -0,005  + 0,009  

2   0,958  0,892  0,933  

 0,986  0,911  0,937  

gem.  0,972  0,902  0,935  

r  0,028  0,019  0,004  

juistheid  -  -0,07  -0,037  

3   1,049  1,034  1,043  

 1,050  1,032  1,033  

gem.  1,050  1,033  1,038  

r  0.001  0,002  0,01  

juistheid  -  -0,017  -0,012  

 
Er werden aanvaardbare resultaten bekomen. De norm voor herhaalbaarheid 
(r=0,05%) werd in alle gevallen gehaald. Enkel voor staal 2 werd door laborant 1 van 
LFSAGx een iets grotere afwijking t.o.v. de referentie bekomen. De in de wetgeving 
vooropgestelde zuurtegraad kan terug gevonden worden in KB (18.03.1980): 
titreerbare zuurtegraad van yoghurt en moet minimum 0,7% zijn.  
De bespreking van de resultaten van dit ringonderzoek gebeurde in detail op de 
Communicatiegroep NRL-MMP van 22/06/2010. 
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7cii: Ringonderzoek screening chlooramphenicol in rauwe melk. 
 
In week 38 van 2010 (september) organiseerde het ILVO-T&V een tweede 
ringonderzoek, dit opnieuw in samenwerking met het FAVV, “Screening van 
chlooramphenicol in rauwe melk”. 
 
De melkstalen gedopeerd met chlooramphenicol werden aangemaakt en bewaard bij 
diepvriestemperatuur. De stabiliteitsstudie uitgevoerd door het CRL Anses 
(Fougères) in 2002 had namelijk aangetoond dat melkstalen gedopeerd met 
chlooramphenicol (CAP) stabiel zijn gedurende 29 dagen bij -20°C. 
Voor de aanmaak van de stalen werd gebruik gemaakt van verse rauwe mengmelk, 
afkomstig van 4 koeien die gedurende de laatste 8 weken niet met 
diergeneesmiddelen werden behandeld en een laag cel- en kiemgetal had. Deze 
blanco melk werd gecontroleerd op aanwezigheid van chlooramphenicol en 
bacteriegroeiremmende stoffen. 
Voor het ringonderzoek werd volgend tijdschema gevolgd. Op 21 september 2010 
werden de stalen voor het ringonderzoek op ILVO-T&V aangemaakt (al dan niet 
gedopeerd met CAP) en uitgetest (eveneens op homogeniteit) Het transport van de 
diepgevroren stalen via de dispatching van het FAVV vatte aan op 22 september 
2010. Er werd duidelijk gesteld dat betreffende monsters bij -20°C dienden bewaard 
te worden tot analyse. De deelnemende labo’s kregen van 22 september tot en met 
12 oktober 2010 de tijd om de stalen te analyseren. Het ILVO-T&V analyseerde de 
stalen op 12 oktober 2010 (referentie). De verwerking van de resultaten en de 
verzending van het rapport is voorzien voor januari 2011. 
De deelnemers aan dit ringonderzoek waren enerzijds de verplicht deel te nemen 
labo’s zijnde CER, FLVVG & T&V-ILVO, alsook twee andere externe labo’s. 
De stalen werden blind gecodeerd en afgevuld in epjes. De deelnemers kregen 10 
blind gecodeerde stalen (5 in duplo).  
 
Decoderingstabel: 
 
   Concentratie CAP REF.  LAB 1   LAB 2   LAB 3   LAB 4   LAB 5   

A  0,3 ppb CAP  8  20  24  31  41  51  

A  0,3 ppb CAP  10  12  27  38  45  54  

B  blanco  9  15  28  33  44  52  

B  blanco  3  18  30  36  42  57  

C  0,5 ppb CAP  4  17  22  34  48  59  

C  0,5 ppb CAP  1  11  23  39  47  55  

D  1 ppb thiamphenicol  5  19  29  35  50  56  

D  1 ppb thiamphenicol  7  16  26  40  46  53  

E  0,1 ppb CAP  6  14  25  32  49  58  

E  0,1 ppb CAP  2  13  21  37  43  60  
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Volgens de Europese wetgeving is chlooramphenicol een verboden stof 
(nultolerantie), de Europese MRPL is 0,3 µg CAP/kg (ppb) (Beschikking 
2003/181/EG), de Belgische MRPL is echter : 0,1 µg CAP/kg (ppb) (mail FAVV 
31/03/2003). 
 
De laboratoria namen deel met onderstaande screeningstesten en gaven hierbij 
volgende detectielimieten op: 
 

Laboratorium   Screeningstest   Detectielimiet  (µg/kg)   

T&V-ILVO  CAP EIA (EuroProxima)  0,1  

1  CAP EIA (EuroProxima)  0,01  

2  Chlooramphenicol (CERgroupe)  0,01  

3  CAP EIA (EuroProxima)  0,1  

4  LC-MS/MS  < 0,1  

5  CAP EIA (EuroProxima)  0,1  

 
Na de verwerking van de resultaten kunnen volgende besluiten geformuleerd 
worden: 

• Er waren 3 labo’s die geen schatting hebben gemaakt van de concentratie 
aan chlooramphenicol in de stalen. Eén labo gaf geen interpretatie van de 
resultaten. 

• Bij 2 labo’s werden voor de blanco stalen en voor de stalen gedopeerd met 1 
ppb thiamphenicol vals-positieve resultaten bekomen: 1 labo vond 0,03 ppb 
CAP (> detectielimiet) en één labo vond 0,01 ppb CAP (= detectielimiet, 
nochtans gerapporteerd als conform). 

• Bij één labo was er ook een fout-conform resultaat: dit labo miste één van de 
stalen belast met 0,1 ppb CAP (5% vals-conforme resultaten zijn 
aanvaardbaar op het betrokken concentratieniveau). 

• Er was ook nog 1 labo die de stalen gedopeerd met 0,1 ppb CAP als conform 
rapporteerde dit niettegenstaande CAP-concentraties van 0,1 en 0,2 ppb 
werden teruggevonden. 
 

