
Verschillen tussen de vroegere bijlage I van Verordening 2015/1375 en ISO 18743 

VROEGERE BIJLAGE I ISO 18743 

Reagentia/apparatuur : 

Leidingwater verwarmd tot 46 à 48 °C 
 

Leidingwater verwarmd tot 47 °C ± 2 °C 
 

Niet gespecifieerd Ethanol (ethylalcohol van 70 - 90 %)  
Schalen met een indeling van 50 vierkanten 
waarop steeds ongeveer 2g vlees past, of 
andere hulpstukken die gelijkwaardige 
garanties bieden voor de traceerbaarheid van 
de monsters 

Gelabelde verzamelbakken of plastic zakken 
voor de stalen 

Magneetroerders met een van een 
temperatuurregelaar voorziene 
verwarmingsplaat  

Magneetroerder, met een verstelbare 
verwarmingsplaat of magneetroerder in een 
incubator 

Thermometer, nauwkeurig tot op ± 0,5°C in het 
meetgebied 1-100°C 

Thermometer (accuraat tot tenminste ± 0,5 °C, 
minimale temperatuurrange van 20 °C tot 70 
°C) 

Trechters, inwendige diameter ten minste 12 
cm, als steun voor de zeven 

Trechters (glas, plastic of staal), (minimale 
diameter van ongeveer 15 cm) 

Zeven, roestvrij staal, maaswijdte 180 micron, 
uitwendige diameter 11cm 

Zeven, gemaakt van messing of roestvrij staal, 
specifieke maaswijdte tussen 180 µm en 200 
µm (met een diameter van ongeveer 10cm of 
meer) 

Conische scheitrechters, inhoud minimaal 2 l, 
bij voorkeur met een teflon veiligheidsstop 

Conische scheitrechters (minimale capaciteit 
van 2,5 l), bij voorkeur met een 
polytetrafluoroethyleen (PTFE) veiligheidsstop 

Voorbereiding van de monsters  
Hak 100g van de genomen monsters in de 
hakker 

Voor het hakken zal een kleine hoeveelheid (50 
ml tot 100ml per 100 g vlees) digestievloeistof 
of leidingwater (45°C ± 2°C) bij het vlees 
gevoegd worden in de maler om homogenisatie 
te bevorderen. Het hakken moet uitgevoerd 
worden tot het vlees voldoende gemalen is 
(gewoonlijk drie malingen van elk 5 s tot 10 s) 
maar zal niet te lang duren om geen larven te 
beschadigen 

Voeg in een 3 l-bekerglas met 2,0 l tot 46-48°C 
voorverwarmd leidingwater 16 ± 0,5 ml 
zoutzuur toe 

Voeg 16 ml van 25 % zoutzuur toe aan een 
bekerglas dat 2 l leidingwater, voorverwarmd 
tot 45°C ± 2°C, bevat 

Stel de magneetroerder zo in dat een constante 
temperatuur van 44-46°C wordt gehandhaafd 

Hou een constante temperatuur van 45°C ± 2°C 

Niet gespecifieerd Alvorens microscopisch onderzoek, moet men 
de finale 20 ml digestievloeistof in de 
petrischaal tenminste 1 min laten staan om 
eventuele larven te laten bezinken 

Onderzoek het monster vervolgens met de 
trichinoscoop of stereomicroscoop bij een 
vergroting van 15-20 x 

Onderzoek de digestievloeistof in de petrischaal 
raster per raster met een stereomicroscoop of 
trichinoscoop bij een vergroting van 10-20 x, 
gedurende ten minste 10 min (dit is beschouwd 



als de minimale tijd nodig voor een grondig 
onderzoek door een ervaren operator). Het 
onderzoek moet systematisch uitgevoerd 
worden, met voorzichtigheid om beweging van 
de vloeistof in de petrischaal te vermijden. 

Veiligheidsmaatregelen  
Na verzameling van de parasieten worden 
positieve vloeistoffen (digestievloeistof, 
bovenstaande vloeistof, spoelwater) 
gedecontamineerd door ze tot minimaal 60°C 
te verhitten.  
Bij een positieve of twijfelachtige uitslag van 
het onderzoek van een verzamelmonster of 
afzonderlijk monster moet alle uitrusting die in 
aanraking komt met vlees (kom van de hakker 
en mes, bekerglas, roerstaafje, 
temperatuursensor, conische filtertrechter, zeef 
en pincet) zorgvuldig worden ontsmet door 
deze in heet water (65-90°C) af te wassen. 

Zowel vloeistoffen (digestievloeistoffen, 
supernatant vloeistoffen, spoelvloeistoffen, 
etc.) als glaswerk en ander materiaal, dewelke 
met Trichinella larven zouden kunnen 
gecontamineerd zijn, moeten 
gedecontamineerd worden door opwarming 
tot minstens 70°C, of door chemische 
alternatieve methodes (bvb. met behulp van 
zoutzuur met een finale concentratie van 0,01% 
van actief chloriet, gedurende minstens 3u) 
alvorens deze weg te gooien of te wassen.  

 


