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Redactioneel

S
choon schoon, hygiënisch schoon, kruisbe-
smetting, biofilm, schimmels (de cover van 
EVMI nummer drie was wat dat betreft een 
heerlijke), er valt flink wat over te vertellen. 

Sinds kort heb ik in mijn huis een poetshulp. Een 
vriendin die graag de handen uit de mouwen steekt. 
En, zoals de meeste mensen, zo haar eigen aanpak 
heeft. 
Ik vertelde haar dat ik jaren terug een cursus maakte voor 
de schoonmakers van een ziekenhuis. Ze was maar matig 
geïnteresseerd. Toen ik haar vertelde over microvezeldoeken 
en hoeveel beter die reinigen dan een willekeurige poetslap met 
allesreiniger, sloeg de matige interesse om in verontwaardiging. 
Dat kón niet schoon genoeg zijn!

Het belang van hygiëne wordt ons momenteel op wel heel veel plekken on-
der de neus gewreven. Handen waren zelden schoner en laten we hopen dat al 
die mondkapjes ook regelmatig worden ververst. Voor onze voedselproducerende en 
-verwerkende medemens is het onderwerp natuurlijk altijd al van belang. We verzamel-
den een mooie selectie verhalen met niet alleen de mens maar ook alles wat die mens 
kan ondersteunen. 

Dat het onderwerp leeft, blijkt wel uit het enthousiasme van de verschillende partijen.
Voorschriften, machines, risico’s, voorbeelden en zelfs meningen. Houden we het alle-
maal nog een beetje in beeld? Waar letten we op en waarom? En zoals in de vorige spe-
cial al door Mark IIsendoorn in zijn voorwoord werd opgemerkt: als je met een crisis 
worstelt, is een klein compromis snel gemaakt. Alertheid blijft dus een groot goed.

Wat is schoon? Hoe schoon is dat dan en kan het ook te schoon zijn? Zoals ik mijn 
vriendin probeer te vertellen: ja, het kan ook te schoon zijn. Maar zij is dat beslist niet 
met me eens. 

Als mijn ijsje deze zomer in ieder geval maar hygiënisch geproduceerd is, vind ik het 
goed. 

Janet Kooren 
Hoofdredacteur 
janetkooren@aleapublishers.nl

Voorzichtig met 
schoonmaakmiddelen

20

Hoe schoon 
is schoon?

‘De matige  
interesse  

sloeg om in 
verontwaardiging’
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Op weg naar normaal
Corona hield flink huis bij Vion. Ze waren er he-
laas volop mee in het nieuws. Hoe pakten ze 
deze situatie aan? Roy Paalman van Vion en 
Frans van Strien van Business Health Support 
vertellen hoe ze in no-time op locatie testcen-
tra hebben ingericht. 

Is ons eten te schoon?
De laatste decennia stijgt het percentage men-
sen met een voedselallergie. Komt dit omdat 
ons eten zo bewerkt is dat het geen parasieten 
en schadelijke micro-organismen meer bevat? 
voeding steeds meer bewerkt. 

‘De kunst van hygiënisch
ontwerpen is de kunst van
het weglaten’
Robots en voedsel 
We zien ze in de media vaak als een soort ultrafuturistische koks: Robots die
koken. Of die je bestelling aan tafel bezorgen. Maar hoe zit het nou eigenlijk écht
met robots die zich met voedsel bemoeien? Want bij het produceren van voedsel
rukt de robot gestaag op richting het primaire bereidingsproces. En vieze handen 
hebben ze dan misschien niet, maar wat komt er nog meer bij kijken?

Schoonmaakmiddelen schadelijk?
Volgens diverse berichten in de afgelopen jaren is het regelma-
tig gebruik van schoonmaaksprays net zo ongezond als het ro-
ken van een pakje sigaretten per dag. Dat is nogal wat! We do-
ken erin. Met voor de zekerheid een mondkapje op, dat wel.

Vleesbranche volop in beweging
De vleessector verandert snel en ingrijpend - tijdens deze pan-
demie al helemaal. De industrie verandert in hetzelfde tempo 
mee en automatisering is ook hier aan de orde van de dag. “De 
techniek ondersteunt ons ambacht”, vertelt Hein Pije van Marel. 

20
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Covid, salmonella 
en muizenkeutels

E171 
wordt mogelijk  

binnenkort verboden

93 
door ongedierte smerige  
winkels onder verscherpt  

toezicht bij de NVWA

250 
MOSH en MOAH- 

controles per maand

608 
van de 12.285 food contact  

chemicals zijn schadelijk

500.000 
via voedsel overgedragen  
ziektes dodelijk (jaarlijks)

In de hygiënespecial van 2020 draaide deze rubriek om  
de coronacrisis. We zijn een jaar verder, maar corona en hygiëne 

gaan nog steeds hand in hand. Ook zien we dat salmonella, 
ongedierte en diverse andere gevaren nog altijd op de loer liggen.

Wat vindt de consument?

50% 
van de Europeanen 

weegt voedselveiligheid 
mee bij aankoop

60-90% 
van Hello Fresh-klanten vindt 

houdbaarheidsindicator 
betrouwbaar en nuttig

23% 
twijfelt over kweekvlees: 

eerst de veiligheid 
aantonen

22 clusters  
van Covid-19 

besmettingen in  
de vleesindustrie in 

6 maanden

300+ gelinkte 
salmonella-infecties  

in Europa en  
Canada, deels 

toeschrijfbaar aan 
bevroren kip

2.000 kg illegale 
gewasbeschermings- 

middelen in beslag 
genomen in 
Gelderland
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Lotte van Keulen en Julia Boswinkel

D
eze ontwikkeling vraagt om een andere aanpak dan 
voorheen. Hoe zet je snel en effectief een nieuwe aan-
pak op voor een virus dat we tot op de dag van van-
daag nog niet helemaal begrijpen? En hoe laat je deze 

aanpak vervolgens op een gedegen manier landen in jouw 
organisatie?

Business Health Support (BHS) ontfermde zich aan het begin van 
de crisis als een van de eersten over deze vragen. Onder het motto 
‘Op weg naar normaal’ helpt het Brabantse bedrijf ondernemingen 
hun bedrijfsvoering toekomstbestendig te maken én te houden. 
Business Health Support is specialist op het gebied van arbodienst-

verlening in de breedste zin van het woord. De inzetbaarheid van 
medewerkers binnen organisaties en het verlagen van risico’s als 
verzuim, ongevallen, beroepsziekten en de bijbehorende kosten 
staan hierbij centraal. Zo houdt BHS zich o.a. bezig met risico- 
inventarisatie en -evaluatie van Covid-19, medische begeleiding op 
de werkvloer en het uitvoeren van preventief medisch onderzoek. 

Het gedegen implementeren van coronabestrijding binnen je 
bedrijfs voering is makkelijker gezegd dan gedaan: “Ondernemers 
realiseren zich meestal onvoldoende wat er nodig is in deze situa-
tie”, zegt Business Health Support directeur Frans van Strien. 
“Wij helpen die ondernemers zich te ontwikkelen van Covid-
gerelateerd handelen naar risico-gestuurd. Zo helpen wij bedrijven 
naast het testen, ook met het AVG-proof terugkoppelen van de re-
sultaten en de begeleiding van positief geteste medewerkers.”  

Coronabestrijding bij Vion
Een van de meest in het oog springende cases van BHS de af-

gelopen periode, is die van Vion Food Group, een vleesver-
werker die alleen al in Nederland 2000 eigen mensen in 

dienst heeft en daarnaast ook nog eens 3500 
uitzendkrachten. 

Ook Vion moest aan het begin van de coronacrisis 
flexibel en handelend optreden. Omdat de GGD be-
hoorlijk overvallen leek door de pandemie, klopte 
Vion voor ondersteuning aan bij BHS. “We moesten 
snel schakelen. Door uitval van personeel dreigde de 

Coronabestrijding maakt noodgedwongen deel uit van de processen en 
protocollen van allerlei bedrijven. Hier is de levensmiddelenindustrie geen 
uitzondering op: de strenge hygiëne-eisen zijn sinds corona nog verder 
aangescherpt. 

Op weg  
naar normaal

‘Het gedegen implemente-
ren van coronabestrijding 
is makkelijker gezegd dan 
gedaan’
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Een goed partnerschap
BHS en Vion zijn geen vreemden van elkaar; de organi-
saties werken al ruim tien jaar samen. Ook rondom het 
nieuwe coronabeleid was deze nauwe samenwerking 
wederom te ervaren. 

Van Strien: “Roy en ik hebben veelvuldig contact gehad 
en nog steeds. Het was een hechte samenwerking 
waarin we snel moesten schakelen en veel persoonlijk 
contact hadden. 

Gedurende het afgelopen jaar hebben we meermalen 
ons beleid aangepast aan de landelijke ontwikkelingen 
en sprongen we flexibel in op nieuwe situaties.”
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Roy Paalman
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continuïteit van onze productie in gevaar te komen. Dit is iets wat 
we koste wat het kost wilden voorkomen.” Aldus Roy Paalman, 
HRM-directeur van Vion. 

Samenwerking
Dit resulteerde in een driehoeksamenwerking tussen de GGD, 
Vion en BHS. De partijen pakten ieder hun eigen rol in het proces 
en vulden elkaar waar nodig aan. Bij Vion werd er in eerste instan-
tie alleen getest bij klachten (de GGD had daarvoor destijds te 
weinig capaciteit beschikbaar) maar op een bepaald moment be-
sloot Vion dat het ook preventief wilde testen. Daarom besloten de 
partijen dat BHS deze rol op zich zou nemen. Binnen vijf dagen 
werden bij BHS alle medewerkers met een medische achtergrond 
door de GGD opgeleid tot ‘tester bij Vion’. 

“Voor dag en dauw stond BHS te testen op onze locaties. Grote 
tenten dienden als testcentra voor onze medewerkers. Zodra er ie-
mand positief getest werd, nam een medewerker uit het team van 
Frans van Strien contact met ons op. Vervolgens gingen we met 
bron- en contactonderzoek aan de slag. Wanneer de besmetting een 
van onze uitzendkrachten betrof, schakelden we een tolk in. Op 
deze manier kon de huidige situatie met bijbehorende instructies 
vanuit Vion en BHS duidelijk aan de besmette medewerker worden 
uitgelegd”, aldus Roy Paalman.

Nabije toekomst
De komende periode zal, naast vaccineren, testen nog steeds aan 
de orde zijn. Hiervoor beschikt BHS sinds maart over een volledig 
ingerichte testbus waardoor snel en flexibel op locatie of industrie-
terrein kan worden getest. 
De investering voor bedrijven wordt aanzienlijk verzacht doordat 

BHS de kosten van het testen mag declareren bij de overheid, 
dankzij de goedkeuring van het ministerie van VWS in het kader 
van de Open House regeling. Kortgezegd houdt dit in dat de kos-
ten van het testen bij klachten altijd gedeclareerd mogen worden. 
De kosten voor mensen zonder klachten, mogen nu ook gedecla-
reerd worden. Wel met de specifieke eis dat de medewerker niet 
thuis kan werken en het niet mogelijk is onderling anderhalve me-
ter afstand te houden. 
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Frans van Strien.
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BedrijfsinformatieFood Design Solutions

H
et Covid-19-virus ontwricht 
zelfs onze hele samenleving. 
Daarom moeten we ons wa-
penen tegen bacteriën die een 

gevaar zijn voor de voedselveiligheid. 

De desinfectiesystemen van Jimco-Benelux 
bestrijden bacteriën en virussen zoals sal-
monella, listeria en zelfs Covid-19 zonder 
gebruik van chemicaliën, mankracht en wa-
ter. Hoe dan? Met de kracht van de natuur: 
door ozon. 

Waar voedselproducten gemaakt worden, 
kunnen bacteriën en schimmels ontstaan. 
Zelfs als er een hoge hygiënestandaard is. 
Hoe hard er ook gereinigd wordt, het 
handmatige desinfecteren van productie-
ruimtes, machines en spiraalvriezers zal 
niet alle bacteriën verwijderen. Dit kan lei-
den tot voedselsmetting, het uitbreken van 
virussen en het besmetten van producten. 
Met als mogelijk gevolg virusuitbraken, zie-

ke eindgebruikers, en het terughalen van 
aangetaste producten. Dat brengt grote fi-
nanciële consequenties met zich mee. 

Snel en effectief reinigen zon-
der chemicaliën
Met de innovatieve Jimco Benelux luchtrei-
nigers is een productieruimte snel en effec-
tief te reinigen. Plaats het apparaat simpel-
weg in de ruimte, en alle oppervlakken die 
in contact staan met de lucht worden van-
zelf gedesinfecteerd. Door middel van een 
unieke technologie met UV-C-lampen 
wordt de zuurstof (O2) omzet in ozon (O3). 
Met dit systeem reinig je niet alleen een 
ruimte, je voorkomt ook verspreiding van 
virussen buiten je eigen bedrijf.

De kracht van ozon
Ozon is een krachtig gas met een bijzonder 
korte levenscyclus. Het gas is zeer effectief 
in het doden van bacteriën, biofilms en 
schimmels, en het neemt alle geurtjes in 

Het bestrijden van bacteriën en virussen is 
belangrijker dan ooit voor de voedselverwerkende 
industrie.

Ozon als wapen tegen 
bacteriën en virussen

een ruimte weg. Ozon is 
vijftig keer doeltreffender 
in vergelijking met de 
meest populaire desinfec-
tant - chloor, en de effecten 
zijn wel 3.000 keer sneller 
zichtbaar. Zo maak je niet 
alleen je eigen ruimten 
schoon, maar voorkom je 
ook virusverspreiding en 
neem je je maatschappelijke 
verantwoordelijkheid.