De deelnemende labo’s worden op de hoogte gesteld van de resultaten en het 
betreffende rapport zal hen worden gestuurd. 
Op de communicatiegroep en stuurgroep juni 2010 werd over de opzet van het 
ringonderzoek uitgebreid gerapporteerd. Op de communicatiegroep en stuurgroep 
van 7 december 2010 werden de bekomen resultaten beknopt besproken. 
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8.  Analyse activiteiten  
 

8a. Validatie van methoden 
 
ILVO-T&V 
 
Screeningsmethoden voor β-lactams en tetracyclines in melk: 

TwinSensor Milk  (BT00660+) (Unisensor) en ßeta-s.t.a.r. Combo (Neogen 
Corporation) 
De resultaten van de validatiegegevens van de TwinSensor Milk (BT00660+) 
werden verwerkt tot een rapport. De ßeta-s.t.a.r. Combo werd gevalideerd 
volgens Beschikking 2002/657/EG van de Commissie. De gevoeligheid van de 
test werd bepaald voor β-lactam verbindingen en tetracyclines gedopeerd in 
melk. Daarnaast werden eveneens de robuustheid (impact test protocol, 
reagentia, batch verschillen, …) en de invloed van melkparameters op de 
testresultaten nagegaan. Tevens werd nagegaan of de test ook bruikbaar is 
voor het testen van melk van diersoorten verschillend van koeien. Tenslotte 
werd met beide testen deelgenomen aan een nationaal ringonderzoek. De 
resultaten werden verwerkt in een rapport. 

 
Microbiologische breedspectrum screeningsmethoden voor rauwe melk toepasbaar 
door de IO’s 

 
De Charm Blue Yellow II met scanneraflezing van de kleur van de cupjes werd 
gevalideerd volgens Beschikking 2002/657/EG van de Commissie. Met de 
validatie van de Eclipse 3G (ZEU Inmunotec) werd in 2010 gestart. Bedoeling 
is na te gaan of de testen voldoen aan de in 2010 opgestelde 
acceptatiecriteria voor microbiologische inhibitortesten gebruikt bij de IO’s in 
het kader van de uitbetaling van de rauwe melk. 

 
 
CRA-DVP 
 
 
Pour pouvoir utiliser la méthode Bactoscan FC dans le contexte du règlement (CE) 
853/2004 fixant, notamment, les règles d'hygiène applicables au lait cru, la relation 
de conversion entre le Bactoscan FC et la méthode de référence doit être vérifiée 
conformément à la norme ISO 21187│FIL 196. Le CRA-W-DVP a établi un protocole 
de vérification qui s'inscrit dans ce cadre normatif pour les appareils belges 
(Protocole de vérification en annexe). Ce protocole prévoit une fréquence de 
vérification annuelle ; en 2010, la vérification de la relation a montré qu'elle est 
toujours correcte  
 
Er werden 2 rapporten opgemaakt die als bijlage aan dit activiteitenverslag werden 
toegevoegd.  
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Bijlage 8: Protocole de vérification de la relation  de conversion  
des Bactoscan FC belges 
 
 
Bijlage 9: Vérification de la relation de conversio n des Bactoscan FC 
 

 

8b. Validatie van methoden en implementatie van de analyses in het 
geaccrediteerde laboratorium 
 
ILVO-T&V 
Een aantal analysemethoden werden in 2010 op punt gesteld en gevalideerd, 
gevolgd door een aanvraag tot accrediteren tijdens de BELAC audit in november 
2010. 
 
Onderstaande chromatografische methode werd gevalideerd en aangeboden voor 
accreditatie: 
 
Matrix Parameter Methode 
Melk  Niet-steroidale 

ontstekingsremmers LC/MS-MS 
Eigen LC/MS-MS methode – 
identificatie + kwantitatief 

ILVO-T&V voorziet dat de  betreffende methode in het voorjaar 2011 officieel zal 
opgenomen worden in de geaccrediteerde scoop van ILVO-T&V. 
 

8c Overige validaties/evaluaties en studies 
 
Elk lot CMT platen bestemd voor gebruik door de Interprofessionele Organismen bij 
het remstoffenonderzoek in het kader van de officiële kwaliteitsbepaling van rauwe 
melk werd op het ILVO-T&V (labo screening antibioticaresiduen) getest inzake de 
testgevoeligheid van de test voor benzylpenicilline, sulfadiazine, oxytetracycline. 
Tevens werden de gevonden kleurwaarden voor blanco melk geëvalueerd. Loten die 
niet aan de vooropgestelde specificaties voldoen, worden niet toegelaten voor de 
vooropstelde toepassing. 
Op vraag van DSM Food Specialties werd het protocol voor de aflezing van de CMT 
platen in de maand november licht gewijzigd en worden de CMT platen sinds 
01/12/2010 afgelezen na 2 uur en 55 minuten incubatie met nieuwe software. 

8d Ontwikkelen van nieuwe methodes 
 
Er werden in 2010 niet onmiddellijk bijkomende methoden omtrent melk en 
melkproducten verder ontwikkeld. Wel werd een methode voor de screening van 
chlooramphenicol in bijenwas verder ontwikkeld. Na meervoudige extractie met 
hexaan & water en na opzuivering van het extract met acetonitrile kan bijenwas 
gescreend worden op de aanwezigheid van chlooramphenicol met een indirect 
competitieve enzymatische immunologische test (CAP EIA, EuroProxima). Bij deze 
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screening wordt een testgevoeligheid van 0,3 ppb chlooramphenicol gehaald. 
Hetzelfde extract kan geanalyseerd worden met LC-MS/MS. 

9. Wetenschappelijke en technische samenwerking  
 

9a. Wetenschappelijke en technische vragen door het  FAVV en CRL 
MMP 
 
Vragen gericht aan ILVO-T&V 
 
Datum Vraagsteller Onderwerp 
1/feb FAVV Gentbrugge Gebruik Vivaldi (document beheer 

systeem) 
23/apr FAVV Gentbrugge Standaard desfuroylceftiofur 
aug EU_RL_MMP’s (in overleg met 

Vera Cantaert) 
Vraag naar de criteria voor 
colostrum melk 

27/sep FAVV Melle Oplosbaarheid chemische 
componenten 

 
 
Vragen gericht aan CRA-DVP 
 
Geen vragen door FAVV. 
 
