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Sharon Maes (°Gent, 23 oktober 1990) behaalde na haar middelbare

studies wetenschappen-wiskunde haar bachelor diploma biomedische

laboratorium-technologie aan KaHo Sint Lieven met onderscheiding in

2011. Daarna startte ze haar master opleiding biowetenschappen,

specialisatie voedingsindustrie aan Hogeschool Gent, waarvoor ze haar

diploma met grote onderscheiding behaalde in 2013. Na een eerste

werkervaring op de kwaliteitsdienst bij Buurtslagers startte ze haar

doctoraat onderzoek in 2014 aan het Instituut voor Landbouw, Visserij

en Voedingsonderzoek (ILVO) op de eenheid technologie en voeding in

samenwerking met KU Leuven. Gedurende 4 jaar deed ze onderzoek

naar residuele contaminatie en biofilms in de voedings- en primaire

sector. Dit onderzoek werd deels gefinancierd via het Flanders’ Food

project KILLFILM.

Sharon Maes is auteur en co-auteur van wetenschappelijke publicaties

in nationale en internationale tijdschriften en nam actief deel aan

nationale en internationale conferenties aan de hand van posters en

mondelinge presentaties.

Microbiologische contaminatie is alomtegenwoordig in onze

omgeving. In de voedingsindustrie en primaire dierlijke productie

worden maatregelen, zoals het regelmatig toepassen van reiniging

Abstract van het doctoraatsonderzoek:
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en ontsmetting (R&O), genomen om het contaminatieniveau te

reduceren tot een aanvaardbaar niveau. Dit wordt voornamelijk gedaan

om ziekte- en bederf-veroorzakende organismen, die de geproduceerde

voedingsmiddelen kunnen contamineren en de dieren kunnen

infecteren, te elimineren. Uiteindelijk moet dit leiden tot de preventie van

vroegtijdig voedselbederf en voedselgerelateerde ziekten en tot het

reduceren van het gevaar voor de dierlijke en menselijke gezondheid.

Ondanks R&O blijven residuele bacteriële contaminatie en mogelijk

biofilms aanwezig in deze omgevingen. Dit onderzoek had als doel om

meer inzicht te verwerven in het voorkomen en de karakterisatie van

deze residuele bacteriële contaminatie en biofilms en hun belang in de

voedingsindustrie en primaire dierlijke productie, meer specifiek in het

drinkwatersysteem in vleeskuikenstallen.