De voordelen 
Voedselproductieruimtes automatisch rei-
nigen met ozon heeft veel voordelen voor 
de werkomgeving en het milieu.

•  Desinfecteert de hele ruimte van alle type 
micro-organisme, bacteriën en schimmels 

•  Desinfecteert moeilijk bereikbare plaatsen 
zoals verdampers/ventilatie systeem 

•  Eenvoudige installatie/bediening
• Automatisch start-stop proces
• Geen chemicaliën/extra water nodig
•  Verlengt houdbaarheid van 
voedselproducten

•  Minder belasting voor het 
afvalwaterreinigingsysteem

• Schone lucht, zonder geurtjes 
•  Geen handmatige schoonmaak of 

schoonmaakmedewerkers meer nodig
• Voorkomt virusverspreiding en uitbraken

Gepatenteerde UV-C-
technologie uit Denemarken
Sinds 1993 ontwikkelt het van oorsprong 
Deense Jimco al lucht- en waterzuive-
ringssystemen op basis van zijn gepaten-
teerde UV-C-technologie. Jimco Benelux 
biedt een programma van verschillende 
luchtzuiveringssystemen voor thuis, op 
kantoor, ziekenhuizen en de voedselver-
werkingsindustrie. De Jimco technologie 
is bekroond met de EU Environmental 
Award. 

u	Jimco Benelux wordt vertegenwoordigd door 

Food Design Solutions. Wil je meer informatie 

neem dan gerust contact op met 0493 - 71 20 

62 / info@fooddesignsolutions.com
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S
choonmaakapparatuur die data kan leveren voor die be-
wijsvorming, maakt hier een groot verschil. ICE Robotics 
- ICE staat voor Intelligent Cleaning Equipment - heeft al 
zijn schoonmaakmachines uitgerust met het dataplatform 

i-Synergy. Hiermee wordt de data van deze ‘slimme’ machines ver-
zameld en verwerkt tot informatie om de uitgevoerde schoonmaak 
aan te tonen. Deze data geeft ook inzicht waar er verbeteringen 
zouden kunnen worden doorgevoerd om zo hygiëne en voedselvei-
ligheid naar een hoger niveau te brengen.

Hygiëne én veiligheid
Goed vloeronderhoud is niet alleen qua hygiëne belangrijk, maar 
ook voor de veiligheid. Een vieze of gladde vloer kan voor onveilige 
situaties zorgen voor personeel en bezoekers. Om nog maar te zwij-
gen van de slordige aanblik en negatieve beleving die dit geeft. 
“ICE is een echte voorloper als producent van zogenaamde slimme 
schoonmaakmachines”, vertelt directeur Rob Stokkel van ICE 
Benelux. “We willen onderscheidend zijn en innovatieve producten 
brengen.” ICE Robotics levert schrobzuigmachines, veegzuigma-
chines, waterzuigers en tapijtreinigingsmachines op maat. De 
Benelux-organisatie richt zich met name op de food-, supermarkt 
en retailbranche.

Slimme machines
Het i-Synergy-systeem is een digitaal informatiesysteem voor de 
commerciële schoonmaakmachines van ICE. Een breed scala aan 
data van de machine wordt met de gebruiker gedeeld. De machines 
produceren gebruiksinformatie die via de i-Synergy-app inzichtelijk 

is. Dit levert de gebruiker rapportages op over de locatie, gebruiker, 
oplaad- en werktijden. Eigenlijk een compleet fleetmanagementsys-
teem, toegankelijk via een dashboard of de app. 

Hoeveel is er gereinigd per dag, per arbeidsbeurt, hoe lang is er-
mee gewerkt, door wie en werkten alle functies goed tijdens het ar-
beidsproces? En uiteraard hoeveel vierkante meter is er door de be-
treffende machine gereinigd. Hierbij worden alle elektrische 
componenten op afstand bewaakt en bij afwijkende waarden is de 
servicedienst snel ter plekke. Deze vorm van onderhoud zorgt er-
voor dat de machines operationeel blijven. 
“De data levert een schat aan informatie waardoor het reinigings-
proces bijzonder rendabel kan worden gedaan”, aldus Stokkel. 
Onze machines zijn daarnaast ook slim omdat ze zijn uitgerust met 
krachtige en duurzame lithium-ion batterijen.”

De data die de slimme ICE schoonmaakmachines opleveren, geven 
de gebruiker de mogelijkheid het reinigingsproces zo effectief, effi-
ciënt en rendabel mogelijk uit te voeren. “Meten is hierbij ook echt 
weten”, lacht Stokkel die vele voorbeelden heeft waarbij de door de 
schoonmaakmachine geleverde data de gebruiker meer efficiëntie 
oplevert en voor food-gerelateerde bedrijven een grote bijdrage le-
vert aan hygiëne en voedselveiligheid. “We doen regelmatig tests bij 
bedrijven met vloerproblemen. Uit een analyse van de data van de 
machine zien we dan of de juiste reiniging plaatsvindt. We kunnen 
die reiniging dankzij die data monitoren, sturen en daardoor verbe-
teren. De data vanuit de machines zijn een helpende tool en geen 
controlerende tool. De machine geeft de informatie waaruit con-
clusies te trekken zijn en vervolgens kan worden gestuurd.”

Servitization
Eerder dit jaar schreven we al een uitgebreid artikel over servitiza-
tion. Geen grote investeringen voor kapitaalgoederen, maar betalen 
naar gebruik. Ook ICE omarmt dit concept al geruime tijd. Want 
slimme machines koop je volgens Stokkel niet, maar huur je via 
een abonnementsvorm. “Onze i-Synergy machines worden voorna-

Hygiëne is hot. Zeker op plaatsen waar dagelijks letterlijk veel mensen in contact 
komen met voedsel, is de juiste apparatuur voor efficiënte schoonmaak cruciaal. 
En conform de uitgangspunten van een voedselveiligheidsplan is het nodig vast te 
leggen hoe, waar en wanneer er is schoongemaakt.

Datagedreven 
schoonmaak

‘Een vieze of gladde vloer kan 
voor onveilige situaties zorgen 
voor personeel en bezoekers’

Stilstand is verleden tijd

Management Janet Kooren
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melijk in een full-service huurconcept geleverd. Geen grote inves-
teringen en met volledige transparantie in kosten en calculatie. Zo 
houdt de klant zijn werkkapitaal in stand en bieden wij een garan-
deerde werking door proactief onderhoud zonder onverwachte kos-
ten. De service, onderdelen en slijtdelen zijn inbegrepen. Alleen de 
verbruiksmaterialen, dus de reinigingsproducten en vloerpads, 
worden berekend. Omdat je een vaste prijs per maand hebt in 
plaats van variabele kosten, kun je heel precies berekenen wat de 
machine je kost, zonder verrassingen. Voor ondernemers die liever 
kopen hebben we natuurlijk ook mooie voorstellen met een additi-
oneel serviceplan”, aldus Stokkel. 
“Voor veel ondernemers die met ICE machines werken is de goede 
prijs/kwaliteitverhouding een belangrijke beweegreden, maar be-
langrijker nog is het robuuste ontwerp en de lange garantietermijn 
van drie jaar. Onze machines zijn sterk, makkelijk te onderhouden 
en kennen weinig storingen.” 

‘Hoeveel is er gereinigd per dag, 
per arbeidsbeurt, hoe lang is er-
mee gewerkt, door wie en werk-
ten alle functies goed?’

u	 Tijd is geld

In een typisch voorbeeld van reactief onderhoud aan vloer-
reinigingsapparatuur kan een machine minstens een week 
stil staan, wachtend op reparaties en onderdelen. Een ser-

vicetechnicus wordt ingepland, het stellen van een diagnose 
en het bestellen van onderdelen, alles kost tijd. Onderdelen 
worden geleverd en de onderhoudstechnicus kan weer te-

rugkomen om het probleem op te lossen. Kostbare tijd gaat 
verloren omdat de schoonmaakklus niet op schema wordt 

uitgevoerd en  het personeel niet in staat is om de juiste rei-
niging uit te voeren. Bij reactief onderhoud wordt een pro-

bleem pas wordt opgelost als het er is.

Bij proactief onderhoud worden de richtlijnen van de fabri-
kant gevolgd voor onderdeleninspecties en vervanging. 

Actief onderhoud gaat nog een stap verder. Voor de vloerrei-
nigingsindustrie betekent dit toegang tot SaaS-modellen en 

abonnementsdiensten die externe toegang bieden tot de 
data. Cloudgebaseerde fleetmanagementsoftware maakt 
het bijhouden van gegevens eenvoudig en stellen de plat-

forms in staat meldingen te verzenden op basis van machi-
neactiviteit of inactiviteit, zoeken naar onderhouds- of fout-

meldingen en het oplossen van problemen op afstand.

Rob Stokkel
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BedrijfsinformatieHitma

O
m ongewenste gevolgen van 
besmet voedsel te voorkomen 
is betrouwbare monstername 
essentieel. Maar hoe garan-

deer je een representatief monster?

“Correct gebruik van monsternametechnolo-
gie waarborgt de productkwaliteit. Het voor-
komt ongewenste scenario’s en onverwachte 
kosten”, vertelt Amy van der Heide, monster-
namespecialist bij Hitma. “Een besmet mon-
ster kan leiden tot de afkeur van een volledige 
batch. Komt er toch een besmette batch op 
de markt, dan kan dat risico’s voor de volks-
gezondheid en recalls opleveren. 

En de bijkomende reputatieschade van je 
merknaam”, aldus Van der Heide. Die ge-
volgen zijn te voorkomen door het correct 
uitvoeren van monstername. Maar het be-
halen van een representatief monster vergt 
een aantal nauwkeurige stappen.

Besmettingsrisico’s uitsluiten
Besmetting wordt in de meeste gevallen 
veroorzaakt door bacteriën en schimmels. 
Het is belangrijk om monsters 
hiertegen te beschermen. 
“Dat begint bij het plaatsen 
van de monstername-
kraan. Door het ver-
keerd plaatsen van de 
kraan ontstaan er dode 
hoeken, waardoor het 
moeilijker wordt om ze 
te reinigen. Dat vergroot 
de kans op achtergeble-
ven restanten”, vertelt de 
monsternamespecialist. De 
monsternamekranen van Keofitt 
bevatten geen dode hoeken - mits correct 
geplaatst in een hoek van 90° - waardoor er 
nooit restanten achterblijven. Hierdoor is 
de kraan goed te reinigen. “De kranen van 
Keofitt zijn er in verschillende types met 

Essentiële stappen  
voor representatieve 
monstername

ieder specifieke eigenschappen. De keuze 
wordt gebaseerd op verschillende afwegin-
gen, waaronder het type product, de pro-
ceseigenschappen en de manier van 
reinigen”.

Reinigen monsternamekraan
Naast de plaatsing van de kraan is goede 
reiniging essentieel. “Als de kraan niet ste-
riel is, kun je nooit garanderen dat je mon-
ster representatief is. En dan zit je met de 
vraag of de gehele batch besmet is, of al-
leen het monster.” Na het gebruik van de 
monsternamekraan is het essentieel om 
deze direct te reinigen. Het voordeel van 
Keofitt-kranen is dat deze tijdens de pro-
ductie gereinigd kunnen worden. “Vergelijk 
het met een bord vol pastasausrestanten, 
die je na gebruik niet direct afspoelt. Dan 
is het moeilijker om de saus achteraf te 
verwijderen.” 

Wat Van der Heide adviseert, is om de 
kraan te reinigen door middel van CIP 
(Cleaning In Place) of SIP (Sterilisation In 
Place): “Bij andere reinigingsmethoden be-
staat de kans dat de kraan niet geheel ste-
riel is. Dan is er een grote kans dat het vol-
gende monster besmet raakt.” 
De monsternamekranen van Keofitt zijn 
zowel CIP als SIP te reinigen en voldoen 
aan de FDA-eisen.

Afname en vervoeren
Ook de manier van bemonsteren bepaalt 
de representativiteit van het monster. 
Hiervoor is het belangrijk dat er intern 
afspraken worden gemaakt, zoals een be-
monsterplan en wie eindverantwoordelijk 

is. Zo is de kans op slechte in-
vloeden van buitenaf mini-

maal en de kans op een 
representatief monster 

groter. Bovendien is het 
vervoeren van het 
monster een laatste, 
maar essentiële stap. 
“Het is belangrijk om 
tijdens het vervoeren 

van het monster risico’s 
uit te sluiten. Gebruik een 

geschikte monsternamefles of 
monsternamezak waarmee je er-

voor zorgt dat het monster veilig bij het 
laboratorium aankomt”, adviseert Van 
der Heide. 

u	Meer informatie: www.hitma-monstername.nl/

Voedingsmiddelenproducenten dragen een grote 
verantwoordelijkheid als het gaat om voedsel
veiligheid. Betrouwbare monstername is essentieel. 

‘Correct  
gebruik van  

monstername-
technologie  
waarborgt 
deproduct- 

kwaliteit’
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Bedrijfsinformatie Isokonstrukt/Polysto Group | Marloe van der Schrier

De hygiëne van een voedselverwerkende locatie heeft de hoogste prioriteit. 
Helemaal bij garnalen: een ready-to-eat product en dus extra kwetsbaar.

‘Je moet te allen 
tijde je productie-
locatie op orde 
hebben’

Bert De Waegenaere (sales director Benelux Isokonstrukt / PolySto Group), Johan de Koeijer (zaakvoerder Zeelandia’s Garnalen),  

Jan Kelder (Technical Sales PolySto) en Rogier Duess (Technical Sales B-Hygienic).
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www.polysto.com  

www.b-hygienic.com  

www.isokonstrukt.be

I
n het Zeeuwse Arnemuiden rijden 
dagelijks meerdere vrachtwagens bin-
nen vol met Noordzeegarnalen. Daar, 
in het pand van Zeelandia’s Garnalen 

– onderdeel van familiebedrijf Van Belzen 
BV – worden de garnalen geconserveerd en 
verwerkt voor het verdere proces. En dat 
gaat volgens de strengste, hygiënische 
normen. 