 

9b. Wetenschappelijke samenwerking met externe labo ratoria 
 
ILVO-T&V 
 
In 2010 werd door het ILVO-T&V meegewerkt aan de BAX® ESCHERCHIA COLI 
O157/H7 MP Kit validatie.(zie Bijlage  10)  
Het betreft een Real-Time Assay for rapid detection of Escherichia coli O157/H7. 
Er werd gebruik gemaakt van de BAX® ESCHERCHIA COLI O157/H7 MP Kit van 
Dupont-Qualicon. Op het ILVO-T&V werd de Real Time PCR Methode uitgevoerd 
versus de referentiemethode. Ondertussen is de Real Time PCR methode AFNOR 
gevalideerd en een door het FAVV erkende methode voor rauw vlees en groenten. 
 
 
In onderstaande tabel kunnen alle gevalideerde methodes (AFNOR en/of FAVV 
erkend) voor E. coli O157 detectie teruggevonden worden (update 8 december 
2010). 
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Detection of  E. coli O157 in food* 

Reference Method name Producer Method type 

ISO 16654 Horizontal method 
detection E. coli 
O157 

n.a. Classical 
culture method 

AFNOR BRD-07/14-
09/07**  

Rapid’E. coli 
O157:H7 

BIO-RAD Culture 
method 

AFNOR BIO-12/8-
07/00**  

VIDAS ECO Biomérieux  Immuno-
enzymatic 

AFNOR BIO-12/25-
07/09**  

VIDAS UP E. coli 
O157 including H7 

Biomérieux  Immuno-
enzymatic 
(phage protein) 

AFNOR BRD-07/15-
06/08** 

IQ-Check E. coli 
O157:H7 

BIO-RAD Real-time PCR 

AFNOR GEN-25/04-
11/08** 

GeneDisc E. coli 
O157 

GENESYSTEMS Real-time PCR 

AFNOR QUA-18/04-
03/08** 

BAX PCR Assay E. 
coli O157:H7 

DuPont Qualicon  PCR 

AFNOR QUA-18/07-
07/10** 

BAX Real -Time 
PCR Assay E. coli 
O157:H7 

DuPont 
Qualicon  

real time PCR  

AFNOR ADN-33/01-
02/10** 

HQS E. coli 
O157:H7 

ADNucleis  Real-time PCR 

* Some methods for specific food matrices 
** Alternative methods validated according to ISO 16140 - AFNOR  + FAFSC (update 
10/01/2011) 
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10. Perspectieven  
 
 
In 2011 zullen twee workshops georganiseerd worden. De eerste workshop: 
“Voorkomen, pathogenese, opsporen en typering van Salmonella”, zal doorgaan op 
29 maart 2011. De tweede workshop “Interferenties bij microbiologische inhibitor 
testen en validatie van Charm Blue-Yellow II” zal doorgaan in het najaar van 2011. 
 
Er zijn voor 2011 ook 2 ringonderzoeken gepland. In het voorjaar van 2011 zal een 
ringonderzoek voor titreerbare zuurtegraad van yoghurt georganiseerd worden. Het 
tweede ringonderzoek “Opsporing van enterotoxines van Staphylococcus aureus in 
melk” is voorzien in het najaar, meer bepaald in week 37/38. 
 
Specifiek zal er in 2011 ook aandacht gaan naar de validatie van de Charm Blue-
Yellow II microbiologische inhibitor test bruikbaar voor de screening van rauwe melk. 
 
Tot slot zal het ILVO-T&V een centrale rol spelen in de organisatie van het jaarlijkse 
symposium voor levensmiddelen microbiologie dat in 2011 zal doorgaan op 22 en 23 
september te Brussel. 
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Bijlage 1: Uitnodiging Doctoraatsverdediging Valeri e De Jonghe  
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Bijlage 2: Uitnodiging Doctoraatsverdediging Karen Smet  
 

 
 

 



ACTIVITEITENVERSLAG 2010 
NRL MELK EN MELKPRODUCTEN / LNR LAIT ET PRODUITS LAITIERS 
  PAGINA 27 VAN 43 

Bijlage 3: Uitnodiging Doctoraatsverdediging Wim Re ybroeck  
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Bijlage 4:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

 

 

WORKSHOP NRLs MILK AND MILKPRODUCTS

 

Validation of new microbiological tests for screening of antimicrobial residues 

in raw milk 
 

22/06/2010 

 

 

 

 

09:30-10:00 ARRIVAL WITH COFFEE

 

10:00-10:05 Introduction 

 

10:05-10:45 Use and validation of Eclipse 50

Wim Reybroeck 

 

10:45-11:00  COFFEE BREAK

 

11:00-11:45 Use and validation of Delvotest SP

  Wim Reybroeck 

 

11:45-12:00 Questions and Discussion
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Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire 

WORKSHOP NRLs MILK AND MILKPRODUCTS 

w microbiological tests for screening of antimicrobial residues 

ARRIVAL WITH COFFEE 

Use and validation of Eclipse 50 

Wim Reybroeck – ILVO-T&V 

COFFEE BREAK 

Use and validation of Delvotest SP-NT Accelerator 

Wim Reybroeck – ILVO-T&V 

Questions and Discussion 
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Bijlage 5:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alim

 

 

WORKSHOP NRLs MILK AND MILKPRODUCTS

 

Theoretical and practical background on bacteria, fungi and viruses

 

22/10/2010 

 

 

09:30-10:00 ARRIVAL WITH COFFEE

 

10:00-10:05 Introduction 

 

10:05-10:35 Bacteria: single celled prokaryote micro

 Dr. ir. Koen De Reu 

 

10:35-10:50  COFFEE BREAK 

 

10:50-11:20 Detection and identification of yeasts and moulds

Dr. ir. Geertrui Vlaemynck 

 

11:20-11:50 Viruses: small microorganisms that can’t multiply on their own

Dr. ir. Els Van Coillie

 

11:50-12.00 Questions and Discussion
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Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire 

WORKSHOP NRLs MILK AND MILKPRODUCTS 

Theoretical and practical background on bacteria, fungi and viruses

ARRIVAL WITH COFFEE 

Bacteria: single celled prokaryote micro-organisms  

. ir. Koen De Reu – ILVO T&V 

 

Detection and identification of yeasts and moulds 

Dr. ir. Geertrui Vlaemynck – ILVO T&V 

Viruses: small microorganisms that can’t multiply on their own

Dr. ir. Els Van Coillie – ILVO T&V 

Questions and Discussion 
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Bijlage 6:  
Nationaal Referentielaboratorium 

Laboratoire National de Référence 

 

 
 
 
 
 

Geachte Mevrouw, Mijnheer,  

 

Hierbij willen wij U, op vraag van het FAVV, 

uitnodigen voor de bijeenkomst van de 

Communicatiegroep van de Nationale Referentie 

Laboratoria Melk en Melkproducten

deze bijeenkomst is verplicht voor 

interprofessionele organismen MCC 

Comité du Lait. 

