
Progranna voor de vergadering op zaterdag B Juní'196g in het centraalInstltuut voor Voedingsonderãoet rfo (cfio) le zetet, Utrectrtseweg {8.Do vergadering bestaat uit een. syorposiun góorganiseerd door de werkgroepvoor levensniddelenmÍcrobiologíe, õn uit ãen ñuisrrouaefärc ledee1te.
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Prof" A. van.dor Schaaf' Schone stallen en tepels'

Dr. Schipper. Desinfectie bij de nelkwÍnning'

Dr. ir. Th.E. Galesloot. Aflevering van houdbare melk.

F. Sand. Hoe blüven frisdranken frie?
Dr. P.P. Mouton. Desinfectieprobienen in het ziekenhuig.

Algemenr: discussie.
Sluiting.

[[ededeJ.ingen:

1. Enkelc leden hebben cle circulaire niet ontvangen over.de 1st Meeting of
the North-West European l,licrobiological Group, welke pl-aats zal vinden
te Edinburgh van 16-18 september 1968, Zü kunnon zich voor nadere
inlichtingen wenden tot de seerotaris.

2, Dc verwcrking van nieuwe adressen in hct centraal adressensysteem laat
, dikwijls tc láng (b.'n" enkclo maanden) op zich wachten. De secretaris
' is desondanks voorshands wcinig gencigd noch genegen om dcze modernc

gcmechanisecrde sector van zijn administratie door ongetwiffeld sncllere
handcnarbeid te vervangen; h{ vraagt om Uw begrip in deze. Ingeval U

merkt dat Uw aclreswijziging na een maand niet is verwerkt¡ ontvangt de
secrotaris gaarne Uw bericht daaromtrent. Hot zenden van adreswijzigi.ngen
õñ;ñ aan Swets & Z. h_eeft .geen zin¡ zij houden gecn atlministratie
van onze fe¿en en veiáenden niet aan hen¡ indien U meent dat het in Uw

geval toch maar wel succes heeft gehad kont dat doordat Swets dan zo
r.¡elr¿íllend was Uw bericht door te zenden aan de hoofdredacteurr die het
weer doorstuurde aan de secretaris.
Hct adres van Uw secretarls ie¡ Hesselínk van Suchtelen{eg {¡l'Iageningen.
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Jaatverelag van de secretarle ovet 1967 
. 

..,

Het aantal leden bedroeg op ,1 december 1967 in totaal
,r5 ß64) raarvan )06 (ltl) in Nederland¡ 21 QS) in Bergië
en 2à (1!) elaers. Hieronder zijn begrepen g (l) Emeritug-
leden in ilederland en 1 (0) ín BeIgíë, Het aantal donateurs
bedroeg 1? (t7). In totaaL beclankten met ingang van 1 Janu-
ari 1965 4 (tt) leden, verzocht 1 (l) om emeritaatr overle-
den geen (4) 

