
 

Doctoraatsonderzoek: Flanders’ Food project ‘Strategieën voor het 

beheersen van pathogenen en gebruik van indicatorkiemen in de 

versvleesketen’ (SAFEMEAT) 

 

Dit uniek doctoraatsvoorstel biedt je de kans om een expert te worden in zowel de praktische 

aspecten van een belangrijke agrovoedingsketen in ons land, met name de versvleesketen, 

als in de technische aspecten van levensmiddelenmicrobiologie en bovendien ook in het 

doorrekenen van scenario’s voor voedselveilgheidsmanagement in die versvleesketen. Voor 

elk luik wordt de nodige opleiding en begeleiding voorzien, gebaseerd op de gecombineerde 

expertise van UGent, ILVO en KU Leuven. 

Het doel 

Door een totaalbenadering gebaseerd op grondige monsternames in de versvleesketen in 

combinatie met genetische typering, het gebruik van indicatorkiemen en bepaling van het 

groeipotentieel (enkel Listeria monocytogenes) zal er tijdens het doctoraatsonderzoek een 

meer volledig beeld geschetst worden van de problematiek van Salmonella in 

pluimveeslachthuizen en varkensuitsnijderijen en Listeria monocytogenes binnen de runder- 

en varkenversvleesketen van slachthuizen tot uitsnijderijen.  

Het project 

In het project zal via intensieve monsternames in pluimveeslachthuizen en uitsnijderijen de 

problematiek betreffende Salmonella en het indexorganisme E. coli van te slachten tomen, 

uitgeslachte karkassen en omgevingsmonsters in kaart gebracht worden. Daarnaast zullen in 

slachthuizen en uitsnijderijen van rund- en varkensvlees de problematiek van Listeria 

monocytogenes in kaart gebracht worden. Tevens zal in varkensvleesuitsnijderijen de 

problematiek van Salmonella onderzocht worden. Opnieuw zullen ook in deze sectoren 

intensieve staalnames van karkassen, versneden vlees en omgevingsmonsters aan de basis 

liggen van dit onderzoek.  

Een volgende stap in het doctoraatsonderzoek zal de contaminatiebronnen en -routes en de 

persistentie van Salmonella en Listeria monocytogenes in de bedrijven in kaart brengen. 

Hiertoe zullen de pathogene bacteriën gekarakteriseerd worden. Ook zal de mogelijkheid van 

indexorganismen om betrouwbare informatie over de mogelijkheid tot aan- of afwezigheid van 

Salmonella en Listeria monocytogenes nagegaan worden.  

Om specifiek het risico gerelateerd aan de bewaar-, tijd- en temperatuurcondities in de 

versvleesketen correct te kunnen inschatten zal tevens de mogelijke uitgroei van Listeria 

monocytogenes in deze keten van slachthuis tot uitsnijderij onderzocht worden.  

Samen met de deelnemende bedrijven zullen vervolgens actieplannen uitgewerkt en 

geëvalueerd worden ter bestrijding van Listeria monocytogenes en Salmonella. Finaal is het 

de bedoeling dat de bekomen onderzoeksresultaten te vertalen naar sectorspecifieke 

richtlijnen ter beheersing van de twee doelpathogenen alsook de ontwikkeling van een 



gebruiksvriendelijke software tool voor meer geavanceerde scenario-analyses. Het onderzoek 

zal gebeuren in continue nauwe samenwerking met diverse bedrijven in de versvleesketen. 

Jouw functie 

Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering en uitwerking van het onderzoeksluik in het project. 

Dit gebeurt in nauwe samenwerking met postdoctorale onderzoekers, een laborante eveneens 

deeltijds tewerkgesteld op het Flanders’ Food project en diverse bedrijven uit de 

versvleesketen die partner zijn binnen dit onderzoeksproject en wiens medewerking dus 

verzekerd is. Voor de uitvoering van je onderzoek maak je gebruik van de aanwezige expertise 

in zowel het ILVO-team, de UGent-onderzoeksgroep als de KU Leuven onderzoeksgroep. 

Samen met je begeleiders stel je onderzoeksplannen op, voer je monsternames in de bedrijven 

uit, voer je analyses en onderzoek uit in het laboratorium, zorg je voor de verwerking en 

wetenschappelijk  publicatie. Het onderzoek wordt uitgevoerd zowel aan het ILVO (Eenheid 

Technologie en Voeding), aan de UGent (Vakgroep Veterinaire Volksgezondheid en 

Voedselveiligheid) als aan de KU Leuven (BIOSYST/MeBioS).   