Het Zeeuwse Van Belzen is een echt fami-
liebedrijf in de visindustrie. “Mijn vader is 
de directeur, mijn zusje zit op kantoor, 
mijn broer doet de mosselkant (mosselhan-
del Aquatriton in Yerseke) en ik ben zaak-
voerder van Zeelandia’s Garnalen,” vertelt 
Johan de Koeijer aan de telefoon. Dat hij 
ook het vak in ging, was geen uitgemaakte 
zaak. “Ik wist niet wat ik wilde gaan doen 
toen ik van school af kwam. Ik ben begon-
nen in de productie, en uiteindelijk op kan-
toor terecht gekomen. Het is zo gegroeid,” 
vertelt hij. 

Van zijn vader leerde hij alle ins and outs 
over het vak. “Het is mooi om met mijn va-
der te werken, hij heeft al 45 jaar ervaring 
en geeft die kennis aan mij door. 
Bijvoorbeeld aan informatie over prijs-
schommelingen, de omgang met klanten 
maar ook het product zelf. Garnalen zijn 
een natuurproduct en je moet weten wat de 
seizoenen doen”, legt De Koeijer uit. “We 
zien garnalen ook wel als de insecten van 
de zee. Denk aan muggen: het ene jaar zijn 
er veel muggen, het andere jaar niet. Zo is 
dat ook onder water. Hoeveel garnalen er 
zijn, is van veel factoren afhankelijk en daar 
probeer je op in te spelen.” 

Hygiëne 
Van Belzen is een vooraanstaande naam 
dankzij de hoge kwaliteit, zegt De Koeijer. 
“Dat staat bij ons altijd al hoog in het 
vaandel. Dat begint al met de inkoop van 
de garnalen. We kopen die in van vissers 
die wekelijks op mondelinge contractbasis 
voor ons vissen. Wij geven ze een bonus als 
de kwaliteit in orde is. Hoe beter de kwali-
teit, hoe hoger de bonus. Als je daarmee 
bezig bent, wil je ook dat de garnalen ver-
volgens goed en volgens de hoogste nor-
men verwerkt worden.” 

Garnalen zijn een gekookt ready-to-eat-
product en daarmee extra kwetsbaar. “Als 
je de productielocatie niet goed schoon 
kunt houden, kunnen er bacterien groeien 

en dat heeft direct effect op het product,” 
legt De Koeijer uit. Een aantal jaar geleden 
kwam Van Belzen in contact met 
Isokonstrukt / PolySto Group, die onder 
andere B-Hygienic wanden en PolySto 
stootranden installeerde. 

Hygiënische bescherming 
“Gelakte stalen sandwichpanelen raken 
snel beschadigd door aanrijdingen, denk 
aan butsen en krassen. Wanneer de lak be-
schadigd is, ontstaat er roestvorming of 
corrosie,” vertelt Bert de Waegenaere, sales 
director Benelux bij Isokonstrukt / PolySto 
Group. “Daarom werken we met krasbe-
stendige, glasvezelversterkte polyester sand-
wichpanelen, die niet kunnen roesten. 
Panelen worden standaard sanitair afgekit, 
waarvoor wij HygiSeal gebruiken. Dat is 
een voegmassa die niet schimmelt en niet 
weggewassen kan worden. Daar zijn in de 
voedingsproductie vaak problemen mee.” 
De wanden hebben bovendien een embos-
sed polyester oppervlak, dat schuim vast-
houdt en daardoor makkelijk schoon te 
maken is. “De bacterie-aanhechting is ni-
hil,” vertelt De Waegenaere. “De wanden 
worden bovendien beschermd met prefab 
PolySto stootranden. De CleanRock-massa 
van de wandbescherming zuigt geen water 
op en is dubbel zo sterk als beton en daar-

mee de ideale hygiënische bescherming te-
gen aanrijdingen.”

Trots
Zeelandia’s Garnalen hanteert het IFS hy-
giënecertificaat en wil dat jaarlijks met een 
zo hoog mogelijke score volbrengen, zegt 
De Koeijer. “Je moet te allen tijde je pro-
ductielocatie op orde hebben. Voor ons een 
belangrijke reden om voor IsoKonstrukt en 
de PolySto Group te kiezen.” Nog een an-
der voordeel volgens de zaakvoerder: de 
wanden verkleuren niet. “Als familiebedrijf 
zijn we misschien wel extra trots op wat we 
doen, en als er mensen op bezoek komen, 
willen we dan ook iets laten zien dat er 
mooi uitziet.” 

u	PolySto Group – Maesbossen 3, B-9160 

Lokeren - +32 9 33 77 666

hygienic walls & ceilings
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FlexLink

N
ieuwe consumententrends en 
productdiversiteit vergroten 
de behoefte aan hygiënische 
productie. 

Dit omvat reinigingsprocedures, hygiëni-
sche voorschriften en vereisten, veilige ap-
paratuur en zelfs traceerbaarheid van 
voedselingrediënten. 

Gezamenlijk zijn dit factoren van uitdagin-
gen voor het verbeteren van productie-effi-
ciëntie en kostenmarges.

Het belang van hygiëne
De voedingsindustrie is - net als elke ande-
re industrie – gedreven door veranderingen 
in de eisen van de consument. De laatste 
trends dicteren dat voedingsproducten bio-
logisch moeten zijn en natuurlijk met min-
der conserveringsmiddelen. 

Biologisch en gezonder voedsel is vat-
baarder voor bacteriële besmetting, van-
wege het lage zout- en suikergehalte. Dit 
stelt eisen aan voedselproducenten en ap-
paratuurleveranciers om ervoor te zorgen 
dat hun processen en apparatuur de groei 
remmen van bacteriën en 
kruisbesmetting.

Voor voedselproducenten is het zeer kri-
tisch dat hun apparatuur ook kan worden 
gereinigd tot een consistente standaard om 
te bewerkstelligen dat bacterieniveaus bin-
nen veilige limieten wordt gehouden.

Normen en voorschriften
Voedselproducenten hebben de verplich-
ting om voedsel veilig te produceren en 
om te begrijpen hoe besmette producten 
de gezondheid van de consument kunnen 
beïnvloeden. 

Voedselproducenten kunnen het zich niet veroorloven om fouten te maken 
als het gaat om voedselveiligheid.

Kleine marges en meer 
verantwoordelijk heid

De beste manier om het risico op besmetting 
te verminderen is door gekwalificeerde appa-
ratuur te gebruiken - volgens de hoogste be-
schikbare voedselveiligheidsnormen - en het 
aanwezig zijn van verplichte gevaren analyse 
en kritisch controlepunten (HACCP).

HACCP beheerst de productieprocessen om 
te voorkomen dat besmette producten de 
consumenten bereiken. Het zorgt er ook voor 
dat de risico’s van het gehele reinigingsproces 
zijn ingeschat en dat de operators consistente 
resultaten bereiken, met hulp van het juiste 
gereedschap en goede toegankelijkheid tot de 
gebruikte apparatuur. 

u	Meer informatie: www.flexlink.com
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D
oor vuile handen of een kruis-
besmetting voldoen produc-
ten mogelijk niet meer aan de 
eisen voor voedselveiligheid. 

Pak hygiëne daarom bij de basis aan.

“Zorgen voor goede hygiëne is niet veel 
werk, als de basis goed is”, zegt Wiepkje 
Colijn, beleidsadviseur bij de NBOV. 
“Maak een plan, houd de schoonmaak bij, 
werk verantwoord en zorg dat bij een in-
spectie duidelijk is wat de werkwijze is.”

Vijf tips
1.  Laat elke dag de productieruimte en win-

kel schoon achter. Wordt er gewerkt met 
rauwe producten? Maak dan ook appara-
tuur en benodigdheden extra grondig 
schoon. Dagelijks en tussendoor schoon-

maken zorgt voor overzicht en verkleint 
de kans op plaagdieren en bederf.

2.  Maak een schoonmaakrooster, waarin 
iedere medewerker precies kan zien wan-
neer wat aan een schoonmaakbeurt toe 
is. Let erop dat zaken die klanten vaak 
aanraken, zoals deurklinken, pinappara-
ten en zelfbedieningstangen, vaker een 
sopbeurt krijgen.

3.  Voorkom kruisbesmetting met micro-or-
ganismen van een rauw op een gegaard 
product. Werk daarvoor met verschillen-
de messen en snijplanken voor gegaarde 
en rauwe producten, en zorg voor af-
stand tussen gaar en rauw product. 
Verwerk dus niet het rauwe gehakt voor 
saucijzenbroodjes vlak naast de slag-

roomtaart die klaarstaat om gedeco-
reerd te worden.

4.  Voorkom kruisbesmetting met allergenen 
door producten met dezelfde allergenen 
achter elkaar te verwerken. Verwerk pro-
ducten die volgens receptuur vrij van be-
paalde allergenen zijn, na een schoon-
maakbeurt of aan het begin van de dag. 
Dit voorkomt dat restanten van allerge-
nen via kruisbesmetting op een product 
terechtkomen. 

“Wees extra voorzichtig met gluten”, waar-
schuwt Wiepkje Colijn, “want die zijn in de 
hele bakkerij te vinden. Glutenvrije pro-
ducten in het assortiment moeten strikt ge-
scheiden worden bewaard van de gangbare 
bakkerijproducten.”

5.  Weer en beheers plaagdieren. Een muis 
laat overal ontlasting achter en insecten 
kunnen producten aantasten. Sluit ra-
men en deuren, of plaats horren. Vraag 
advies van een erkend 
plaagdierbestrijder.

Intensivering inspecties
De NBOV hoort van bakkers dat inspectie-
diensten de laatste tijd intensiever controle-
ren, en dat op een inspectie sneller een herin-
spectie volgt. Wiepkje Colijn adviseert ook 
daarom hygiënisch werken in de dagelijkse 
routine op te nemen. “Dan zijn de zaken, ook 
in drukkere periodes, altijd op orde en is de 
aangekondigde én onaangekondigde komst 
van een inspecteur nooit een verrassing.”

Praktische documenten
NBOV-leden kunnen op nbov.nl praktische 
documenten downloaden die helpen bij hy-
giënisch werken, zoals een werkinstructie 
voor correcte bediening van een thermo-
meter en een Excel-document waarmee 
een massabalans voor een grondstof of pro-
duct gemaakt kan worden. Op de NBOV-
website staan daarnaast nuttige artikelen. 
Zoek daarvoor op ‘Voedselveiligheid’. 

Hoe lekker, mooi, lokaal, biologisch of gezond 
producten ook zijn, slechte hygiëne kan alsnog 
afbreuk doen aan een mooi assortiment. 

Bijhouden is 
het halve werk

‘Zorgen voor goede 
hygiëne is niet veel 
werk, als de basis 
goed is’

      Dit verhaal komt uit BIB 01 - 31. Wil je daar het beeld uit halen?

Het begint met een goede basis

Manon Kleijn   Management
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V
olgens het artikel is er een verhoogd risico op astma en 
ademhalingssymptomen bij professionele schoonmakers 
en bij consumenten die thuis schoonmaken. De studie 
suggereert dat ook de gezondheid van de luchtwegen na 

tien tot twintig jaar na schoonmaakactiviteiten is aangetast: dat ef
fect zou vergelijkbaar zijn met het effect op de luchtwegen na tien 
tot twintig jaren stevig roken.

Ook andere bronnen laten zich uit over deze kwestie. Max Vandaag 
geeft tips over het veilig gebruiken van schoonmaakmiddelen.
‘Veel allesreinigers en badkamerreinigers bevatten chemische 
stoffen die niet gezond zijn voor mens, dier en milieu. Sommige 
stoffen zijn kankerverwekkend en andere kunnen ademhalings
problemen veroorzaken. Gebruik de middelen ook nooit beide te
gelijk. De verschillende oplosmiddelen die erin gebruikt worden, 
kunnen het effect nog verergeren. 

Bij een sanitair dat regelmatig wordt schoongehouden hebben 
kalk, vuil en bacteriën minder kans zich te hechten en hoeft er 
dus niet te worden gegrepen naar heftige middelen. Gebruik 
schoonmaakazijn in plaats van een speciale sanitairreiniger of 

chloor voor de wc. Kies als het even kan voor ecologische midde
len, die tegenwoordig bij elke supermarkt te koop zijn. Middelen 
met een milieukeurmerk zijn namelijk minder belastend.

Toiletblokjes
Toiletblokjes zijn tegenwoordig minder schadelijk dan voorheen, 
maar om te reinigen eigenlijk niet echt nodig. De reinigende wer
king is namelijk niet zo groot, het is vooral de frisse geur die een 
gevoel van hygiëne oproept. Gebruik schoonmaakblokjes niet tege
lijk met chloor. In de blokjes zitten namelijk zure stoffen, die met 
chloor reageren en waarbij bijtend chloorgas kan ontstaan.’

Milieu Centraal benadrukt dat desinfecteren eigenlijk alleen nodig 
is als er iemand in huis een besmettelijke ziekte heeft, zoals we nu 
zien bij corona. ‘In andere gevallen doet het meer kwaad dan goed. 
Dergelijke middelen doden namelijk niet alleen schadelijke bacteri
en, maar ook nuttige. Daarnaast vergroot het risico op resistentie 
van de schadelijke bacteriën. Bij veelvuldig gebruik kunnen zich 
bovendien allergieën ontwikkelen.’