 

De vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 22 juni 

2010 van 12u00 tot 13u30 te Brussel in het 

Kruidtuin – Food Safety Center, op de 8

lokaal K08/110315(A), Kruidtuinlaan 55 in 1000 

Brussel. 

 

Er wordt een broodjeslunch voorzien.

 

Hieronder vindt U de dagorde van deze bijeenkomst:

 

• Inleiding door het FAVV 

• Korte voorstelling van de gerealiseerde 

activiteiten van het NRL in 2010

• Voorstelling te organiseren ringonderzoek 

screening van chlooramphenicol

• Mycobacteruim avium subsp. 

(MAP) problematiek en detectie in melk en melk 

producten 

• Gebruik van analytische technieken voor de 

bepaling van de oxidatieve capaciteit van melk 

en melkproducten 

• Reflecties over de analytische week 2010 

georganiseerd door de IDF  

 

 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

 

Het afdelingshoofd ILVO - T&V, Dr. L. Herman

 
  

FAVV 

Federaal Agentschap voor de Veilighe
van de Voedselketen 
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Nationaal Referentielaboratorium Melk en melkproducten

Laboratoire National de Référence Lait et produits laitiers

raag van het FAVV, 

uitnodigen voor de bijeenkomst van de 

Nationale Referentie 

Laboratoria Melk en Melkproducten. Deelname aan 

is verplicht voor de 

interprofessionele organismen MCC - Vlaanderen en 

De vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 22 juni 

2010 van 12u00 tot 13u30 te Brussel in het AC-

op de 8
de

 verdieping 

Kruidtuinlaan 55 in 1000 

Er wordt een broodjeslunch voorzien. 

indt U de dagorde van deze bijeenkomst: 

Korte voorstelling van de gerealiseerde 

activiteiten van het NRL in 2010 

Voorstelling te organiseren ringonderzoek 

screening van chlooramphenicol 

subsp. paratuberculosis 

MAP) problematiek en detectie in melk en melk 

Gebruik van analytische technieken voor de 

bepaling van de oxidatieve capaciteit van melk 

Reflecties over de analytische week 2010 

T&V, Dr. L. Herman 

 

Madame, Monsieur, 

 

Vous êtes conviés au groupe de communication

par le Laboratoire national de référence Lait et 

produits laitiers à la demande de l'AFSCA. La 

participation à cette réunion est obli

organismes interprofessionnels MCC et Comité du Lait.

 

 

La réunion aura lieu le mardi 22 juin 2010 de 12:00  à 

13u30 au CA-Botanique - Food Safety Center, 

étage local K08/110315(A), 

botanique 55, 1000 Bruxelles. 

 

Un lunch est fourni. 
 

Les sujets suivants seront à l'ordre du jour : 

 

• Introduction par l'AFSCA 

• Brève présentation des activités réalisées par le 

LNR durant 2010 

• Présentation de l’analyse circulaire sur le 

screening du chloramphenical

• Mycobacteruim avium subsp. p

(MAP)  la problématique et la détection 

dans le lait et des produits laitiers
• Utilization des techniques analytiques pour 

déterminer la oxidative capacité du lait et des 

produits du lait. 

• Présentation de la semaine analytique 2010 

organisée par la FIL 

 

 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, notre 

considération distinguée. 

 

Le directeur du CRA-W - DVP, Dr. P. Dardenne.

 

 

l’AFSCA 

Federaal Agentschap voor de Veiligheid  
 

Agence fédérale pour la Sécurité
de la Chaîne alimentaire
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Melk en melkproducten 

Lait et produits laitiers 

 

groupe de communication animé 

Laboratoire national de référence Lait et 

à la demande de l'AFSCA. La 

est obligatoire pour les 

organismes interprofessionnels MCC et Comité du Lait. 

La réunion aura lieu le mardi 22 juin 2010 de 12:00  à 

Food Safety Center, au 8
e
 

, Boulevard du Jardin 

Les sujets suivants seront à l'ordre du jour :  

Brève présentation des activités réalisées par le 

Présentation de l’analyse circulaire sur le 

screening du chloramphenical 

ubsp. paratuberculosis 

la problématique et la détection 

dans le lait et des produits laitiers 
Utilization des techniques analytiques pour 

déterminer la oxidative capacité du lait et des 

Présentation de la semaine analytique 2010 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, notre 

, Dr. P. Dardenne. 

Agence fédérale pour la Sécurité  
de la Chaîne alimentaire 
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Bijlage 7:  
Nationaal Referentielaboratorium 

Laboratoire National de Référence 

 

 
 
 
 

Geachte Mevrouw, Mijnheer,  

 

Hierbij willen wij U, op vraag van het FAVV, 

uitnodigen voor de bijeenkomst van de 

Communicatiegroep van de Nationale Referentie 

Laboratoria Melk en Melkproducten

deze bijeenkomst is verplicht voor 

interprofessionele organismen MCC

Comité du Lait (zie dienstnota DC/LABO/203765 van 

01/02/2008). Indien u meent dat uw laboratorium bij 

deze communicatiegroep ten onrechte vermeld 

werd, moet u dit met motivatie vóór de datum v

opleiding meedelen aan dhr. D. 