"" werden 2 (z) afgevoerd wegens. wanbetaLing,
dltmaal reede ín de loop van het jaar. Iúet ingang van
1 januarl 196e neldden zich in 1967 aan 4 (5) nieuwe leden,
in tle loop van 1967 hadden zich alsnog aangeneld voor 1967
5 nieuwe leden. Ðe getallen .tussen haakJes .geven de over-
eenkonstige cijfers uit het jaarvorslag 1966,
Ats bestuurelÍd trad af prof. dr. E.G. Mulder (Wagenlngen).
Hü werd in z{in functie a1s voorzitter opgevolgd door het
bestuurslid dr. H. Esseveld (notteraen). Tot nieuw bestuurs-
lld word gekozen prof. dr. 1I.0. wikén (lefft)r in de functie
van vice-voorzitter, Het bestuur was na deze wisselingen
al.e volgt oamengesteld¡ Dr. H, Esseveld¡ voorzittert
Prof. Dr, T.0. l,Iikén, vice-voorzltterr Dr. Ir. C.J.E.A.
Bulderr seoretarisr Drs. II.P. Iranebergr penningnreestett
Dr. J.lI. Seckingr Ir. !ú.[.4. Slanche Koelenemicl en
Prof. Dr. P. de Somerr leden.
I.n,J967 wetden door de vereniging 2 vergaderingen belegd.
De voorJaarsvergadering werd gehouden te Utrecht op 11 rnaart.
Op deze vçrgadÌering verden I voordrachten gehouden.
De najaarsvergadering werd gehouden op 24 novenber te Delft.
0p tleze vetgadering r.lerden 10 vootdrachten gehouden. Tevens
Iiohtte het bestuur de vergadering in over de voorgenomen
o¡rriohtlng van de l[orth-West European Microbiological Group,
na beoprekingen gehouden te Cambridge op 15 septenber 1967
tussen verùegenwoordÍgers van de 3rÍtee, Scandinavigche en
lûederlandse Vorenigingen voor Mícrobiologie. IIet plaktisch
doel van deze 0roup ie het organigeren, in principe eenmaal
per jaar, van geconbíneerde vergaderingen. De vergadering
ging net do oprichting van de genoende Group accoord.
De derde A.J. Kluyver-Herdenkingsrede werd uitgesproken op
28 april 1968 ín het T.H.-Aulagebouw te Delft door Prof. Dr.
J.O. Lampen, Rutgers, the State University, New Drunswick,
New Jersey, ondcr de titel: rtExternal enzymes of yeaeù:
thelr nature and fornatíonr,.

Eeetuur

Kluyver-rede

-
Klglfie,r¡rüo De connigsio voor de KluyverpriJs 1967, bestaande uit

Dr. J.A. von.û,rx, Prof" D!" R. Olspen en prof, Dr. Ir.
J.P.8. van der Ì{ant, kwan eonetennig na uitvoerig beraad
toü de eloteon dat geen van de (e) tnzendingen aan redelif-
keru{fe te stellen elsen vol.deed. De pr{is word niot toegekond.
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Erwerdeenschriftoliikeenquêtogehoudcnmetbetrekking
tãt frnt vakgebied van 

-tle leden waàrbij tevens de gelegenheitl
wåra geg".ruñ tot het doen van suggesties t.a.v. activitciten
van ¿õ ícrcniglng. Het bleek tlat veel leden voelden voor
beperking van hcl gangbare sysüeen van vrijwel uitsluitencl
.r"ij .rrreõnelcls .rooi¿"ã"hten¡ dezo Leclen zouden het frequent
orlanisJren van geriòhte synposia met dcskuntllge lnloidingen
toejuichen.
D; il-ì i66 eoopende mogeLükheíd tot instelting van commissics
*roor de'vaklebieden is tot nu toe onbenut gebtcven. Dergelijko
commisgies ãouttcn juist voor het organiseren van de door
vele letlen zo verb<¡idc symposía ueor wenseliik ziJn'
overleg van het bestuur net tle'rodactie van' Antoni.e van
Leeuweãhoek heeft geleid tot het vaststellen door het bestuur¡
ruet instegmÍng van do retlactíer van een reglement voor het'
tijtlschrif t.
Nu de verzending niet'meer door Swets en Zeitlinger gesohiedt¡
heeft het geen ãitt dat leden uich richten tot dezc firma met

adreswäzigingen, kLachten, É.d. AdresvüzigÍngen dienen
uitsluitena ãan-dei"secretarls te norderi gezondene klachten
over de veràending of beschadiglng van het tiJdschrift richte
nen tot do hooftlredacteur dr. .A.Ir. Hounlnk'

de gecr.etaris ¡

C.i.E.A..3uLdor.



DESINFUCTANTT.A VOOR GEBRUIK BTJ DE MENS

Over de methodiek van hct ondcrzoek van antiseptica

Dr. A. Manten

Ondor antisuptj-ca verstaan wij profylactisch toegcpastc antimicrobiöle
stoffen die gericht zijn tege.n do infcctiedruk uitgeoefcnd door de commensale
of tocvalLig ver\.¡orven r¡licroflora van cle huicl en de sl{jmvliezen.