Luchtverfrissers
Roomed.nl trapt een open deur in en zegt dat iedereen van frisse 
lucht houdt. ‘Toch gebruiken we daar vaak genoeg een luchtverfris
ser voor, terwijl die de lucht allesbehalve fris maakt. 
Luchtverfrissers zijn namelijk goed voor een vijfde van alle oplos
middelen die vrijkomen uit schoonmaakproducten. En ja, oplos
middelen zijn schadelijk voor het milieu. En ze dragen bij aan 
smogvorming. Oplosmiddelen dragen dus ook bij aan luchtveront
reiniging. Dat lekkere luchtje dat vrijkomt, is simpel gezegd een 
combinatie van parfum en oplosmiddelen. Als je écht van frisse 

Een artikel op thoracic.org (de website van de American 
Thoracic Society) stelt dat schoonmaakwerkzaamheden 
mogelijk schadelijke effecten op de luchtwegen met zich 
mee kunnen brengen. 

Schoonmaak
middelen 
schadelijk?

‘Regelmatig gebruik van  
sprays is net zo ongezond  
als het roken van een pakje  
sigaretten per dag’

Je moet ze sowieso nooit mengen

Gezondheid Janet Kooren
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lucht houdt, kun je beter een raampje openzetten. Dat is de enige 
manier om echt van vieze luchtjes af te komen. Door zomer en 
winter goed te ventileren blijft je huis fris én gezond.’

Roomed.nl gaat verder: ‘In sommige situaties is het verleidelijk om 
zware schoonmaakmiddelen te mixen om alles weer schoon en fris 
te krijgen, maar doe het niet! Reinigingsmiddelen zijn op zichzelf 
alleen al effectief genoeg. Mixen is eigenlijk altijd een slecht idee. 
Door schoonmaakmiddelen te mixen kun je irritaties veroorzaken 
op de huid, maar ook aan de ogen, keel, neus en longen. Het men
gen van schoonmaakmiddelen kan zelfs zo giftig zijn dat het je 
zenuw stelsel, lever en nieren kan beschadigen.
Het punt dat Roomed.nl is duidelijk: het mixen van schoon
middelen is nooit mogelijk.

De tegengeluiden
Uit het bovenstaande zou je kunnen concluderen dat je beter een 
raam kunt openzetten of een flesje schoonmaakazijn kunt gebrui
ken, dan dat je de fles bleekmiddel leeg giet in je toilet. Maar er 
zijn ook andere geluiden, getuige de onderstaande mening die Tom 
Hage gaf op Foodlog.nl: ‘De bovenstaande onderzoeken leveren 
(opnieuw) wankele conclusies. 

Een belangrijk probleem is dat de onderzoeken zich beperken 
tot een groep vrouwen. Specifieker: een groep vrouwen die 
nooit schoonmaakt. Die groep is erg klein (slechts 197), net als 
degenen die schoonmaken voor hun beroep (293), vergeleken 
met de groep thuis schoonmakende vrouwen (2808). 
Eerstgenoemde groep is echter wel de referentie waar alles mee 
vergeleken wordt. 

Bij de mannen liggen de verhoudingen heel anders: 1512 in de 
‘maakt nooit schoon’ groep, 1363 thuis, en 57 als beroep. 
Misschien is het die veel grotere referentiegroep die tot een ander 
beeld leidt dan bij de vrouwen.

Ook blijkt tussen de verschillende meetpunten het aantal nooit 
rokers afgenomen (44%, 41%, en 40%) en het aantal sigaretten
pakjaren toegenomen (7.0, 9.9, 11.1). De BMI is ook toegenomen 
(23.8, 25.4, 26.9) en uiteraard de leeftijd ook (33.8, 42.7, 54.1). 
Kortom, de algehele gezondheid ging achteruit. Het zijn echter wel 
deze verschillende meetpunten waaruit conclusies getrokken wor
den over de afname van longcapaciteit over tijd. Dat is lastig met 
zo’n kleine referentiegroep bij de vrouwen, en ook nog eens een 
toename van het aantal rokers en van andere kenmerken van af
nemende gezondheid.

Tot slot, een belangrijke vraag is natuurlijk of er samenhangende 
factoren zijn die ertoe leiden dat die 197 vrouwen (waarmee alles 
vergeleken wordt) nooit schoonmaakten. Er zijn talloze dingen te 
bedenken die zowel voor het nooit schoonmaken als voor de klei
nere afname in longcapaciteit kunnen hebben gezorgd. 
Bijvoorbeeld dat zij een fysiek inspannend beroep hadden waar
door ze een ander het schoonmaakwerk thuis lieten doen én door 
de inspanning hun longen trainden. 

Kortom, opgepast met de conclusie. En al helemaal met het on
derscheid tussen sprays en andere middelen, want een verschil 
daartussen zie je niet terug in de resultaten.’ 

u	Vermijd te allen tijde  
de volgende 5 combinaties:

- Twee verschillende afvoerreinigers
- Waterstofperoxide en azijn
- Bleekmiddel en ammoniak

- Bleekmiddel en ontsmettingsalcohol
- Bleekmiddel en schoonmaakazijn
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Persoonlijke aantoonbare handhygiëne; 
veiligheid voor iedereen!

Gezondheid is het belangrijkste in ons leven. Wat je eet, 
drinkt en ademt zijn cruciaal voor ons welzijn. Persoonlijke 
hygiëne hoort hier ook bij. Een essentieel onderdeel van 
persoonlijke hygiëne is handen wassen en desinfecteren. 
De momenten waarop de handen gewassen worden, het 
aantal keer en de manier waarop, hebben een enorme 
impact op de veiligheid van de mensen en producten 
om ons heen. Een slechte hygiëne kan al snel leiden tot 
onder andere cross-contaminatie, voedselvergiftiging of 
zelfs erger.

WAS-H (Benelux) introduceert het Soapy Hand-station 
met IoT technologie. Hoe vaak een persoon de handen 
wast en de manier waarop de handen worden gewassen, 
worden aantoonbaar, per persoon, geregistreerd en ge-
rapporteerd. Het type zeep en was-protocollen zijn voor 
alle reguleringen en hygiëne-eisen binnen een bedrijf aan 
te passen. 

Was-H 
  
www.was-h.com 
+31 (0)294 280 465  
info@was-h.com 
Bovenkamp 9  
1391 LA Abcoude 
Nederland

Advertentie

Met het oog op de 
huidige pandemie 
hebben veel indus-
trieën zich moeten 
aanpassen aan de 
plotseling verhoogde 
hygiënemaatregelen. 
Dit speelt al helemaal 
een rol voor bedrijven 
in de voedingsmidde-
lenindustrie, waar hy-
giëne altijd al een 
topprioriteit had.

In distributiecentra, koel- en vrieshuizen wordt vaak gewerkt in ruim-
tes van temperaturen onder de -15 ° C. Werknemers dragen hier iso-
lerende kleding om zich te kunnen weren tegen de snijdende kou. 
Door condensvorming en transpiratievocht worden de kledingstuk-
ken vochtig. Als deze niet snel worden gedroogd, worden medewer-
kers elke shift geconfronteerd met een koude en oncomfortabele uit-
rusting, wat de vatbaarheid voor ziektes vergroot. Een efficiënte 
droging van werkkleding zorgt voor verbeterde hygiëne- en comfort-
normen en verlengt de levensduur van de kostbare bedrijfskleding, 
waardoor de isolerende eigenschappen worden behouden.
Met Pronomar’s professionele en robuuste droogsystemen worden 
persoonlijke beschermingsmiddelen van binnenuit gedroogd door 
middel van een sterke en gelijkmatige luchtstroom. Door de li-
chaamsgevormde hangers worden alle plekken waar de kans op bac-
teriegroei groot is, zoals de punten van laarzen, oksels en knieholtes 
bereikt en grondig gedroogd. De RVS drogers zorgen ervoor dat 
werknemers elke dienst in aangenaam verwarmde en droge kleding 
kunnen starten.   

u	Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op via onze website  

www.pronomar.com, e-mail (info@pronomar.com) of telefoon (+31 (0)78 

6819481).

Start elke shift 
warm & 
comfortabel met 
Pronomar’s 
droogsystemen
Ervaart u ook ongemak tijdens 
werkzaamheden in een koel- of vrieshuis 
door koude en natte werkkleding? Lees 
dan snel verder!
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BedrijfsinformatieKTBA | Mischa Brendel 

“O
p het gebied van wet-
geving, maar ook op 
het gebied van arbo. 
We hebben een over-

koepelende kijk op verschillende vlakken 
van een organisatie en geven aan waar nog 
verbeteringen zijn door te voeren”, vertelt 
Ichraq Boulehoual. Ze begon bij KTBA als 
QA consultant, maar sinds anderhalf jaar 
geeft ze ook trainingen, waaronder de trai-
ningen Hazard Analysis Critical Control 
Points (HACCP) basis voedselveiligheid en 
interne auditor basis.

KTBA biedt verschillende vormen van de 
HACCP-training aan, allen gecertificeerd. 
Hiervoor bezoekt Boulehoual de bedrijven, 
waar ze de circa 2,5 uur durende trainin-
gen geeft. Boulehoual: “We hebben ver-
schillende manieren om de training te ge-
ven. Dat kan in spelvorm zijn, maar ook 

zonder.” De training zonder spelvorm is 
meer ‘klassiek’: medewerkers uit het bedrijf 
zitten in hun stoelen en luisteren naar 
Boulehouals verhaal. Uiteraard is er veel 
interactie: Boulehoual stelt vragen aan de 
deelnemers en beantwoordt op haar beurt 
ook vragen die de deelnemers hebben. 

Maar de training met spelvorm erbij is nog 
een stuk interactiever. Boulehoual: “We be-
handelen situaties die zich in het bedrijf 
zelf voordoen en we testen de kennis in een 
quiz, ganzenbord of vier-op-een-rij.” De 
quiz heeft een groot bijkomend voordeel: 
“Ik krijg een goede indruk van mogelijke 
knelpunten binnen het bedrijf en ik zie wel-
ke onderwerpen juist heel goed gaan.”

De meest vruchtbare trainingen zijn vol-
gens Boulehoual degenen waarbij produc-
tiepersoneel en mensen van kantoor ge-

Consultancybureau KTBA ondersteunt bedrijven in 
de levensmiddelenindustrie. Business assurance, 
quality assurance en label compliance: alles wat met 
kwaliteit te maken heeft. 

Hogere voedselveilig-
heid door trainingen

mengd zijn. “Op de werkvloer zit daar toch 
enigszins een drempel tussen en in zo’n 
training niet. Ik heb al diverse keren mee-
gemaakt dat er echte gesprekken tussen 

personen op gang kwamen, bij-
voorbeeld bij het zien van een 

bepaalde foto die op de 
werkvloer is gemaakt. 
Dan krijg je een opmer-
king als “Dat had jij ge-
daan, hè?”, waarop ie-
dereen begint te lachen 
en er een informele en 

gezellige sfeer ontstaat. 
Diegene krijgt gelijk de 

kans om eventueel toe te 
lichten waarom.”

Handenwastest
Waarom werd Boulehoual trainer? Omdat 
ze het belangrijk vindt dat mensen ook be-
grijpen waarom ze iets doen. “Begrip en 
bewustwording creëren. ‘Hoe kan ik iets 
het beste uitvoeren? Waarom moet dit op 
deze manier? Waarom moeten we de zo 
vaak de handen wassen?’ Je moet ze de 
achtergrondinformatie en de context goed 
uitleggen.”

Een voorbeeld hiervan is de handenwas-
test, legt Boulehoual uit. “Dan hebben we 
een gel met daarin glow-in-the-dark-poe-
der, die de mensen op hun handen smeren. 
Vervolgens moeten ze hun handen wassen, 
waarna we de handen met een UV-lamp 
beschijnen, zodat ze kunnen zien hoe goed 
ze hun handen hebben gewassen. Zo creëer 
je veel meer begrip over het belang van 
goed je handen wassen om de hygiëne te 
waarborgen.”

Voor falen hoeft niemand bang te zijn, ver-
zekert Boulehoual. “Ik probeer altijd aan te 
geven: het is een training en het gaat erom 
dat we de boel weer door te lopen. Tijdens 
de cursus is er geen goed of fout en geef 
het vooral aan als je vragen hebt. Op die 
manier kan ik ook gerichter ingaan op de 
zaken waar mensen meer moeite mee 
hebben.” 

Boulehoual: “KTBA staat voor de wereld 
een stukje voedselveiliger maken. We vin-
den het belangrijk om daaraan bij te dra-
gen, onder meer in de vorm van deze trai-
ningen.” 

u	Meer informatie: www.ktba.com
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B
ijvoorbeeld voor de te verwach-
ten groei van Listeria monocyto-
genes in een kant-en-klaar-  
product. 

Die modelberekeningen worden uitgevoerd 
in FSSP of ComBase op basis van gemeten 
producteigenschappen, zoals pH, aw en 
aanwezige conserveermiddelen. Wat niet in 
Informatieblad 85 staat vermeld, maar 
waar de NVWA nu wél op controleert, is of 
die waarden zijn gebaseerd op het gemid-
delde plus of min twee keer de standaard-
deviatie. Terwijl de meeste producenten 
juist rekenen met de hoogst of laagst geme-
ten waarden. Dit kan grote gevolgen heb-
ben voor producenten. 

Liesbeth van Elst, projectleider 
Microbiologie bij Eurofins, legt uit waar-
om: “Het zorgt ervoor dat producenten de 
verwachte uitgroei van Listeria monocyto-
genes in de producten binnen een product-
groep opnieuw moeten berekenen. 
Mogelijk is er dan ineens een ander pro-
duct het worst case-product van een 
productgroep.”