Courtheyn(dirk.courtheyn@favv.be)

DC/LABO/203765 van 01/02/2008) 

 

De vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 7 

december 2010 van 10u00 tot 12u00 te Brussel in het

AC-Kruidtuin – Food Safety Center, 

lokaal K91/130324 , Kruidtuinlaan 55 in 1000 Brussel

 

Hieronder vindt U de dagorde van deze bijeenkomst:

 

• Inleiding door het FAVV 

• Korte voorstelling van de gerealiseerde 

activiteiten van het NRL Melk in

• Voorstelling van het  ringonderzoek screening van 

chlooramphenicol 

• Detectie en kwantificatie van het toxinogeen 

potentieel van aerobe sporenvormers

• Verslag EU-RL-MMP workshop inzake het totaal 

kiemgetal in rauwe melk (Bactoscan).

• Moleculary Imprinted Polymers (MIP’s) als 

screeningsmethode voor antibiotica in melk?

 

 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

 

Het afdelingshoofd ILVO - T&V, Dr. L. Herman

 
  

FAVV 

Federaal Agentschap voor de Veiligheid 
van de Voedselketen 

 
ELKPRODUCTEN / LNR LAIT ET PRODUITS LAITIERS 

 

Nationaal Referentielaboratorium Melk en melkproducten

Laboratoire National de Référence Lait et produits laitiers

Hierbij willen wij U, op vraag van het FAVV, 

uitnodigen voor de bijeenkomst van de 

Nationale Referentie 

Laboratoria Melk en Melkproducten. Deelname aan 

rplicht voor de 

MCC-Vlaanderen en 

(zie dienstnota DC/LABO/203765 van 

01/02/2008). Indien u meent dat uw laboratorium bij 

deze communicatiegroep ten onrechte vermeld 

werd, moet u dit met motivatie vóór de datum van 

opleiding meedelen aan dhr. D. 

) (zie dienstnota 

 

De vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 7 

december 2010 van 10u00 tot 12u00 te Brussel in het 

Food Safety Center, op verdieping -1 

Kruidtuinlaan 55 in 1000 Brussel. 

Hieronder vindt U de dagorde van deze bijeenkomst: 

Korte voorstelling van de gerealiseerde 

activiteiten van het NRL Melk in 2010 

Voorstelling van het  ringonderzoek screening van 

Detectie en kwantificatie van het toxinogeen 

potentieel van aerobe sporenvormers 

MMP workshop inzake het totaal 

kiemgetal in rauwe melk (Bactoscan). 

Polymers (MIP’s) als 

screeningsmethode voor antibiotica in melk? 

T&V, Dr. L. Herman 

 

Madame, Monsieur, 

 

Vous êtes conviés au groupe de communication

par le Laboratoire national de référence L

produits laitiers à la demande de l'AFSCA. La 

participation à cette réunion est obligatoire

organismes interprofessionnels MCC et Comité du Lait 

(voir note de service  DC/LABO/203765 van 

01/02/2008). Si vous estimez que votre laboratoire a 

été indûment mentionné pour ce 

communication, vous devez le signaler, avec 

motivation, avant la date de la formation à Monsieur 

D. Courtheyn (dirk.courtheyn@favv.be

service DC/LABO/203765 du 01/02/2008)

 

La réunion aura lieu le mardi 7 decembre 2010 de 

10u00 à 12u00 au CA-Botanique 

au  étage -1 local K91/130324 

botanique 55, 1000 Bruxelles. 

 

Les sujets suivants seront à l'ordre du jour : 

 

• Introduction par l'AFSCA 

• Brève présentation des activités réalisées par le 

LNR Lait durant 2010 

• Présentation de l’analyse circulaire sur le 

screening du chloramphenicol

• Detectie en kwantificatie van het toxinogeen 

potentieel van aerobe sporenvormers

• Verslag EU-RL-MMP workshop inzake het totaal 

kiemgetal in rauwe melk (Bactoscan).

• Moleculary Imprinted Polymers (MIP’s) als 

screeningsmethode voor antibiotica in melk?

 

 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, notre 

considération distinguée. 

 

Le directeur du CRA-W - DVP, Dr

 

 

l’AFSCA 

Federaal Agentschap voor de Veiligheid  
 

Agence fédérale pour la Sécurité
de la Chaîne alimentaire
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Melk en melkproducten 

roduits laitiers 

 

groupe de communication animé 

Laboratoire national de référence Lait et 

à la demande de l'AFSCA. La 

est obligatoire pour les 

MCC et Comité du Lait 

(voir note de service  DC/LABO/203765 van 

01/02/2008). Si vous estimez que votre laboratoire a 

été indûment mentionné pour ce groupe de 

, vous devez le signaler, avec 

motivation, avant la date de la formation à Monsieur 

dirk.courtheyn@favv.be) (voir note de 

du 01/02/2008) 

La réunion aura lieu le mardi 7 decembre 2010 de 

Botanique - Food Safety Center, 

K91/130324 Boulevard du Jardin 

Les sujets suivants seront à l'ordre du jour :  

Brève présentation des activités réalisées par le 

Présentation de l’analyse circulaire sur le 

screening du chloramphenicol 

Detectie en kwantificatie van het toxinogeen 

potentieel van aerobe sporenvormers 

MMP workshop inzake het totaal 

kiemgetal in rauwe melk (Bactoscan). 

Moleculary Imprinted Polymers (MIP’s) als 

screeningsmethode voor antibiotica in melk? 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, notre 

DVP, Dr. P. Dardenne. 

Agence fédérale pour la Sécurité  
de la Chaîne alimentaire 
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Bijlage 8: Protocole de vérification de la relation de convers iondes Bactoscan 
FC belges 
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Protocole de vérification de la relation de convers iondes Bactoscan 

                                                                                                        

Protocole de vérification de la relation de conversion 

des Bactoscan FC belges 

Dr. Véronique NINANE (CRAW-DVP) 

 

National Reference Laboratory for Milk and milk products 

 - Belgium - 
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Protocole de vérification de la relation de convers iondes Bactoscan 

                                                                                                           

ation de la relation de conversion  

 



ACTIVITEITENVERSLAG 2010 
NRL MELK EN MELKPRODUCTEN / LNR LAIT ET PRODUITS LAITIERS 
  PAGINA 33 VAN 43 

1. Introduction 

1.1. Objet 

Ce document décrit un protocole de vérification de la relation de conversion des Bactoscan FC 

belges qui satisfait aux prescriptions de la norme ISO 21187 │FIL 196.   