Hut onderzoek en de beoordeling van een antisepticum heeft vele punten
gerncen met die van ontsrnottingsmiddclen voor de verni<¡tiging van pathogene
micro-organismen op niet-levende voorÍrerpen. 0mdat een antisepticum op
levend weofsel wordt gobruikt moet ook gekeken worden of het bij gebruik
overeenkomstig zijn doel niet schadeldk is. Daarbij moet gelet worden op
schadelijkheid voor dc huidr die voor de slijrnvliczen en die voor wondvlakken.

De waardo van oen antiscpticum kan ín da regel niet worden beoordu.eld
op grond van het resultaat van éón expcrinent. I¡len heeft hiervoor ecn z.g.Itprofile evaluationrr nod.ig.

Een volledig profiel omvat de .volgcnde punten:
1 ) Do bepalíng van clo werkingsbrecdte (minimate concentraties met biosta-

tische en die met biocide werking bij een aantal micro-organismen).
2) De verkzaanheid in vitro bij aanwézígheid van die organische stoffen, vr&â.r-

mede het antisepticum bij toepassing in de praktijk in aanraking kan komen
(uloea e zecp, elc. ).

,) Dc wcrkzaamhcid op de huid op de commensale huidflora.
4) De werkzaamheid op de huid na experimentele besmêüting.
)) Iiet penetratiovcrmogen van de huid en de huidplooien; cle retentie op en

in de huid.
6) De toxiciteit (Ï,D"., i.v. en oraal bij nuizcn) en cte irritatiegrens ("o-

actie van de oogsl$rnvliezcn bij het konijn).
7) Sensibilisorend-vernogen (methode van Schwartz, methode van Draize en

Shclanski; fotosensibilisatie).
Ïn de rnet,lste gevallen wordt een antisepticum voor boperkte doeleindengebruikt. Dit betekent dan tlat meestal volstaan kan rvorden met de uitvoering

van een ondcrzoek op ccn beperkt aantal punten.

RI]TNIGTITG EN DESÏI{I'I]CTT]] VAI{ OPPERVIAKKEN

Laboratoriummcthodes voor de beoordeling
voor de levcnsmiddelcníndustrie

van desinfectíomiddelen

H. Labots

Desinfectie heeft betrekking op vloeigtoffen (water, reinigings-
vloeistoffen) of oppervlakken, in hot laatste geval stecds in combinatie
met reiniging.

Proevon in vloeistof (suspensio¡rcthodes) ztin gemakkelijker, beter te
standaarcliseren en geven nìeer informatie dan procfnemingen aan oppcrvlakken
(ttdragerrtprocven of oppervlaktemethodes).
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Suspcnsiupl:ocvcn (Ass. Off. Agr. Chemistsr Int. Dairy Federation)l¡tor:ten bcschouv¡d wordcn als rrscreenj-ngrr proeven ter verkrijging van informa-tie ovur oigenschappon van desinfectiðmiãdelen, zoals ¿o uãin"locding aoorpH cn watorhardhcid, do eiwitgevoeligheid en ht¡t gedrag tcgenover verschil-Lende bacteriesoorten.
Voor oppervlakproeven preferecrt mcn hct aanbrongen van bacteriön ineen natuurlljko vcrontreiniging; dit betekent dat slechts oen combinatie vanreiniging cn dcsinfcctie, apart of tesamen uitgevoerd, kan worden beoordecld.