Voortschrijdend inzicht
Sinds januari 2021 krijgen Van Elst en haar 
collega’s vragen over modelberekeningen 
van klanten, als zij een controle hebben ge-
had van de NVWA. Op basis van voort-
schrijdend inzicht zijn inspecteurs van de 
NVWA namelijk van mening dat de model-
berekening gebaseerd op het gemiddelde 
plus of min twee keer de standaarddeviatie 
betrouwbaarder is dan uitgaan van de 
hoogst of laagst gemeten waarden van de 
producteigenschappen. Van Elst: “Dat 
klopt ook wel. Met het gemiddelde plus of 
min twee keer de standaarddeviatie is met 
95% betrouwbaarheid te zeggen dat alle 
metingen binnen dat gebied vallen. Dit 
staat alleen niet in Informatieblad 85 ver-
meld. Het wordt dan ook nog niet door 
veel producenten toegepast.” 

Het blijft maatwerk, zo’n studie naar liste-
riagroei in levensmiddelen, vindt Van Elst. 
“Informatieblad 85 geeft nog steeds veel 

Producenten van levensmiddelen moeten de houdbaarheid van hun producten 
onderbouwen. Dit kan met behulp van modelberekeningen. Daarmee valt te 
voorspellen welk product als worst case-product geldt binnen een productgroep. 

Studie naar 
listeriagroei blijft 
maatwerk

Informatieblad 85 laat ruimte

ruimte om een eigen invulling te geven aan 
de houdbaarheidsstudies. Dat betekent dat 
er ruimte blijft om te onderbouwen waar-
om in bepaalde situaties de hoogste of laag-
ste waarde van producteigenschappen wél 
gebruikt kan worden. Ik kan me voorstellen 
dat dat bijvoorbeeld legitiem is bij een uit-
schieter in de analyseresultaten. Als de ana-
lyseresultaten meer gelijkmatig zijn, geeft 
het gemiddelde plus of min twee keer de 
standaarddeviatie een grotere 
betrouwbaarheid.”

Hoe het werkt
Hoe werkt het precies? Producenten mogen 
een studie uitvoeren voor een groep produc-
ten. De houdbaarheid van het worst 
case-product uit een productgroep is kan bij-
voorbeeld met behulp van een challengetest 
worden onderbouwd. Deze is representatief 
voor alle andere producten in dezelfde pro-
ductgroep. Producenten mogen de modelbe-
rekeningen van een product baseren op mini-
maal drie analysecertificaten van 
verschillende batches van een product. Van 
Elst: “Tot nu toe nam een producent dan van 
die drie metingen de hoogste of laagste waar-
de. Bij een hogere pH waarde van een pro-
duct, heeft, heeft bijvoorbeeld Listeria mono-
cytogenes meer kans om uit te groeien.”

Van Elst verduidelijkt met een voorbeeld. 
“Stel dat bij drie metingen de volgende pH 

Eurofins | Naomi Heidinga
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waarden zijn gemeten: 6,40, 6,25 en 6,12. 
Dan werd tot voor kort uitgegaan van een 
pH van 6,40 in de modelberekening. Nu is 
het uitgangspunt echter de gemiddelde 
waarde, wanneer de producent niet veel 
metingen heeft gedaan van de productei-
genschappen. Het gemiddelde, uitgaande 
van de drie waarden, is een pH van 6,26. 
Daarbovenop komt twee keer de stan-
daarddeviatie, in ons geval 0,28. Dan komt 
de producent uit op een pH van 6,54. Dat 
is dus een hogere waarde dan de hoogst ge-
meten waarde. Bij azijnzuur geldt: hoe 
minder, hoe beter voor de listeriagroei. 
Daarom geldt dan de gemiddelde waarde 
minus twee keer de standaarddeviatie.” 

Challengetest
Dit betekent dat er gerekend moet worden 

met andere waarden in de modelberekenin-
gen. “En daarmee bestaat de kans dat een 
ander product het worst case-product blijkt 
te zijn voor een productgroep, dat moet 
worden onderworpen aan een challenge-
test,” aldus Van Elst. Wat kunnen produ-
centen doen, naast het narekenen van alle 
producten? “Hoe meer data binnen dezelf-
de bandbreedte, hoe kleiner de standaard-
deviatie wordt. Een oplossing is daarom 
om meer zelf te testen op bijvoorbeeld pH 
of om meer batches van het product te la-
ten analyseren. Daarnaast helpt het om het 
productie- en mengproces goed onder con-
trole te hebben, voor bijvoorbeeld een sta-
biele, lage pH-waarde en stabiele azijnzuur-
concentratie. Als er weinig fluctuatie is, is 
de standaarddeviatie ook kleiner,” adviseert 
Van Elst.

Eurofins helpt producenten graag met het 
analyseren van hun productbatches of bij 
het optimaliseren van hun meng- of pro-
ductieproces voor een lagere standaardde-
viatie.  

u	Meer weten? Neem dan contact op met 

foodsafetysolutions@eurofins.com of via  

+31(0)888 31 03 30

Eurofins Food, Feed, Water Benelux
Icarus 12
8448 CJ Heerenveen
Sales-food-nl@eurofins.com
+31 (0)88 831 0000
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Janet KoorenProces & Productie
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V
oordelen te over: Een robot is niet ziek, heeft geen vieze 
handen, kan onverstoord zijn werk doen, ook bij lage 
temperaturen. Dankzij de robot is voedsel veilig en zijn 
de producten in het schap van een constante hoge kwa-

liteit. Maar hoe zit het met de hygiëne en welke eisen komen erbij 
kijken?  

Robots rukken steeds meer op richting het primaire voedselverwer-
kende proces. Waar ze voorheen vooral verpakten of palletiseerden, 
verwerken ze nu naakt vlees, vis, groenten en fruit of bijvoorbeeld 
broodbeleg. Deze transitie maakt dat de voedselrobot een bijzondere 

plek binnen de robotica heeft ingenomen. Niet alleen is kennis nodig 
van motion, servotechnologie en besturingstechniek, ook dient een 
robotintegrator het voedselproductieproces in de vingers te hebben 
en oog te hebben voor de strenge hygiënische eisen die er gelden.

Hygiënische robots zijn uitgevoerd in typische ‘foodgrade’ materia-
len als rvs, titanium en teflon. Hierdoor is contact met voedsel vol-
ledig veilig, en zijn de robots goed chemisch reinigbaar, zelfs onder 
zeer hoge druk. Bovendien zijn bij een goed hygiënisch robotont-
werp alle hoeken afgerond, zijn er geen kiertjes of gaatjes waar mi-
cro-organismen in kunnen achterblijven en zijn alle oppervlakken 
spiegelglad voor een optimale reiniging.

Hygiënisch ontwerp
Een goed reinigbare robot is uitgevoerd met vaste gewrichten en 
sommige varianten beschikken over een speciale hygiënische 
doorvoer voor kabels en additionele media. Bij de meeste deltaro-
bots zie je dat de gewrichten met een veersysteem zijn uitgevoerd. 
Buiten het feit dat een veer lastig schoon te maken is, moet je er 

We zien ze in de media vaak als een soort ultrafuturistische koks: Robots die 
koken. Of die je bestelling aan tafel bezorgen. Maar hoe zit het nou eigenlijk écht 
met robots die zich met voedsel bemoeien? Want bij het produceren van voedsel 
rukt de robot gestaag op richting het primaire bereidingsproces. 

Robots 
en voedsel

‘Als je het slim aanpakt, kan een 
hygiënische oplossing ook tot 
betere prestaties leiden’

Hygiënische handjes

EVMI_Hygienespecial_voorjaar_2021   27EVMI_Hygienespecial_voorjaar_2021   27 27-05-21   11:1727-05-21   11:17



28 | voorjaar 2021

niet aan denken dat er een veer breekt en een stukje ervan in het 
product terechtkomt. Je zal dan in ieder geval een metaaldetector 
in je lijn moeten integreren om te voorkomen dat dit product ver-
pakt en wel in de winkel komt te liggen en er vervolgens vermo-
gen kostende terugroepacties nodig zijn. 

Hetzelfde geldt voor de kabels en slangen die nodig zijn om de 
tools van energie te voorzien. Ook hier kunnen gemakkelijk etens-
resten aan blijven kleven en is een goede reiniging een probleem. 
Tot slot zijn gewone deltarobots vaak uitgerust met een coating die 
op termijn kan loslaten en in het voedsel terecht kan komen. Ook 
dit is natuurlijk uit den boze. 

Flexibel en toch compact
Vooral de grote flexibiliteit die robots hebben ten opzichte van tra-
ditionele machines en systemen blijkt een groot pluspunt. Net als 
in andere sectoren worden ook in food de productlevenscycli 
steeds korter, de seriegroottes kleiner en de time-to-market korter. 
Bovendien heeft de voedselverwerkende industrie vaak te maken 
met natuurproducten met een grote productvariatie. Robots en 
food zijn dus een sterk duo. 

‘De kunst van hygiënisch  
ontwerpen is de kunst van  
het weglaten’

Slimme aanpak
Natuurlijk staat hygiëne voorop. Maar ook een compacte bouw-
vorm is van belang. En als je het slim aanpakt, kan een hygiënische 
oplossing ook tot betere prestaties leiden. Door motoren slim te 
plaatsen kun je zowel compact bouwen als IP69K halen. Als je 
geen veren toepast, kun je een hogere nauwkeurigheid bereiken. 

En met een slimme doorvoer kun je je pneumatische ventiel bij-
voorbeeld veel dichter bij je grijper plaatsen. Dat betekent een 
kortere slang en dus hogere cyclustijden. Alles draait om het to-
taalplaatje. Hygiëne, motion, procesbesturing en de complete in-
stallatie. 

u	De zwakste schakel

In een productieomgeving waar aan hygiëne de hoogste ei-
sen worden gesteld, wordt veel geïnvesteerd in apparatuur, 
vloeren, luchtkwaliteit, persoonlijke hygiëne en ga zo maar 
door. Een ondergeschoven kindje lijkt - nog steeds - zoiets 
simpels en tegelijkertijd ingewikkelds als wartels, kabels en 
kabelgoten. ‘The missing link’, zo wordt wel gezegd.

Toch zijn in ons land verschillende specialisten met dit onder-
werp bezig. Jerry Matena bijvoorbeeld, salesmanager van 
Anamet - leverancier van beschermingssystemen van slangen, 
voelt zicht vaak roepende in de woestijn. “Ik geef vaak lezingen 
bij bedrijven. Dan zie je dat er nog veel onbegrip is, over wan-
neer een situatie nou eigenlijk zo goed mogelijk reinigbaar is en 
zo min mogelijk ruimte biedt aan de groei van micro-organis-
men. Het netjes bundelen van kabels, ze bevestigen met tie-

wraps, zien mensen vaak als een keurige op-
lossing om de bekabeling zo hygiënisch 
mogelijk aan te leggen. Maar iedere tie-wrap 
en iedere afzonderlijke kabel, is er één te veel.” 

De kunst van hygiënisch ontwerpen is de kunst van 
het weglaten. Er moet in een systeem zo min moge-
lijk oppervlak zijn waarop organismen zich kunnen 
vermenigvuldigen, alles moet glad en goed reinigbaar 
zijn. Dat geldt voor alle onderdelen van een productieomgeving, 
want ook hier geldt: de ketting is zo sterk als de zwakste schakel. 

Voor kabelsystemen geldt dat kabelbundels zoveel mogelijk in 
een beschermslang opgenomen moeten worden, zodat er maar 
één oppervlak te reinigen valt, in plaats van tientallen. En war-
tels en wartelaansluitingen zijn zó geconstrueerd dat ook daar 
alleen gladde, goed reinigbare overgangen ontstaan.
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UW PARTNER VOOR UW WAND, 
PLAFOND & PLINT OPLOSSINGEN

HACCPHACCP

+31 (0)85 - 48 30 920 | info@sentho.nl

www.sentho.nl

  
 

  
 

 

Risico van  
stilstaand water
Ondanks HACCP-normen en schoon-
maakprotocollen blijkt in de praktijk dat 
de schoonmaak soms te snel gebeurt, 
waardoor  alle vuiligheid door de put of 
lijngoot wordt weggespoeld. De vloer en 
de werkruimte zijn pas écht schoon als 
ook de afwatering schoon is. Dus geen 
stilstaand water, zodat de groei van bac-
teriën wordt voorkomen. En wat dacht je 
van de positionering van je goten en put-
ten? Zit er voldoende afschot in de vloeren zodat er geen plassen wa-
ter blijven staan in de ruimte? Lastige vragen waarbij ACO, wereld-
wijd markleider en producent van watermanagementoplossingen, je 
kan helpen.

Hygiëne en voedselveiligheid 
ACO heeft hygiëne hoog in het vaandel staan en heeft daarom de 
HygieneFirst filosofie ontwikkeld, waarbij voedselveiligheid en kos-
tenbeheersing een belangrijke rol spelen. Hun filosofie komt tot ui-
ting in het ontwerp van hun afwateringsoplossingen waar eenvoudige 
reiniging, voorkomen van bacteriegroei en voorkomen van scheur-
vorming in de vloer het belangrijkst zijn. De kwalitatief hoogwaardi-
ge RVS afwateringsystemen voldoen aan de voedselveiligheid criteria 
conform EHEDG. 
ACO helpt je met het maken van een afwateringsplan tot sys-
teemontwerp. Ook zorgen zij voor de projectbegeleiding op de bouw. 
Dus heb je een vraag over het opvangen, reinigen, vasthouden en af-
voeren van water? #askACO

u	www.aco.nl

De voedingsmiddelenindustrie moet 
voldoen aan strikte kwaliteits- en 
hygiëne eisen om de voedselveiligheid te 
waarborgen. De ervaring leert dat bij de 
voedselveiligheid niet altijd gedacht 
wordt aan de vloer, de afwatering en de 
leidingsystemen. En dat terwijl je met 
optimale afwatering een slechte afvoer 
van water, besmettingen en onnodig 
hoge kosten voorkomt.