1.2. Contexte analytique 

En Belgique, le dénombrement en routine de la flore du lait cru livré aux laiteries est 

exclusivement effectué à l'aide de la méthode instrumentale Bactoscan FC développée par la 

société Foss Electric DK (Hillerød, Danemark). Le parc instrumental belge est actuellement 

composé de quatre appareils également répartis dans deux laboratoires : un au Nord du 

pays (Melkcontrolecentrum Vlaanderen - MCC, Lier) et un au Sud du pays (Comité du lait, 

Battice). 

La méthode de référence pour le dénombrement de la flore totale du lait cru est appliquée 

par les laboratoires des partenaires constituant le Laboratoire National de Référence Lait et 

produits laitiers belge : l'ILVO-T&V situé au Nord du pays et le CRAW-DVP situé au Sud du 

pays.  

Les deux laboratoires de routine ainsi que les deux laboratoires du LNR (laboratoires de 

référence) effectuent les analyses de la flore totale du lait cru dans un contexte 

d'accréditation ISO 17025 attesté par Belac, certificats n° : 

• 096-TEST (Melkcontrolecentrum Vlaanderen - MCC) 

• 262-TEST (Comité du lait) 

• 033-TEST (ILVO-T&V) 

• 300-TEST (CRAW-DVP) 

2. Matériel et méthode – Mode opératoire 

2.1. Organisation des essais inter-laboratoires 

La relation de conversion des Bactoscan FC est vérifiée annuellement, à partir de données 

provenant d'essais inter-laboratoires mensuels organisés par le service de Guidance 

scientifique administré par l'ILVO-T&V et le CRAW-DVP. Les deux unités du service de 

Guidance scientifique organisent les essais inter-laboratoires en alternance. 

Outre les quatre Bactoscan FC et les deux laboratoires de référence, les essais inter-

laboratoires incluent la participation d'un laboratoire extérieur appliquant la méthode de 

référence sous accréditation ISO 17025. Les données fournies par le laboratoire extérieur 

sont prises en compte dans le calcul des valeurs de référence en cas d'empêchement d'un 

des deux laboratoires de référence. 

Les analyses sont effectuées en double par les Bactoscan FC (analyse répétée d'un même 

échantillon) et en simple par la méthode de référence. 
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2.1.1. Préparation des échantillons 

Une série pour essai inter-laboratoires est constituée de 10 échantillons de lait cru de 

mélange (sans conservateur). Neuf échantillons sont constitués à partir de lait provenant de 

fermes distinctes et un échantillon est constitué à partir du lait excédentaire (mélange des 

restes).  

Les laits sont prélevés dans les tanks de ferme le lundi matin et sont placés en chambre 

froide (5 °C +/-  3 °C) dès leur arrivée à l'unité de Guidance scientifique responsable de 

l'organisation de l'essai (ILVO-T&V ou CRAW-DVP). Ils y sont mélangés par agitation 

manuelle des conteneurs puis répartis en séries. Les séries restent dans la chambre froide 

jusqu'à leur distribution. 

Le nombre de séries préparées comprend au moins autant de séries qu'il y a d'appareils et 

de laboratoires participants - actuellement 4 Bactoscan FC, 2 laboratoires de référence et 1 

laboratoire extérieur -et 5 séries dédiées à la vérification de leur homogénéité. 

L'homogénéité des séries est vérifiée par l'intermédiaire de la teneur en matière grasse (% 

MG) des échantillons. La teneur en matière grasse est déterminée par la méthode Milkoscan 

développée par la société Foss Electric DK (Hillerød, Danemark) et effectuée à l'aide des 5 

appareils du parc analytique belge ; chacune des séries étant analysée par un appareil 

distinct. Les séries sont considérées comme homogènes si, pour chacun des échantillons, 

l'écart type des mesures est inférieur à 0,03 % MG (ce qui correspond à un coefficient de 

variation < 1 %). 

2.1.2. Transport et conservation des échantillons 

Le transfert des séries d'échantillons à partir de l'unité de Guidance scientifique en charge de 

l'organisation de l'essai vers les laboratoires participants se fait en deux étapes : 

• Les séries sont acheminées de l'unité de Guidance scientifique en charge de l'essai 

vers l'autre unité de Guidance scientifique le lundi après-midi.  

• Les séries sont acheminées, à partir des unités de Guidance scientifique locales, vers 

les laboratoires participants le mardi en fin de matinée ou en début d'après-midi. 

Les séries d'échantillons sont transportées dans des conteneurs isolants pourvus de glace 

pillée.  

A destination, elles sont conservées en chambre froide (5 °C +/-  3 °C), en attente d'un 

transfert ultérieur s'il s'agit d'une destination transitoire ou jusqu'au moment de l'analyse 

dans l'autre cas.  

Les échantillons sont analysés le mardi, dans une plage horaire comprise entre 11:00 et 

16:00. 
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2.2. Traitement des données 

2.2.1. Validité des résultats  

2.2.1.1. Exclusion des résultats douteux 

Les résultats entachés d'un incident connu (conteneur abîmé par exemple) ou soupçonné à 

l'examen de la cohésion de l'ensemble des données (inversion évidente des échantillons par 

exemple) sont exclus. 

2.2.1.2. Suppression des résultats hors du domaine analytique des Bactoscan FC 

Les données (échantillons) pour lesquelles un des résultats est < 2.10
3
 UFC.ml

-1
 ou > 10

6
 

UFC.ml
-1

 sont éliminées. 

2.2.1.3. Suppression des résultats sur base de la répétabilité et de la reproductibilité des 

mesures 

Méthode de référence 

L'écart (la différence) entre les résultats simples des deux laboratoires de référence (ou 

considérés comme tels) doit être inférieur à 0,45 log10 UFC.ml
-1 

(ISO 4833│FIL 196). Dans le 

cas contraire, les résultats de l'échantillon sont éliminés.  