?î^.1i1:_?"i"f Federation is b:-rig do op dc zeer bewcrkeLiike Hoy_can_rcst
\couslns/ gcbaseerde Tube-test (l,isboa) te standaardi"""ãt, Deze test isduidelijk bedoeld voor frd.etorgentstcrilísersil,

Ïn endere scctoren van d.e voedingsmiddclcnindustric is men nauwulijkstoe aan gestandaardiseerde methodes (cðretti, úb;i").-w"l zijn een aantaLalgcmene ncthodos gepubliceerdr_ net kogeltjes, cylindertjes of glaasjes.De.grote rloeilijkhoid is het aanbrengen van een gestandaardiseorde veront-reiniging an het toepassen van een dito reiniging van niet-gladde opper-vlakken.
Alvorens tot een gestandaardisee¡de desinfectie te kunnen konen, die-nen methodes ontwikkeld te v¡orden om een gestandaardisecrde reiniging tekunnen uijvoeren en nethodes, on het eff,e."l rran een re¡iniging te kunnenvaststellen zondcr bacterietellíngcu.

REINIGING .EN DES]NFECTTII IN DIi VIJ¡ESWANENINDUSTRIE

Drs. H. Zwart

3ii warmtcbchandolinþ gaan veLe bacteriesoorten volgens een logarith-mische curvo dood" Hoe klcine¡r het beginaanial hoe korter de warmtebehande-ling - nodig voor ecn veiLig en rrouabãár-'p"oa""t - kan bliiven. Terwiilzuivel- en frisdrankindustrie met gesloten systemen kunnen werken onder-gaat vlees een groot aantal open bewerkingen zowel rnet de hand als metmachines (worr, cutrer, lrulmaãhi";i.-;ï;'^;;;"hiedt niet aÌrecn vóór maarsorns ook na de warmtobehandeling (voorgosñedan 
"r"o""Àtunj. Rciniging ondesinfectie van hcterogene opporvlakkon en machine's r oie árt hun bijzonderceisen stellen is dus nodig. be- resultate4 van enkerc dcsinfectieproeven opverschillende opporvlakken zuilen worden'besproken.
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SCHONE STAIIEN EN TEPEI,S

Preventieve desinfectie in de veehouderü

SchaafProf. A. van der

Preventieve desinfectie in de veehouderij heeft de betloeling snetgtof-
fen¡ vrelke door pereonen¡ dieren of materialen passief overgebracht kunnen
worden van stal naar gtal of van díer naar dierr op een dusdanige r+ijze
onschadeljjk te maken dat de bedreigde dieren worden gevrijwaard voor'ziekte-
kiemen, terw{jl de smetstofdragende personen, dieren of materlalen door de
ontsnetting zo weinig mogelijk worden benadeeld of anderszins aangetast in
hun waarde.

Het is verro van eenvoudig veterinaire naatregelenr die tlit doeL
beogen, universeel door te voeren.

Dc veeiwet en de vleeskeuringswot vernelden vel- dat er naatregelen
moeten r.¡orden genomenr Dcaar laten het aan de deskundigen over deze maatro-
geLen op oen doeltreffende vijze uit te voeren. Naast vuur, hete lucht,
etoosi en kokend water r¡orden nog scheikundig werke¡rde gùoffen genoemd¡n.1.
creoline, lysol., carbolzuut, sublimaat, fornaldehyde, gebrande kalk¡ chloor-
kalk en teer.

De desinfectie in engere zin betreft het gebruik van chemíschs ont-
smettingsmiddelen. Deze desinfectantia nroeten uiteraard ook doeltreffend
zijn. Met opzet wordt hierbü de plurale vorn gebruikt want er is geen uni-
vorseel desinfectans en evenmin kan in tte praktijk een activiteit van het
neest geschikte deeinfectans word,en verwacht dat ook maar enigszins het
effeot van de verbranding of de ontsmetting door stoom onder druk benadert.

De narkt wordt tegenwoordig overstroomd met ontsmettingsmiddelon,
die niet onder hun chenische naam worden aanbevolen en vaak ook nict aLs
zodanig kunnen wofden gcpresenteerd omdat het mengsels zijn, s¡&arvan behalve
een smetstofdodende functie tevens bevordering van de reiniging van het te
ontsmetten oppcrvlak zou kunnon r.¡orden verwacht" Waardchijnlük hebben hier-
door de quartenaire ammoniumbasen ook zotn grote opgang gemaakt.