Voor voedselveiligheid 

besmettingen 
voorkomen

Advertentie
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“O
ndernemers hebben het afgelopen jaar veel 
creativiteit aan de dag gelegd”, zegt Hein Pije, 
accountmanager Meat van Marel. Marel inves-
teert zes procent van de omzet in de ontwikke-

ling van innovaties. Pije: “In het begin van de pandemie worstelden 
supermarkten om aan de grote vraag te voldoen. Ze kregen hulp 
van ondernemers die normaliter aan de horeca leveren. 

Een flink aantal probeerde al snel de bakens te verzetten met nieu-
we afzetmogelijkheden. Ze richten zich daarbij niet alleen op de re-
tail maar verkopen ook actiever online, en sommigen doen dat heel 
goed. Een voorbeeld is een bedrijf dat eerder de focus op uitbenen 
had. Nu snijdt dat bedrijf verder en verkoopt vlees via de website 
en fysieke winkels. Zo zijn er meer voorbeelden. 

Daarnaast zijn vleesvervangers ‘hot’ al valt de verkoop in de prak-
tijk nog tegen. Marel heeft er de equipment voor: we kunnen pro-
ducten vormen, paneren en frituren, alles wat nodig is.” Zo ziet 
Marel de vraag naar portioneermachines groeien. Bedrijven gaan 
voorsnijden en kleiner of anders verpakken. 

Huiverig
Toch waren ondernemers in het begin van de pandemie huiverig 
om apparatuur te kopen, zegt Pije. “Begrijpelijk. Niemand wist im-
mers of investeren de moeite loonde, dus wij bieden alternatieve fi-
nanciële mogelijkheden. Ook wij willen klanten ondersteunen. Het 
machinepark groeit hoe dan ook. Er zijn domweg minder FTE’s en 
machinale verwerking gaat gewoon veel sneller en is uiterst hygië-
nisch. Neem een machine als de I-Cut 130 PortionCutter met de 
nieuwste laser vision-techniek en flexibele software-ondersteuning. 
Je kunt er uiterst nauwkeurig mee portioneren en de giveaway is 
minimaal. Alles werkt met behulp van een touchscreen en de ma-

chine is gemakkelijk te reinigen. Nuttig is dat de instructies in veel 
talen opgeroepen kunnen worden en dat de machine daarmee is 
toegerust op werknemers die het Nederlands of Engels minder 
goed meester zijn. Je kunt er zelfs onervaren mensen mee laten 
werken. De machine ziet het productvolume, je geeft het soortelijk 
gewicht van het vlees in, en in no-time ligt een gesneden product 
klaar om verpakt te worden.”

Ovenschotels
Op het terrein achter keurslager De With in Bleiswijk staat het be-
drijf De With Maaltijden. “Enkele groothandels vroegen ons om 
onderscheidende maaltijden te gaan leveren voor collega-slagers”, 
vertelt eigenaar Thomas de With. “Zo begonnen we in 2007 klein-
schalig ovenschotels te produceren. Nu werken we met tien colle-
ga’s en bereiden we wekelijks enkele duizenden kilo’s aan oven-
schotels; zo’n 25 verschillende soorten, in overleg met slagers en 
groothandels. Daarnaast maken we veel seizoensgerechten en wat 
schotels onder private label. We leveren bewust niet aan super-
markten. We willen juist graag collega-slagers ondersteunen. In die 
sector voelen we ons het beste thuis. Want ik ben producent én 
slager.”

De With vindt het boeiend om met een jong team te werken aan 
innovatie, kwaliteit en behoud van het ambacht. Daarin vindt hij 
ondersteuning van Delmo. “We werken al jaren met Delmo. We be-
spreken onze ambities met Frans de Leede of Dirko den Hertog. 
Delmo begrijpt wat we willen en denkt mee over welke machines 
ons bedrijf verder zullen brengen. Zo is hier recent een prachtige 
gehaktmolen geplaatst. Die scheelt me veel manuren en produceert 
zelfs betere kwaliteit.”

“Deze machine maakt dat ik weer verder kan kijken hoe ik wil en 
kan groeien. Zo proberen we het ambacht te combineren met 
hoogwaardige technieken die product en kwaliteit waarborgen. Ik 
zie veel uitdagingen. Hoe sneller je kunt werken, des te verser kun 
je aanleveren. Dat is nodig, want consumenten willen duurzamer 
voedsel en dat betekent automatisch een kortere THT. Als slagerij 
moeten we allerlei klanten bedienen en de vraag naar ‘gemak’ 

De vleessector verandert snel en ingrijpend - tijdens deze pandemie al helemaal. 
De industrie verandert in hetzelfde tempo mee. “De techniek ondersteunt ons 
ambacht.”

Vleesbranche volop 
in beweging

‘Hoe sneller je kunt werken, des 
te verser kun je aanleveren’

Industrie speelt snel in op veranderingen

Proces & Productie Xandra Veltman
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groeit. Ik vind dat we kennis moeten delen over wat er mogelijk is 
in de slagerij. Met elkaar en met de fabrikant. Willen we onze posi-
tie als ambachtsman behouden, dan moeten we veel zelf maken en 
kijken hoe de techniek ons daarin kan ondersteunen.”
“Duurzaamheid is één en haalbaarheid is twee. Daar staan smaak 
en vers nog boven! Ik zie veel jonge nieuwe klanten in de winkel. 
Dat is mijn drijfveer. Ik zoek naar wat ze willen, wat ze nog missen. 
Dan zie je volop ontplooiingsmogelijkheden.”

‘Food is een degelijke sector’
“Wij zullen ons steeds verder specialiseren en gewoon blijven doen 
wat we zeggen en zeggen wat we doen. Dat is niet zo spannend. We 
willen graag onze klanten blijven bedienen op de manier die bij ons 
past. We zetten ons ook met plezier in voor nieuwe bedrijven. Dat 
is samengevat wel Van Uhm.”
Aan het woord is Stephen van Uhm, de derde generatie van het fa-
miliebedrijf Van Uhm BV en nu tien jaar aan het roer. Precies 75 
jaar geleden, in 1946, ontstond Van Uhm BV in het Twentse 

Borne. Eind jaren ‘80 kwam daar Habuba BV uit Volendam bij. 
Sindsdien is er veel veranderd, vertelt van Uhm. 

“Mijn grootvader verkocht op de fiets kruiden en messen. Mijn 
vader breidde het bedrijf uit waarbij de focus steeds meer op de 
machines kwam te liggen. Nu zijn we een full servicepartner voor 
de complete voedselverwerkende industrie. In de loop der tijd is 
ons pakket versmald omdat we kiezen voor een specialistisch 
aanbod.”

“Dit specialisme zie je weer terug in onze service. Onze nuchtere 
Twentse inslag, gecombineerd met de mentaliteit van onze 
Volendamse collega’s, zorgt voor korte lijnen. We houden van snel 
en doelgericht handelen.”

Branche in beweging
“Van de 45 medewerkers is de helft verantwoordelijk voor techni-
sche ondersteuning. Ze kennen onze machines. Dat zie je terug in 
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alle afdelingen, binnen en buiten, van werkvoorbereiding tot repa-
ratie. En we zijn transparant. What you see is what you get, onze 
klanten betalen bijvoorbeeld alleen de echte werktijd.” 
Ondertussen volgt ook Van Uhm de ontwikkelingen in de markt. 
“De branche is altijd in beweging, en tijdens corona nog meer. 
Maar food is een degelijke sector. Bedrijven die alleen aan de hore-
ca leverden, ontplooien nu nieuwe ideeën en producten.

Daar komen wij weer bij kijken. Er komen hoe dan ook meer ma-
chines want handen zijn steeds moeilijker te vinden. Plus dat de 
output telkens hoger moet en hygiëneregels strenger worden. We 
kijken naar kansen en denken graag mee in het proces.”
Op de website van Bosgraaf Food & Hygiënetechniek B.V. staat 
dat je ook via Whatsapp contact kunt opnemen. “We bellen binnen 
enkele minuten of hooguit binnen een paar uur terug”, zegt be-
drijfsleider Anthonie Breugem. “We zijn in die zin niet ‘overgedigi-
taliseerd’, we kiezen consequent voor de persoonlijke benadering. 
We hebben hele korte lijnen.” Bosgraaf is gespecialiseerd in hygië-
netechniek en vooral in hygiëneoplossingen. Hoewel je Bosgraaf 
 terugvindt in vrijwel de gehele levensmiddelensector, wordt die 
‘menselijke benadering’ streng bewaakt. Breugem: “Onze pro-
ducten zijn van hoge kwaliteit en dat zijn ons vakmanschap en 
onze service ook. Maatwerk is geen probleem en ook niet per se 
duurder. Over garantie doen we niet moeilijk, gaat er iets fout dan 
corrigeren we dat. Bestelt een klant bijvoorbeeld iets dubbel, dan 
nemen we contact op om de bestelling te checken. “

Je klanten kennen
“We weten wat onze klanten doen en waar ze zitten. Dat is onze 
cultuur. Zelf kopen we ook allerlei materialen in, en ik merk dat al-

les steeds onpersoonlijker wordt. Volgens mij moeten we gewoon 
logisch blijven nadenken. Ik vind dat onze klanten niet alleen ont-
zorgd moeten worden, ze mogen gepamperd worden. Ze moeten 
ons kunnen vertrouwen en mogen de hoogste service verwachten. 
Ongeacht of het om een groot of een klein project gaat. Onze klan-
ten moeten gewoon hun werk kunnen doen, wij faciliteren. Dat is 
onze bedrijfsfilosofie.”

Die prettige bedrijfscultuur maakt Breugem trots op z’n werk en 
het bedrijf. Bosgraaf heeft zich sinds het ontstaan, ruim twintig 
jaar geleden, voortdurend doorontwikkeld en blijft dat doen, ver-
telt hij.

“Hygiënetechniek als sector wordt steeds breder. Alleen al in de 
slagerswereld veranderen de werkzaamheden en behoeften, dat 
proces is sinds de pandemie alleen maar versneld. Ook moeten 
steeds meer andersoortige bedrijven aan hygiëne-eisen voldoen, 
denk aan diervoederfabrikanten of de glasteelt. Wij kunnen zo hard 
groeien als we willen, maar onze groei blijft altijd gekoppeld aan 
onze ambitie om de beste te blijven. En daar hoort de menselijke 
maat onvoorwaardelijk bij.” 

‘De branche is altijd  
in beweging, en tijdens  
corona nog meer’
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O
nverwachte en periodiek terug-
kerende microbiologische afwij-
kingen kunnen een aanwijzing 
zijn voor biofilm. 

Het gevaar zit in minuscule hoeveelheden or-
ganisch vuil die achterblijven op oppervlak-
ken, onzichtbaar voor het blote oog. 
Bacteriën breiden zich in een aantal fasen ge-
makkelijk uit tot een biofilm. Om de bacteri-
en heen vormt zich een polymeerlaag die de 
micro-organismen als het ware beschermt. 

Zolang bacteriën ingekapseld zijn binnen 
de biofilm zijn deze niet meetbaar. Maar 
zodra een biofilm openbreekt, verspreiden 
bacteriën zich snel. Dat leidt tot een plotse-
linge, verhoogde concentratie van micro- 
organismen en een besmette productie.

Snelle detectie biofilm
De bacteriën in een biofilm worden be-
schermd door de organische polymeerlaag. 
Deze laag kun je niet microbiologisch me-
ten met bijvoorbeeld ATP of dipslides. Hoe 
weet je dan dat je te maken hebt met bio-
film? Je kunt dit aantonen met een specifie-
ke detectietest die is ontwikkeld door 
Christeyns, TBF 300. 

Deze test werkt op basis van een kleurstof 
die alleen hecht op de polymeerlaag van 
biofilms. De kleurstof wordt op kritische 
punten in de productieruimte aangebracht 
en na enkele minuten afgespoeld. Is er geen 
verkleuring zichtbaar? Dan is er geen bio-
film. Waar wel biofilm aanwezig is, zie je 
een roze verkleuring op het oppervlak. 

Wat schoon lijkt, is dat niet altijd. Hoe weet je dat je 
te maken hebt met biofilm, wat is de impact en hoe 
voorkom je recalls?

Hoe voorkom je recalls 
door biofilm?

TBF 300 werkt snel en visueel. Daarmee is 
de test ook een uitstekende tool voor routi-
nematige controle op biofilm. 

Biofilm verwijderen 
Als je een biofilm niet grondig verwijdert, 
blijft de opbouw en afbraak zich herhalen 
met alle gevolgen van dien. Een lastig gege-
ven is dat de beschermende polymeerlaag 
bestand is tegen traditionele reinigings- en 
desinfectiemiddelen. De oplossing is het 
toepassen van enzymatische 
reinigingsmiddelen. 

Enzymen zijn natuurlijke eiwitten die rea-
geren met organisch vuil. Dat wordt afge-
broken en vervolgens omgezet in waterop-
losbare resten. Enzymatische producten 
kunnen de polymeerlaag van biofilm wel 
verwijderen. Daarna kunnen desinfectie-
middelen de bacteriën in de biofilm 
bereiken.

Biofilmvrij protocol 
Zodra Christeyns biofilm constateert, 
wordt een twee-fasen-plan ingezet. Om 
biofilm te verwijderen wordt eerst een en-
zymatisch curatief reinigingsprogramma 
uitgevoerd. Na vijf tot acht keer reinigen is 
de biofilm verwijderd. Daarna worden de-
zelfde contactplaatsen weer met TBF 300 
gecontroleerd. 