Bactoscan FC 

La normalité de la répétabilité et de la reproductibilité des mesures effectuées par les 

Bactoscan FC est vérifiée à l’aide du test de Cochran au niveau α = 0,01. 

La variance la plus élevée (VARmax) est anormale si Cobservé > Ccritique pour n et k degrés de 

liberté (Table Critical values for the Cochran test for variance outliers)
 1

, n étant le nombre 

de répétitions ou d'appareils selon le paramètre examiné (répétabilité ou reproductibilité 

respectivement) et k, le nombre d’échantillons. 

Cobservé = 

∑
=

k

i
iVAR

VAR

1

max
 

VAR, la variance, est calculée à l’aide de la fonction VAR, et VARmax, la variance maximale, 

est identifiée à l’aide de la fonction MAX du logiciel Microsoft® Excel 2007 (Microsoft 

Corporation, Washington, USA). 

Le test de Cochran est appliqué sur la variance entre doubles (répétabilité des mesures) et 

sur la variance entre les appareils (reproductibilité des mesures) calculées à partir des 

résultats exprimés en log10 Impulsions.ml
-1

. Les variances entre doubles, ainsi que celles 

entre appareils, des mesures relatives aux échantillons individuels sont confrontées entre-

                                                 
1
 Table Critical values for the Cochran test for variance outliers : http://www.watpon.com/table/cochran.pdf 
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elles. La répétabilité et la reproductibilité des Bactoscan FC étant des paramètres qui varient 

en fonction du niveau de contamination (Suhren & Walte, 2001), les variances observées 

sont confrontées au sein de 3 classes de niveau de contamination :  

• < 10
4
 UFC.ml

-1
,  

• de 10
4
 à 10

5
 UFC.ml

-1
 et,  

• > 10
5
 UFC.ml

-1
.  

Le plan de comparaison des variances de répétabilité et de reproductibilité des mesures 

relatives aux échantillons individuels est illustré au Tableau 1.  

Tableau 1 : Illustration du procédé de comparaison de la variance de répétabilité (VARr(AB)) et 

de reproductibilité des mesures effectuées par les Bactoscan FC (VARR(FC)). 

Echantillons 
Bactoscan FC 

FC-01 ….. FC-04 
VARR(FC) 

Niveau de contamination N° A B VARr(AB)  A B VARr(AB) 

< 10
4
 UFC.ml

-1
 

1    ….     

2    ….     

. 

. 

. 

   
…. 

…. 
    

    Test / VARr(AB)    Test / VARr(AB) Test / VARR(FC) 

de 10
4
 à 10

5
 UFC.ml

-1
 

. 

. 

. 

   
…. 

…. 
    

62         

63         

    Test / VARr(AB)    Test / VARr(AB) Test / VARR(FC) 

> 10
5
 UFC.ml

-1
 

. 

. 

. 

        

109         

110         

    Test / VARr(AB)    Test / VARr(AB) Test / VARR(FC) 

VARr(AB) : variance entre les deux mesures A et B effectuées par les Bactoscan FC ; VARR(FC) : variance entre les 

valeurs moyennes des mesures effectuées par chacun des Bactoscan FC. 

 

Une répétabilité anormalement élevée conduit à l'exclusion du résultat en double incriminé 

tandis qu'une reproductibilité anormalement élevée conduit à l'exclusion de l'ensemble des 

données relatives à l'échantillon. 
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2.2.2. Elimination des valeurs aberrantes 

Les valeurs aberrantes sont éliminées sur base de l’écart entre les valeurs observées et les  

points estimés à partir de la régression établie entre la méthode alternative (Bactoscan FC) 

et la méthode de référence.  

L’équation de régression (yi = b xi + a) est établie à partir des résultats moyens (dans l’unité 

log10 de la méthode concernée) en prenant la méthode alternative comme variable 

indépendante (xi) et la méthode de référence comme variable dépendante (yi). 

Les valeurs estimées de yi, à partir des valeurs fournies par les Bactoscan FC, sont ensuite 

calculées à partir de l’équation puis confrontées par différence aux valeurs de yi fournies par 

la méthode de référence. 

Les paires de données (valeur moyenne fournie par la méthode de référence, valeur estimée 

à partir de la valeur moyenne Bactoscan FC) sont aberrantes si leur écart absolu diffère de 

plus de 2,58*Sy,x, où Sy,x est l’écart-type résiduel de la régression. 

Sy,x, l’écart-type résiduel de la régression, est calculé à l’aide de la fonction ERREUR.TYPE.XY 

du logiciel Microsoft® Excel 2007 (Microsoft Corporation, Washington, USA). 

2.2.3. Vérification de la linéarité de la relation 

Un contrôle visuel du caractère de la relation est effectué à partir du diagramme de 

dispersion des résultats retenus (valables), exprimés dans l'unité de la méthode transformée 

dans un référentiel logarithmique de base 10 : log10 Impulsions.ml
-1

 (y) et log10 UFC.ml
-1

 (x) 

respectivement pour la méthode Bactoscan FC et pour la méthode de référence.  

2.2.4. Vérification de la relation de conversion 

La relation de conversion est vérifiée à partir de l’équation de régression (yi = b xi + a) 

obtenue entre les résultats, en log10 UFC.ml
-1

, de la méthode alternative (xi) et les résultats 

de la méthode de référence (yi). Lorsque la relation de conversion est exacte, la pente (b) de 

la régression est égale à 1 et l’ordonnée à l’origine (a) est égale à 0 (ISO 8196-1│FIL 128-1, 

point 2.3.2). Les égalités statistiques b=1 et a=0 sont éprouvées à l’aide du test t de Student
2
 

appliqué avec q-2 degrés de liberté et α = 0,05 ;  q étant le nombre d’échantillons. 

La pente est correcte si tobs = 
bS

1-b
 ≤  t1-α/2 

 Où Sb = 
( )∑ −xx
S

i

xy

2

2

,

   

L’ordonnée à l’origine est nulle si tobs = 
aS

a
 ≤  t1-α/2 

                                                 
2
Tables numériques en ligne : http://geai.univ-brest.fr/~carpenti/statistiques/table1.php 
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Où Sa = Sy,x 
( )∑ −

+
xx

x
i

q 2

2
1

 

Comme précédemment (2.2.2), Sy,x, l’écart-type résiduel de la régression, est calculé à l’aide 

de la fonction ERREUR.TYPE.XY du logiciel Microsoft® Excel 2007 (Microsoft Corporation, 

Washington, USA). 