De Nederlandse onderzoeker Reichlor, dÍe voor het eerst in 1 )1J de
naan invertzeep gebruikte voor do door hem gesynthetiseerde trirnethylcetyl-
ammoniumiodide had al vastgesteld dat deze omgekcerde zeep, n.1. kation-
actiever werd geneutraliseerd door de gewone anion actieve. Sij de uit hy-
giënieche gronden uit to voeren reiniging van schoeisel., niet-wasbare
klcding, touwenr schotten, vrachtautots enz..heefù men er bij de keuze van
het te gebruiken desinfectans altijd rekening nee te houden dat antagonisne
tussen reinigende en desinfecterende stof dikwijls aanr.rezÍg ie. Ook werken
physiologische stoffenr afkomstÍg of uitgescheiden door dieren, niet zelden
remmend ten opzichte van ontsnettingsmiddelen.

3ij chlooramine $tordt door ingedroogde mel.k de dodende werking op
staphylococcen of eaÌmonellae praktÍsch vollettig gcremd" Hetzelfde ls het
geval met bloed of serurû" Hibitane (chloorhexidine-acetaat) is in een 1
procentige oplossing in aqua dest. een snelvrerkende bactericÍde stof.
Indien 1/o NaCl aan het watsr wordt toegevoegd wordt de klendodendo werkfngstork geremd. .

Chlooramine zowel als chloorhoxidÍne wordon door runderurÍne in
stsrko nate geinactiveerd" Daardoor is het praktisch niet mogeLijk on net
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behulp van deze veel gebruikte desinfectantia mestgroepen en gierkolken,waarin een lllengsel van uriner verso faeces en water, tã ontsmetten. Denatuur heeft er echtcr voor gezorgd; dat de ophoping van smetstoffen vangeritrge omvang blUf t doordat sommige bacterieáoort"tt in staat zijn zulkegrota hooveelheden anmonia of zwavel"r,¡aterstof te vormen, dat de meestepathogeno kleirnen hle¡::door vernfoùlgd wordon.
Voo¡ hct testen van desinfectantia zaI men derhalve steeds rekeningmoeten houden ntet cle omstandigheden, waaronder d,e bactericide r¿erking vanhet ontsnrettingsmicldel zich moet oniplooien. volgens de Duitse richtrljiren(lgSg) ,U., daarvoor aangegevens

a. de kunstmatig besmotte menserijke hand (vingerproef)b. de chirurgische hand e--E- --- '
c. stukjes katoen, linnen of wol als kielndragersd. geverfde houten plankjes of stukken }ínoLeum.rn de veehouderij heeft rnen in de eerste plaats te maken met de mense-lijke huid en de onbehaarde tepelhuid. De dierenarts moet steeds zijn handenvrij naken van pathogene virussen, bacteriðn of schimmels. Hij moet er echterin de eerste plaats voor zorgen dat de huid van zijn handen niot gelaideerdwordt door de desinfectantia. Btsende en sterk ontvettende chemicaliönzijn dus uit den boze.

voor de hand van de melker en de tepelhuid van de koe geldt feitelijkhe tzolfde.
Door Dr' Jaartsveld en mii werd voor het testen van de bactericideeigenochappen van desinfectantiar clie voLdeden aan de bovengenoemde ecrsteeisen van onschadelijkhoid, de z.e' lepflproef ontworpen. Hierbii worden al-skiemdragers afgeencdon tepels van sGõTËãion gebruikt, waarbij men er voormoet waken dat de tepeLs ã1lcen aan do intacte ùiteindon rr,orden besmet ¡nctbekend pathogcne kiemen"
Het grote voordcel van de tepelproef boven de vingerproef is¡ dat monook met voor tle mens zeer infectieùze'micro-organismen ñan werken, b,v.

