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Curriculum : 
Doctor in de Diergeneeskunde, 1976, Universiteit Gent 
Assistent van oktober 1976 tot september 1993 en van dan tot op heden professor aan de 
Vakgroep Veterinaire Volksgezondheid en Voedselveiligheid. 
 
Lieven De Zutter is verantwoordelijk voor een aantal onderdelen van het cursuspakket 
‘Veterinaire Volksgezondheid’ gegeven aan de Faculteit Diergeneeskunde. Daartoe heeft hij 
een goede kennis opgebouwd betreffende de wetgeving omtrent de productie en de controle 
van levensmiddelen, de vleeskeuring en de toe te passen hygiëne tijdens de productie van 
levensmiddelen. 
 
Zijn wetenschappelijk onderzoek is voornamelijk gericht op voedselgebonden pathogenen zoals 
Salmonella, Campylobacter, VTEC en humaan pathogene Yersinia enterocolitica:  
- Ontwikkeling en validatie van methoden voor de isolatie en de kwantificatie van deze 
pathogenen 
- Onderzoek naar bronnen en verspreiding van voedselgebonden pathogenen tijdens het 
slachten en bewerken van vers vlees aan de hand van genetische typering van bekomen 
isolaten en analyse van risicofactoren. 
- Onderzoek naar faktoren die de aanwezigheid van deze pathogenen bij dieren op het 
productiebedrijf beïnvloeden. 
 
Lieven De Zutter is lid van diverse wetenschappelijke adviesorganen zoals: 
- de werkgroep ‘Microbiologie in de voeding’ van de Hoge Gezondheidsraad 
- het Wetenschappelijk Comité van het FAVV sinds 2009. 
 
Expertise : 

• Vleeskeuring 
• Wetgeving met betrekking tot levensmiddelen van dierlijke oorsprong 
• Levensmiddelenhygiëne 
• Epidemiologie van voedselgebonden pathogenen in de voedselketen 
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Curriculum : 
Doctor in Veterinary Medicine, 1976, University of Ghent 
Scientist from October 1976 till September 1993 and from then up to now professor at the 
Department of Veterinary Public Health and Food Safety. 
 
Responsible for a number of parts within the course package ‘Veterinary Public Health’ taught 
at the Faculty of Veterinary Medicine. Therefore he build up a good knowledge on the legislation 
concerning the production and the control of food products, the meat inspection and the hygiene 
applicable during the production of food products. 
 
His scientific research is focused on food-borne pathogens such as Salmonella, Campylobacter, 
VTEC en human pathogenic Yersinia enterocolitica  
- Development and validation of methods for the isolation and quantification of those pathogens 
- Research on sources and spreading of food-borne pathogens during slaughter and processing 
of fresh meat using genetic typing of isolates and risk factor analysis 
- Research on factors, influencing the presence of those pathogens in animals at the farm level. 
 
Lieven De Zutter is member of different scientific committees such as: 
- the working group ‘Microbiology of food products’ of the Superior Health Council 
- the ScientificCcommittee of the Federal Agency for the Safety of the Food Chain since 2009 
 
Expertise : 

• Meat inspection and control 
• Legislation concerning food from animal origin 
• Food hygiene 
• Epidemiology of foodborne pathogens in the food chain 
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