2.3. Rédaction du rapport 

Le rapport mentionne l'année de prélèvement des échantillons et le nombre d'échantillons 

retenus pour vérifier la linéarité de la relation entre les deux méthodes ainsi que la relation 

de conversion des Bactoscan FC. Pour ce qui est de la description de l'essai, il fait référence 

au présent document.   

Le rapport inclus le diagramme de dispersion des résultats permettant de contrôler la 

linéarité de la relation,  l'illustration de l'équation de régression établie pour vérifier la 

relation de conversion des Bactoscan FC ainsi que les valeurs des paramètres du test t de 

Student associés aux coefficients de l'équation de régression. 

Les conclusions incluent l'interprétation du diagramme de dispersion et des paramètres 

statistiques qui permettent d'entériner la conclusion relative à la relation de conversion. 

3. Discussion – Argumentation 

3.1. Nombre d'échantillons pour essai 

Le nombre d'échantillons nécessaires pour vérifier la relation de conversion a été estimé à 

partir du mode de calcul proposé au point 5.2.1 de la norme ISO 21187 │FIL 196 pour établir 

la relation de conversion. Les coefficients de corrélation des régressions obtenues à partir 

des données 2007 et 2009 étaient de 0,90. En prenant un coefficient de corrélation de 0,90 

et, tel que le suggère la norme, une erreur relative (δ) de 0,1, le nombre minimal 

d'échantillons pour essai est de 91 (Tableau A.1). L'organisation des essais inter-laboratoires 

prévoit la distribution d'un nombre d'échantillons pour analyse suffisamment grand, 120, 

pour que, après élimination des résultats douteux et des valeurs aberrantes, le nombre 

d'échantillons pour essai soit supérieur à 91. Si toutefois cette condition n'était pas 

rencontrée, la série de données serait complétée par les données les plus récentes de 

l'année précédente.  

3.2. Validité des résultats 

La Norme ISO 21187│FIL 196 (point 5.5.2) prescrit d’identifier les résultats « douteux » sur 

base de la répétabilité et de la reproductibilité des mesures effectuées par la méthode 

alternative et par la méthode de référence. Celles-ci ne peuvent dépasser les limites établies 

pour chacune des méthodes.  

Si des limites de répétabilité et de reproductibilité sont clairement établies pour la méthode 

de référence (ISO 4833│FIL 196), il n'en est pas certain pour la méthode Bactoscan FC. 
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Suhren et Walte (2001) ont déterminé la répétabilité et la reproductibilité des Bactoscan FC 

au cours d’un essai inter-laboratoires. Cependant, l’étude de Suhren et Walte (2001) a 

montré que la répétabilité peut varier d’un appareil à l’autre de 0,089 log10 à 0,197 log10. Ce 

qui signifie qu’en prenant comme limite de répétabilité la valeur de référence fournie par 

ces auteurs, qui est une valeur de répétabilité moyenne, on risque d’éliminer des 

échantillons « normaux » pour certains appareils et de conserver des échantillons 

« anormaux » pour d’autres appareils. Par ailleurs, la reproductibilité des Bactoscan FC a été 

établie sur des appareils ajustés à l’aide d’un échantillon de contrôle bactérien provenant 

d’un même lot. Dans le cadre d’une application en routine des appareils, tel que s’inscrivent 

les essais proposés pour vérifier la relation de conversion des Bactoscan FC, les différents 

appareils ne sont pas nécessairement ajustés avec le même lot d’échantillon de contrôle 

bactérien ; ce qui peut avoir une répercussion sur leur reproductibilité. Enfin, le schéma 

expérimental proposé ne permet pas de calculer la variabilité des instruments en excluant 

celle liée aux échantillons, telle qu’elle est donnée par ces auteurs pour la reproductibilité 

des Bactoscan FC. Nous proposons dès lors de vérifier la normalité de la répétabilité et de la 

reproductibilité des mesures effectuées par les Bactoscan FC à l’aide du test statistique de 

Cochran au niveau α = 0,01. 

Le niveau de probabilité a été fixé par la définition, faite tant par la FIL (norme 135B) que par 

l’ISO (ISO 21187│FIL 196), d’une valeur aberrante. Une valeur aberrante est en effet une 

valeur dont la fréquence d’apparition, due au hasard (c’est-à-dire sans erreur de la part de 

l’analyste), est inférieure à 1 %. 
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• Description des essais 

 
Essais et traitement des données selon Protocole de vérification de la relation de conversion 

des Bactoscan FC (Ninane, 2010). 

 

Données 2010 : échantillons de lait cru de mélange collectés de septembre 2009 à novembre 

2010 inclus. Nombre d'échantillons après élimination des résultats douteux ou aberrants : 

96. 

 

• Résultats 
 

Linéarité de la relation 

 

Diagramme de dispersion des données  
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Relation de conversion 

 

Illustration de l'équation de régression obtenue entre les résultats des Bactoscan FC et les 

résultats de la méthode de référence 

  

 
 

Paramètres du test t de Student pour éprouver l'exactitude de la relation de conversion (b=1 

et a=0) 

 

Coefficients de l'équation de régression t observés t critique (α = 0,05) 

Pente (b) 1,0589 
1,9855 

Ordonnée à l'origine (a) 1,7117 

 

 

• Conclusions 
 

• Le diagramme de dispersion des données confirme le caractère linéaire de la relation 

entre la méthode Bactoscan FC et la méthode de référence. 

• Les coefficients de l'équation de régression entre les valeurs obtenues par les 

Bactoscan FC et la méthode de référence ne diffèrent statistiquement pas de 1 et 0, 

respectivement pour la pente et l'ordonnée à l'origine.  

 

⇒⇒⇒⇒ La relation de conversion des Bactoscan FC est exacte ; elle reste inchangée. 
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Bijlage 10: 

 
 
 