:i";:itf;ll;"[}iiÍ::nt*bacteriên, Bac. 'r,ti,ra":.s.¿ aI or niet gesporuleer¿ -
Iden 2c methode voor vergelijkencl ondorzoek van desinfectantia is vratonzerzljds is gcnoernd de "plank¡esproef il.rn tegenstelling ¡net de in åo Duitse publicatie gcnoemdc kleinc ge-verfde plankje.s e|lruikon w¡ goschaafd doch ongeverftlvurenhout. Dezo hout-eoort wordt gobruik! orndat het vr¡ po""""-i" 

"n de bacteriön er gemakkelijkaan geadso¡beerd worden. Tevens wordt dit hout als zodanig veel gobruiktin de veehouclerij' veehouders zijn voor hct maken van hokkci in het algeracenbang van geverfd hout omda't voor houtconservering veelvuldig rnetaa].zouten,
iïi:lrt;:lTi:ållåi:"", worden gobruikt. Deze 

'õodv*f 
is ruitensewoon

B1i de prankjcsproof worden bacteriesuspensios van een bepaarde dicht_heid rnet behulp v'n oen steriere_keerrvai-of-"orr-vierkantje van 4 x 4 cm opeen bepaalde wijzc uÍtgestreken.- De plankjeå worden op een motaLen bak metleen lage opstaande rand iets schuin-.ruurloiegd.. Na indrogcn van de suspensiewordt de prek overgoten met eon oplossin! van het te ondorzoeken desinfec_tans' Men kan roet verschillende piankjo""rroã"t elkaar met verschilrendedesinfectantia en verschillende ãorr"oit"uliu" werken, terwljl de inwerktijdenook kunnen varieren b'v' 51 1o en eo rninuien. voor het afenten na ecn be-paalde inwerkingstdd wordl-ecn keorwat, Jio--t".roren in *ãrr--t,ri, steriereserumbouill0n is bavochtÍgcr, over de píet gepeneeeld wcer op een bcpaaldewijze. Na het afenten kan ãc'kcelwat ui;u;p;;i.d wor¿on in dez'rfde buie
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serumbouillon of in een buis met een andere vloeistof , b.v. )o/o Tween BO,
om het desinfectans te neutraliseren. Daâ,rna kan de keelwat dienen om eenvagte voedingsbodem te enten. l{en krijgt op deze vijze ook kwantitatief eenindruk over het ontsmettend vermogen van het desinfectans. Na iedere af-enting wordt het plankje op nieuw begoten met de te onderzoeken oplos"ing.Een controleplankje wordt op dezerfde wijze behandeld met leidingwåt"r.I{et de beechreven twee methoden zijn de bactericide eigensðhappen vandesinfectantia gemakkelijk en doeltreffend te onderzoeken. Het spreätt lru.,zelf dat het prepr¡raat behalve onschadelijk voor de huid on de kledíngpraktlsch reukloos moet z\jn, niet giftig en goedkoop¡ zodat gebruik ervânniet gemeden wordt.

DESII{FECTTE 3IJ DE METKWTNNTNG

L e .- e - C -

DESTNFECTIE IN DE ZUIVEI,TNDUSTRIE

Afleveríng van houdbare melk

Dr. Schipper

Uit een enquête bleek dat voor reiniging en ontsmetting van meJkgereiop Nederlandse boerderijen een groot aantar uit een lopendã- middelen wordengebruikt' Den deel daarvan is ñiet zLnvor, wordt slecirt gedoseerd of oncles.kundig toegepast. Goede voorrichting is .,rár, groot belang.voor reiniginB zün vooral atkálische sioffen, oppãrvlakte actievestoffen en waterhardheid bindende stoffen van belang. voor ontsmetten aanmelkgerei ziin snelwerkende middelen te prefereren. Door merknachine ofmelkleiding regelmatig met verdunde zurå oplossingen te spoelen zou aanslagen slijtage van tepelvoeringen kunnen wordeir voorkomen, lai r¡et achterblijvenvan restanten van gebruikte middelen zou meer aandacht noeten worden be-s teed .