Een biofilm kan zich altijd opnieuw ont-
wikkelen. Daarom werkt Christeyns vervol-
gens met een preventief protocol van zes 
maanden. In deze periode worden enzyma-
tische reinigingsmiddelen één keer per 
week ingezet om eventuele opbouw van 
biofilm te voorkomen. 

Succesvolle oplossing
De combinatie van snelle detectie met TBF 
300 en de inzet van het biofilmvrij protocol 
is in de praktijk een succesvolle oplossing 
voor de complexe problematiek van bio-
film. Snel handelen reduceert de kans op 
herbesmetting aanzienlijk en zorgt voor een 
betere kwaliteit en houdbaarheid van eind-
producten. 

u	Meer informatie: www.christeyns.com 

Roze verkleuring na biofilmtest.
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Nocotech is een geautomatiseerd desinfec-
tiesysteem bestaande uit een machine; bijv. 
Nocomax en een vloeistof; Nocolyse Food 
met 7,9% H2O2 (waterstofperoxide). Samen 
creëren ze een droge desinfecterende damp. 
Het voordeel van de droge damp is dat deze 
op alle plekken in de ruimte komt. Dus bijv. 
ook de onderkant van een werkbank, een lo-
pende band of in een verdamper.

H2O2 in vloeibare vorm is een uitstekend 
desinfectiemiddel, maar heeft als nadeel dat 
het sterk corrosief is op alle metalen. Als dro-
ge damp is H2O2 maar liefst 16 sterker dan in 
vloeibare vorm. En heeft dan het voordeel 
dat het ook de corrosieve eigenschap verliest. 
Metaal, schakelkasten en elk ander oppervlak 
ondervinden geen enkel nadeel. 

Nocotech Desinfectie: 
van innovatie, via revolutie, naar integratie.

Nog een voordeel is dat er geen residu ach-
terblijft. Dus naspoelen is overbodig. Dat 
scheelt enorm in waterverbruik en is beter 
voor het behoud van de machines in de 
productieruimte.

In de voedingsindustrie wordt dagelijks ge-
desinfecteerd, je zou kunnen zeggen: pre-
ventief. Zolang de Nocotech-behandeling 
sterker is dan de toename van micro-orga-
nismen tijdens een productiedag, daalt de 
infectiedruk. De dagelijkse desinfectie kan 
volstaan met slechts 1 ml/m³. 

Uitslag testen laboratoria
De Nocotech methode is door verschillen-
de onafhankelijke laboratoria getest op een 
aantal type micro-organismen. Interessant 

is te zien dat Listeria van 814.000 kve na 1 
behandeling gereduceerd was naar 18.500 
kve. En na nog een behandeling naar 0 kve 
geëlimineerd.  

u	Voor alle testresultaten: neem contact op  

via info@simpeldesinfecteren.nl of kijk op  

www.simpeldesinfecteren.nl

Vocht, vuil, olie, bacterie. Allemaal in perslucht aanwezig en een risico voor uw product.

Volgens het OPRP en HACCP, dient perslucht gemonitord te worden om de risico’s van contaminatie 
te voorkomen.  Met een Air Quality Audit kunt u risico’s verlagen, kwaliteit verhogen en uw product 
beschermen. 

Neem contact op met ons voor advies over persluchtmetingen en -bewaking.

BEKO TECHNOLOGIES B.V.
Compressed Air Intelligence

www.beko-technologies.nl   benelux@beko-technologies.com   +31(0)165-320300

Is perslucht onderdeel van uw HACCP?

Advertentie
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BedrijfsinformatieJasca | Naomi Heidinga

V
oor een grondige desinfectie is 
meer nodig om het percentage 
micro-organismen op een veilig 
(99,999 procent reductie) 

niveau te krijgen. 

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 
dit hoge percentage uitsluitend kan worden 
behaald door desinfectiemiddelen met 
kracht in een ruimte te brengen. Jasca heeft 
hiervoor een uniek vernevelingssysteem 
ontwikkeld, dat zowel vast als mobiel kan 
worden toegepast.

Wageningen Food & Biobased Research 
deed onderzoek naar de verneveling van 
desinfectiemiddelen. De methode leent 
zich volgens de onderzoekers goed voor 

objecten met grillige vormen, met moeilijk 
bereikbare hoeken en gaten. Een ander 
voordeel is dat bij toepassing van 
verneveling per saldo minder desinfectie-
middel nodig is dan bij andere manieren 
om desinfectievloeistoffen aan te brengen. 

Daarmee worden precies de voordelen van 
het vernevelen van desinfectiemiddelen 
onderstreept, aldus Paul Grimberg van 
Jasca. “Met krachtige druk brengen de 
door ons ontworpen verstuivers 
desinfectiemiddel in de (productie)ruimtes. 
Dankzij de zeer hoge druk worden alle 
oppervlakken krachtig geraakt, tot in de 
kleinste hoekjes en de moeilijkst bereikbare 
plekken. Het werkt een stuk effectiever dan 
handmatig sproeien. Fouten door menselijk 

Een goede desinfectie is in de voedingsmiddelen-
industrie cruciaal. Een grondige reiniging doet veel, 
maar niet genoeg. Daarmee kan men het aantal 
micro-organismen met 50 tot 90 procent verlagen. 

Effectieve desinfectie 
met verneveling

handelen worden op deze manier 
voorkomen. 
Bovendien kunnen de verstuivers worden 
gebruikt op het moment dat er geen 
medewerkers aanwezig zijn.” 

“Het desinfecteren gaat snel en effectief en 
kan ook zonder operator worden 
uitgevoerd, bijvoorbeeld in de avond of 
nacht. Zo kan op mankracht worden 
bespaard en gaat het desinfecteren niet ten 
koste van de productietijd. Groot voordeel 
is dat ons desinfectiemiddel een toelating 
heeft; je hoeft het dus niet na te spoelen. 
Na de desinfectie hoeft de ruimte enkel 
gelucht te worden en dan is deze klaar voor 
gebruik. Ook dit levert tijdswinst op.”

Jasca heeft twee type systemen voor de 
verneveling van desinfectiemiddelen: een 
vast en een mobiel systeem. De mobiele 
desinfectie-units bestaan uit een rvs 
behuizing waarop een rvs drukvat is 
gemonteerd. Het desinfectiemiddel zit in 
dit drukvat. 
“We hebben twee mobiele desinfectie units 
ontwikkeld, de JD-2 en de JD-4 die 
geschikt zijn voor zowel kleine als grote 
ruimtes. Het voordeel van deze mobiele 
units is dat je ze op meerdere plekken kunt 
inzetten. Dus ook in ruimtes die niet elke 
dag gedesinfecteerd hoeven te worden. 
Hierdoor blijft de investering laag, maar de 
effectiviteit gelijk.” 

u	Eenvoudig maar 
doeltreffend

Remkes Food Products BV is een 
van de bedrijven die werkt met het 
systeem van Jasca. Het bedrijf ver-

koopt kippenvlees en 
kippenvleesproducten. 

“We zochten naar een eenvoudig 
maar doeltreffend systeem voor 

desinfectiewerkzaamheden,” aldus 
Raimond Hermsen, Plant Manager 
van Remkes Food Products BV in 
Epe. “Het systeem van Jasca vol-

doet aan die eisen.”
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O
nze voorouders leefden een gevaarlijk leven. Niet 
 alleen werden ze blootgesteld aan de elementen en 
 wilde dieren, maar ook eten was een avontuur op zich: 
welke planten, dieren en vruchten waren eetbaar en 

welke niet? En hoe schoon was het water dat gedronken werd?

Tegenwoordig hoeven we ons nauwelijks nog zorgen te maken om 
dergelijke problemen: onze veredelde gewassen zijn geselecteerd op 
smaak en voedingswaarde en worden ‘schoon’ gehouden met 
 herbiciden en pesticiden, dan wel biologische bestrijdings
middelen; ons gefokte vlees wordt hygiënisch geslacht en bereid; 
ons water wordt uitgebreid gefilterd voordat we het drinken. En 
om alles smakelijker, beter verteerbaar en langer houdbaar te 
 maken, hebben we allerlei handige additieven.

Toch heeft dit bewerken van al ons voedsel ook een flink nadeel, 
denken sommige wetenschappers, waaronder immunobioloog 
Ruslan Medzhitov van de universiteit Yale: een toenemende mate 
van voedselallergie onder met name de westerse bevolking.

Wat is een voedselallergie?
Een voedselallergie treedt op wanneer het afweersysteem reageert 
op bepaalde eiwitten in specifieke voedingsmiddelen: het lichaam 
maakt antistoffen aan die deze eiwitten te lijf gaan alsof het bin
nendringende bacteriën of virusdeeltjes zijn.
En dat is niet zo raar, stelt Medzhitov, die begin dit jaar met drie 

De laatste decennia stijgt het percentage mensen met een voedselallergie, een 
trend die zich vooral in de westerse wereld voordoet. Volgens immunobioloog 
Ruslan Medzhitov komt dit onder meer omdat ons eten tegenwoordig geen 
parasieten en schadelijke micro-organismen meer bevat. Bovendien is onze 
voeding steeds meer bewerkt.

Is ons eten te 
schoon?

‘We doen er wel verstandig aan 
zo min mogelijk geraffineerd 
voedsel te eten’

Oorzaak van het toenemende aantal voedselallergieën?

Food Lab Mischa Brendel
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collegawetenschappers met de publicatie Food allergy as a biolo
gical food quality control system verscheen in het wetenschappelijk 
tijdschrift Cell. Hij denkt dat ons immuunsysteem is geëvolueerd 
om dingen als parasieten en bacteriële infecties in ons eten te her
kennen en aan te vallen. Bij gebrek aan deze potentiële gevaren, 
raakt ons immuunsysteem van slag en valt het ongevaarlijke eiwit
ten aan.

Dat onze darmflora een belangrijke rol speelt bij voedselallergieën, 
lijkt te worden ondersteund door het feit dat bij kinderen – die nog 
geen volledig ontwikkelde darmflora hebben – vaker voedselallergie 
optreedt dan bij volwassenen. In Nederland heeft zo’n 2 tot 3 % 
van de volwassenen een voedselallergie, bij kinderen ligt dit rond 
de 8 %.

Nuttige parasieten
Het idee dat de afwezigheid van parasieten ons gevoeliger maakt 
voor voedselallergieën is niet nieuw; in de jaren zestig van de vorige 
eeuw ontdekten wetenschappers al dat worminfecties de productie 
van immunoglobuline E stimuleren. Immunoglobuline E speelt 
een belangrijke rol in allergische reacties. 

Hoewel het idee dat de afwezigheid van parasieten verantwoorde
lijk is voor de toenemende hoeveelheid voedselallergieën alweer 
grotendeels is losgelaten, blijft het idee van een immuunsysteem 

dat ontwikkeld is om zich te verweren tegen zaken die niet langer 
in ons voedsel aanwezig zijn volgens Medzhitov en de zijnen over
eind. Alleen spelen niet uitsluitend parasieten, maar ook virussen, 
bacteriën en andere microorganismen een rol.

“Er is ook een school die een andere theorie aanhangt”, zegt Harry 
Wichers, professor Immune Modulation by Food aan de WUR. 
“Deze theorie, afkomstig van de London School of Hygiene, stelt 
dat de immuunrespons ooit inderdaad bedoeld was om onder meer 
parasieten als lintworm te bestrijden, maar dat er veel structurele 
overeenkomsten zitten in de eiwitten in die parasieten en de eiwit
ten in ons voedsel waarvoor veel mensen nu allergisch zijn.”

We zijn ‘te schoon’
De hygiënehypothese stamt oorspronkelijk uit 1989 en stelt in het 
kort dat een betere hygiëne en het wegnemen van kinderziekten 
het immuunsysteem te sterk laat reageren op relatief ongevaarlijke 
prikkels, waaronder bepaalde voedingsstoffen. Een veelgehoorde 

‘Er zijn veel structurele overeen-
komsten tussen de eiwitten in 
parasieten en die in ons voedsel’
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kritiek op deze hypothese is dat de hygiëne met name in de eerste 
helft van de twintigste eeuw toenam, terwijl de stijging in allergie
en, waaronder voedselallergieën, vooral in de tweede helft van de 
twintigste eeuw optrad. Medzhitov brengt hier tegenin dat een toe
name in het gebruik van antibiotica en het nuttigen van steeds 
meer bewerkt voedsel ook met name in de tweede helft van de 
twintigste eeuw opkwamen.

Het voedsel dat we tegenwoordig eten, heeft nog weinig gemeen 
met het voedsel dat onze voorouders binnenkregen. Dat heeft te 
maken met duizenden jaren van plantenveredeling – we gingen niet 
alleen selecteren op gewassen met grotere opbrengsten, maar bij
voorbeeld ook op fruit met zoetere smaak – en de laatste decennia 
vooral door het bewerken van voedsel. Dat gaat van het inmaken 
van groente en fruit tot het toevoegen van additieven, de beruchte 
Enummers. Of juist door het weghalen van bepaalde ingrediënten 
uit voedingsmiddelen. En dan zijn er nog de zogenoemde ultra 
processed foods: producten die sterk bewerkt zijn. Enkele voor
beelden: pakjes soep, het meeste fastfood, chips en veel gezoete 
ontbijtgranen.

Door dit alles eten we veel van ons voedsel anders dan we ‘in het 
wild’ zouden doen – we eten meer fruit (dat we zelf zoeter hebben 
gemaakt) – en andere dingen in samenstellingen die we van onbe
werkt voedsel niet kennen. Hierdoor kan ons immuunsysteem den
ken dat we iets vreemds – dus potentieel gevaarlijks – binnen
krijgen.