Doelstelling is om op basis van het betreffende onderzoek een doctoraat te behalen binnen de 

looptijd van 4 jaar. 

Jouw profiel 

 Je behaalde bij voorkeur een diploma bio-ingenieur of diergeneeskunde of bent master 

in de wetenschappen.  

 Je voldoet aan de eisen om recht te hebben op een doctoraatsbeurs (bij voorkeur – zie 

ook ‘Ons aanbod’)). 

 Je neemt graag initiatief, je bent creatief, enthousiast, ambitieus en werkt 

resultaatgericht. Je hebt een hands-on mentaliteit en staalnames in slachthuizen 

schrikken je niet af.  

 Je bent gefascineerd door wetenschappelijk onderzoek en bent gemotiveerd om aan 

een doctoraat te werken. 

 Je hebt een analytische geest en je kan ook informatie integreren. 

 Je bent bereid om actief bij te dragen tot een stimulerende werkomgeving. 

 Je kan zelfstandig werken maar werkt eveneens graag in een team. 

 Kennis van de levensmiddelenmicrobiologie is noodzakelijk. 

 Je legt vlot contact met de betrokken schakels in de versvleesketen en andere 

onderzoeksgroepen. 

 Je hebt een vlotte pen en een goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid. 

Ons aanbod 

Een afwisselende en uitdagende job als doctoraatsbursaal (eventueel wetenschappelijk 

onderzoeker, voor wie niet aan de eisen om recht te hebben op een doctoraatsbeurs zou 

voldoen) die ook maatschappelijk relevant is. Je werkt in een dynamische omgeving met jonge 

mensen met veel mogelijkheden voor je eigen ontwikkeling en training binnen de diverse 

schakels in de versvleessector en de drie verschillende onderzoeksinstellingen. Bovendien 

heb je de mogelijkheid de resultaten van je onderzoek voortdurend te toetsen met andere 

spelers in het veld: deelnemende bedrijven uit de versvleesketen, toeleveranciers, 

vertegenwoordigers van de overheid, die allen lid zijn van de gebruikersgroep van het project. 



De positie is uniek te noemen omdat je achtereenvolgens tewerkgesteld bent aan UGent, het 

ILVO en de KU Leuven en een zeer brede expertise in de levensmiddelenmicrobiologie en 

voedselveiligheidsmanagement zal verwerven. 

Start: Najaar 2016 – begin 2017 (is bespreekbaar) 

Deadline voor het indienen van je kandidatuur is 31 oktober 2016. Bij voldoende 

kandidaten die beantwoorden aan het profiel kan de sollicitatietermijn echter ingekort 

worden. Van zodra mogelijk indienen van je kandidatuur is dus aangewezen.    

Geïnteresseerde kandidaten sturen (per e-mail) een motivatiebrief en CV (met een 

kopie diploma en puntenlijst) met duidelijke vermelding SAFEMEAT naar 

Dr. ir. Koen De Reu (koen.dereu@ilvo.vlaanderen.be),  

Dr. Geertrui Rasschaert (geertrui.rasschaert@ilvo.vlaanderen.be),   

Prof. Lieven De Zutter (lieven.dezutter@Ugent.be) en  

Prof. Annemie Geeraerd (annemie.geeraerd@biw.kuleuven.be) 

Situering 

Situering binnen ILVO _  

Contactpersoon ILVO voor projectinformatie 

ILVO-Eenheid Technologie en voeding, Onderzoeksdomein: Voedselveiligheid 

Promotoren ILVO: Dr. ir. Koen De Reu en Dr. Geertrui Rasschaert 

ILVO – Eenheid Technologie en voeding 

Brusselsesteenweg 370, 9090 Melle 

email: koen.dereu@ilvo.vlaanderen.be of geertrui.rasschaert@ilvo.vlaanderen.be 

telefoonnummer: 09 272 30 43 (Koen) en 09 272 30 89 (Geertrui) 

 

Situering binnen UGent 

Academisch promotor UGent: Prof. Dr. Lieven De Zutter  

Faculteit diergeneeskunde 

Vakgroep Veterinaire Volksgezondheid en Voedselveiligheid 

Salisburylaan 133, 3820 Merelbeke 

email: lieven.dezutter@ugent.be 

telefoonnummer: 09 264 74 50 

 

Situering binnen KULeuven 

Academisch promotor KULeuven: Prof. Annemie Geeraerd 

Faculteit bio-ingenieurswetenschappen 

BIOSYST/MeBioS 

W. de Croylaan 42 – bus 2428, 3001 Leuven 

Email: annemie.geeraerd@kuleuven.be 

telefoonnummer: 016 32 05 91 
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