Dr. ir'" Th.E" Galesloot

rn de zuivelindustrie heeft men altijd al veer aandacht besteed aanhet tcgengaan van besmetting van de produttnn met bacteriën. Ivlen was hier-toe gedwongen, niet alleen voor het i"g"rrgu.n van besmetting met ziektever-we'kkende of voedservergiftiging veroorzakenae úã"tãtiü;;";ä", ook om produk-ten te kunnen bewaren met een goede duurzaanheid. Een duurzaamheidscontroleis veel gemakkelijker en dus frequenter uit te voeren dan een onderzoek naarziekteverwokkendc en voedselvergittiging veroorzakende bacteriën. zo heeftmen vooral bij dc vlooibare proaùtter,"ruã" ããoau resultaten bereikt. Bji deniet vloeibare produkten, wäarbij dus geen üactertorogischã duurzaaruheidspro-
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blemen bestaan, heeft men evenwel enkele steken laten valLen, Enkele jaren
geleden. heeft nten met mclkpoeder voedselvergiftigingsproblenen gehad door
groei in het bedrijf van Staph,vlococcus 4IgEr cn van nog recenter datum
is de geconstateerde besmetting van instant melkpoeder mct salmonellae.

Ontsn¡etting gaat in dc zuivelindustrie voor een groot gedeelte ge-'paard met cle reiniging, Door de aarcl van dc te verwerken grondstof, nõt
gebruik van vaak gesloten circuits die bovendien ven roestvast staal zün
kan do reiniging zeer rigoureus v¡orden aangepakt nl. door het Laten circu-
leren van hete loog cn zuuroplossingen. Hierdoor is het toepabsen van des-
infectiemiddelen maestal slechts icts van aanvullcnde aard" De bolangrjjkste
toepassingen zijn het desinfecteren van gt-reinigde flessen en van schoonge-
maakte vulapparaten. In de regel past men natriumhypochloriet toe hetgecn,
gezien het rocstvaste nateriaal, zonder bezwaren kan gebeuren. Dit clesin-
fcctienriddel is goedkoop, het is algemeen wcrkzaam, het wcrkt snel- doch
het wordt holaas sneL onwerkzaam gemaakt door ciwi't. De reactieprodukten
van dit inactivcringsproces zijn evonwel ook nog bactericide. Slechts voor
enkele speciale gevallen past men wel andere middelcn toe¡ orâ" formalde-
hydc voor luchtdesinfectie. Ivien strceft ernaar steeds ¡neer apparaten in
gesi.oten circuits op te ne¡ncn en do processen automatisch te docn verlopen.

fn de regel gebruikt men het desinfectie¡niddel na de reiniging, dðohhier en daar worden ook weL procedures voorgesteld waarbij aan het rcini-
gingsmiddel ook oen desinfecticmiddol wordt toegevoegd. Soms past ¡¡rc¡r voor
de uitoindclijko ontsmetting zelfs geen clesinfectiemlddelen toe doch laat
lnen een hete, verdunde zuuroplossing circuleren. En voor het toppunt dat
nten in de zuivelindustrie heeft kunnen bereiken, het aseptisch võrpakken
van stromend gesteriliseerde melk, sterilieeert men de gehele apparatuur
met hitte. Voor de toegepaste papiorverpakking past rnen dan watõrstofpcr-
oxyde of natriurnhypochloriet toe.: Voor hct juist'toepassen v&n cen goede ontsmetting heeft men in dezuivelindustrie veel nut goharl van de studie van de orgãnisrrren die van
belang z\jn in verband net de produkten en met name ook van do plaatsen on
ornstandigheden waar ze in het bedrijf naar voren komen" Hierdoor is vaak
eerr dooltreffender ingrijpen mogelijk.

.:.-

DI] DÍJSTNFECTTE IN DE FRISDRANKTNINDUSTRIE

IIoe blijven frÍsdranken fris?

F. Sand

BU de bereiding en verpakking van frisdranken wordt voor een groot
gedeelte gebruik gemaakt van technieken en apparatuur die tevens in andere
levensniddelenindustríeën zoals de zuivel-, brouwer¡-, vruchtesappen- en
mineraalwaterbedrijven worden toegepast. Sommige aspecten van reinigÍng en
deginfectie vertonen d'erhalve veeL overeenkomst. Er bestaan echter ook een
aantal verschillen.
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Afhankelijk van de aard en opstelling der maohinee en leidingen¡ aard en
wlize van toepaseing der desinfectiemlddelenoploesing kan de vorning van
moeiliik te verwijderen schuin soms problemen opleveren. De crvaring l'eert
bovendien dat sommige onderdelen van de apparatuur peri'odiek (althons ge-
daeltelijk) mooten worden gedemonteerd en met de hanà gereinigd. Ook heI
aspect van de handendosinfectie en de a.lgeheLe hyglëne van het perooncel.
verdient de nodige aandacht"

HoeweI een geheel geautonatiseerd trclean-in-placett gystèe¡ir zonder
enige twijfel de ideale oplossing is en s¡en ook verr+achten moet dat dit
oysteem in de toekomst in alle grotere bedrijven toepassing zaL vinden,
beschikt op dit moment nog geen enkel Nederlands bedrijf hierover.

Regelmatíge controle op de effectivttr¡it van reinÍgíng en desinfectievindt maar bij weinig bedrijven plaats. Toch zou nen met cenvoudige MF-filtra-tiee en ewab-teste zeer snelle en betrouwbare resultaten hleromtrent kunnen
bereiken.
Tot slot is het de mooite w¿ard on nog speciale aandacht te beeteden aan
enkele hygitSne¡aspecten bü het vul1en van koolzuurvrije drankon in wegwerp-
verpakkÍng. Hierbjj doen zlch nl" soms moeiJ.iikheden vooro

DESINFECTTEPROBI,EMEN IN HET ZIEKENHUIS

Dr. R.P. Mouton

Na een inlaidende bespreking van de 
"raun die in de ziekenh¡¡isprac-tük aan een deeÍnfectans moeten wordcn gesteld wordt kort ingegaan ðil ¿oproblelnen ton aanzicn van de beoordeling v&n een desinfectans in relatietot het gewenste toepaesingsgebied. Een ideale laboratoriunp¡oefopsterlingis nog nÍet voor alle" toepassingen gevonden. De reeultaten van laborato¡ium-toepassings'lexperimenten" hebben duideliik gemaakt dat toepassing van uerf,s' de ¡neest in aanmcrking komende desinfectaniia veelaL niet betekãnt dat erook betrouwbare desinfectie plaats vlndt, Bovendicn moet men ,j"ft.oi"".gor,vat onder betrouwbare desinfectie nroet worden verstaan, met andere woordenwelke decímale reductie van het inocuLum 1n de proefopételling nls ois-g".steld noet worden.

Het daarom in de Kliniek bestaande streven het gobruik van desinfeg_' tantÍa te beperkon door b.v. het gebruik van dioposabios en 6ethyleenoxydesterilisatie. wordt met enige .voorbceldcn gelllusireerd. So¡ns oãk" iu'ao 
-Li.r,

van desinfectie naatregelen-discutabcl geulekon: doeltrerienae-i"iiiãi"ekan in sornmige gevallen voldoendo-'zijñ. "
Het vraagstuk van de keuze van een desinfectans wordt beoproken aan'' de hand van een.aantal specifieke desinfeotie problemen-in het Ziekanhuis.Naar een volredig overziònt hiervan wordt niet gesùreefd"

Economieche en practÍsche aspecten vornon mede een egsÈntieel onderdeel. van de gezamenlijke redenen die tot de keuze van een deeinfectang voo¡ eenbepaalde toepaseing lefden.

-a-a