Een beetje minder
“Ik zou niet zozeer zeggen dat we geen bewerkt voedsel moeten 
eten, maar dat we er wel verstandig aan doen zo min mogelijk ge
raffineerd voedsel te eten”, zegt Wichers. “Het eten van bewerkt 
voedsel heeft ons zeker ook goed gedaan. Door het koken van ons 
eten, bijvoorbeeld, hebben we veel meer toegang tot zetmeel en de 
algemene consensus is wel dat dit in onze evolutie goed is geweest 
voor de ontwikkeling van onze hersenen.” 

Vermijden doet lijden
Wichers vindt het artikel van Medzhitov en collega’s een boeiende 
hypothese, maar nog niet meer dan dat. “Het is ook heel lastig om 
dergelijke hypotheses wetenschappelijk te bewijzen. Je kan moeilijk 
gaan testen op duizend baby’s.” Daarnaast het nog niet zo gemak
kelijk is om de menselijke darmflora te simuleren in het lab, weet 
Wichers uit eigen ervaring. In Wageningen werkt hij onder meer 
met SHIME (Simulator of Human Intestinal Microbial 
Ecosystem), een in vitro simulator van het menselijke maagdarm
stelsel. Wichers: “Wanneer we microbiota kweken in SHIME, dan 
ontwikkelen deze zich anders dan in een mens; het nabootsen van 
het menselijk maagdarmstelsel is nog niet zo eenvoudig.”

Wat inmiddels wel duidelijk is, is dat het vermijden van bepaalde 
voedingsstoffen niet voorkomt dat een allergie zich alsnog vormt. 
Wichers: “Dat heeft onder meer de LEAPstudie aangetoond.” Bij 
de LEAP (Learning About Peanut Allergy)studie werden ruim 600 
baby’s gedurende een periode van ruim vier jaar gevolgd op de ont
wikkeling van pindaallergie. “De baby’s werden in twee groepen in
gedeeld, waarvan de ene groep helemaal geen voeding met hierin 
pinda’s verwerkt kreeg, terwijl de andere groep af en toe een kleine 
pindasnack kreeg die voor 85 % uit pindakaas bestond en voor 15 
% uit maïsmeel”, legt Wichers uit. “Van de pindavermijders ontwik
kelde 17,5 % een pindaallergie; in de tweede groep was dit slechts 3 
%. En met eieren toonde de Petitstudie soortgelijke resultaten.”

Koemelk
Een recent onderzoek dichter bij huis lijkt iets soortgelijks aan te to
nen voor melk. Eind 2019 promoveerde Suzanne Abbring aan de 

‘Waarom krijgen veel mensen 
een allergische reactie op het ene 
eiwit en bijna niemand op het 
andere eiwit?’
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Universiteit Utrecht op haar onderzoek aan rauwe melk. Ze deed 
onder meer onderzoek bij kinderen met een koemelkallergie en ont
dekte dat rauwe melk weieiwitten bevat die de symptomen van 
voedselallergie verminderen. Overheidsinstanties raden het drinken 
van rauwe koemelk af, vanwege de mogelijke besmetting met ziekte
verwekkers. Bewerkte melk echter, bevat het allergiebeschermende 
effect dat rauwe melk heeft, niet. Dat komt zeer waarschijnlijk door 
de verhitting die optreedt bij pasteurisatie en sterilisatie. Die proces
sen maken weliswaar schadelijke stoffen in de melk onschadelijk, 
maar doen blijkbaar hetzelfde met sommige gunstige stoffen.

Ervaring opdoen
“Na de geboorte moet het immuunsysteem nog veel leren en zijn 
de microbiota in de darmen nog nauwelijks ontwikkeld”, vertelt 
Wichers. “Ik denk dat het wel zo verstandig is om baby’s daarom 
een zo divers mogelijk dieet voor te schotelen.” 

Een onderzoek uit 2013 staaft dit. Uit het Britse onderzoek bleek 
dat baby’s die meer vers fruit en verse groenten aten en minder be
werkt eten, een kleinere kans hadden op het ontwikkelen van een 
voedselallergie. Het ging dus niet om het in aanraking komen met 
voedsel waarvoor een allergie zou kunnen ontstaan, maar juist om 
het eten van vers, niet of veel minder bewerkt voedsel (dat veel 
meer voedingsstoffen bevat), tegenover voorbewerkt en (groten
deels) kantenklaar voedsel. Hoewel niet bewezen, vermoeden de 
onderzoekers van deze studie dat de groep die meer verse, onbe
werkte voedingsmiddelen at werd blootgesteld aan nutriënten die 
essentieel zijn om het immuunsysteem te ‘onderwijzen’.
 
Heilige graal
Hoewel er nog veel vragen zijn over onderliggende mechanismes, 
lijken alle experts het er wel over eens dat we geen baat hebben bij 
voedingsmiddelen waar te veel voedingsstoffen uit zijn gehaald. 
Een gevarieerd dieet met zoveel mogelijk ongeraffineerd en niet te 
veel bewerkte voeding lijkt in ieder geval voedselallergie niet in de 
hand te werken. Maar of dit nu komt door de aanwezigheid van 
nutriënten in vers voedsel dat kantenklaar voedsel ontbeert, door 
het in aanraking komen met zoveel mogelijk verschillende 
voedings stoffen, of iets anders, daar is de jury nog niet over uit.
Wichers: “Waarom krijgen veel mensen een allergische reactie op 
het ene eiwit en bijna niemand op het andere eiwit? Dat achterha
len is de Heilige Graal van ons vakgebied.”  

u	 De meest voorkomende  
voedselallergieën in Nederland:

- Koemelk
- Kippenei
- Pinda
- Noten
- Vis, schaal- en schelpdieren
- Roosfruit (zoals appel en perzik)
- Soja
- Tarwe

BRON: ALK

Een koemelkallergie is iets anders dan lactose-intole-
rantie. Bij het eerste reageert het immuunsysteem op 
eiwitten in de koemelk, terwijl mensen met lactose-in-
tolerantie het lactase-enzym ontberen en hierdoor de 
lactose niet kunnen afbreken.
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Steeds schoner is steeds gevoeliger

Advertentie

Het nieuw state-of-the-art onderkomen in Ridderkerk biedt de 
nieuwste technologie op logistiek als analytisch vlak. Er is tevens een 
Biosafety Level -2 afdeling waar o.a. de analyse van virussen 
plaatsvindt.

Dankzij de EHEDG-richtlijnen (European Hygienic Engineering & 
Design Group) is er een behoorlijke controle op het gebied van hygi-
ene. Maar dat maakt niet dat het onderwerp uit beeld is. 

Directeur Harm Janssens: “De nieuwe lab-omgeving heeft een volledig 
laboratorium conform de BSL-3 inrichting, die tijdens de SARS uit-
braken is opgericht. Daar kunnen we experimenten doen en kijken hoe 
besmette producten zich onder verschillende condities gedragen.”

“Op het gebied van hygiëne gelden keiharde regels voor zowel de vei-
ligheid van medewerkers als de bedrijfszekerheid. Alleen willen we net 
een stapje verder denken. Je wilt niet ingehaald worden door de toe-
komst en met onze kennis en ervaring kunnen we anticiperen op wat 
er op ons af komt. We denken daarom na over verregaande automati-
sering in de verschillende ruimtes en het verder automatiseren van ex-
tracties. We zijn misschien niet het grootste laboratorium, maar wel 
een van de bijzondere dankzij onze kennis en expertise van specifieke 
markten, servicegerichtheid en de slimme aanpak in onze organisatie.”

“Op dit moment staat veel in het teken van Covid, maar daarna 
komt er weer aandacht voor parasieten. Met richtlijnen kun je veel 
afdekken, maar de regelgeving is nu toch echt aan zet. We worden als 
mens steeds gevoeliger en pathogenen en zoönosen worden een 
steeds grotere bedreiging.”  

u	www.tlr-international.com

Door de toegenomen hygiëne wordt de 
gevoeligheid van de mens steeds hoger. Bij 
TLR International Laboratories 
analyseren we levensmiddelen, 
diervoeders en (bio)brandstoffen. 

Hygiëne

I M P R O V I N G  Q UA L I T Y

C O N S U LTA N C Y

AU D I T I N G

T R A I N I N G E N

Praktisch met kennis van zaken

Betrokken en enthousiast

‘Recht voor de raap’

www.improvingquality.nl  T: 06-229 40 774 Helmie Keijsers

P R O F I E L  E N  F I LO S O F I E

HACCP plan
FSSC 22000

BRCGS
IFS

ISO 9001
 

voedingsmiddelen
verpakkingsmaterialen
consumentenartikelen

handelsartikelen
opslag en distributie    

 
online effectentabel

Met de Hydrobox hogedrukreiniger

the greenest way to clean

Bespaar tot 80% op water en chemie 

Traploos instelbaar van 0-150 bar en 10°C tot 90°C

Licht in gewicht (57kg) en enorm wendbaar

Verkrijgbaar in 2L en 4L water per minuut

Elektrisch, dus geen schadelijke uitlaatgassen











Meer informatie over de Hydrobox?
 www.innovibv.nl       |        0546 66 07 10

Sneller, doeltreffender 
en duurzamer reinigen
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V
oor effectieve reiniging heb je 
altijd te maken met vier facto
ren:temperatuur, tijd, chemie 
en mechanische actie. Volgens 

de ‘Cirkel van Sinner’ moeten deze facto
ren in evenwicht blijven voor een optimaal 
reinigingsresultaat. Vermindering van de 
ene factor vraagt om compensatie van één 
of meer andere factoren om hetzelfde reini
gingsresultaat te behalen. Het in de juiste 
balans brengen van deze factoren zorgt 
voor grondige reiniging. 

80% besparen op (afval)water
Wanneer je bij het reinigen gebruik maakt 
van de Hydrobox warmwater hogedruk
reiniger, die een hoge temperatuur heeft (tot 
90 graden), kan je tot 80% besparen op wa
ter. De hoge temperatuur van de Hydrobox 

heeft een ontvettende en  bacterie/virusdo
dende (desinfecterende) werking. Daarnaast 
heeft het reinigen met de Hydrobox ook een 
voordeel dat je wel tot 80% bespaart op 
chemische reinigingsmiddelen.

Veiliger reinigen met enzyma-
tische reinigingsmiddelen
Wij merken helaas dat er bij het reinigen 
nog te vaak gebruik gemaakt wordt van te
veel chemische reinigingsmiddelen. Met 
alle gevaren van dien voor mens, dier, mili
eu en materiaal. Het werken in deze chemi
sche dampen is niet gezond voor de mede
werkers. Het kan duizelingen en hoofdpijn 
veroorzaken. Het reinigen met veilige, niet 
agressieve, ofwel biologische/enzymatische 
reinigingsmiddelen is veiliger en gezonder 
voor alles en iedereen. 

Vaak lijkt iets wel goed schoon te zijn maar toch blijft 
er te vaak nog vervuiling achter. Dat kan een broei
haard zijn van bacteriën en werkt het vormen van 
biofilm in de hand. 

Sneller, doeltreffender 
en duurzamer reinigen

Enzymen zijn natuurlijke eiwitten die wor
den geproduceerd door gisting. Het zijn 
nietlevende proteïnen die actief worden 
zodra ze met lauwwarm water (3565 gra
den Celsius) in aanraking komen. 

Enzymen reageren met organische veront
reinigingen; ze vernietigen (‘knippen’) elke 
organische stof en zetten deze om in kleine 
water oplosbare resten. Omdat de enzymen 
een natuurproduct zijn en 100% biologisch 
afbreekbaar, kan je duurzaam reinigen zon
der schadelijke restproducten. Het geeft 
een echte diepte reiniging.

De voordelen van duurzame 
enzymatische 
reini gingsmiddelen
•  Beter niveau van hygiëne (diepte reini

ging) en dus minder risico op 
kruisbesmetting

•  Enzymen zijn veilig voor mens, dier, mili
eu en materiaal

•  pHneutraal reinigen, niet irriterend of 
agressief

•  100% biologisch afbreekbaar, waardoor 
er minder afvalwater zal zijn

•  Sneller en efficiënter reinigen doordat de 
enzymen het werk doen

•  Je hoeft minder te boenen

Welke reinigingsoplossing 
kunnen wij je bieden?
Om te bepalen welk reinigingsmiddel je 
nodig hebt, moet je eerst bepalen wat het 
probleem is. Zo zijn er oplossingen voor 
geurbehandeling, schoonmaken en onder
houden van leidingen en middelen op basis 
van enzymen voor de grondige schoon
maak. Wij werken alleen met professionele 
producten van Realco en zijn voorzien van 
het Ecocert label. 

Om effectief schoon te maken is het van 
belang om met de juiste tools en reini
gingsmiddelen te werken. Wil je weten welk 
middel en welke methode het meest ge
schikt is voor je schoonmaakklus? Innovi 
kan je hiervoor de meest passende innova
tieve oplossing bieden. Neem gerust con
tact met ons op via 054666 07 10 en wij 
kunnen je vrijblijvend van een passend ad
vies voorzien. 
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Van professionals
voor professionals:

is dehygiëne

Betrouwbare hygiëne uit één hand: het nieuwe desinfectie assortiment van 
Satino by WEPA met de multifunctionele Sensor Clean&Care dispenser voor 
700 of 1000 ml inhoud - voor maximale hygiëne op de werkplek. 

Ontdek ook onze sensor handdoek- en zeepdispensers: hygiënisch bij de 
uitgifte en zuinig in het verbruik. Ons concept voor perfecte handhygiëne!

www.satino-by-wepa.eu

sleutel tot succes
100% Vrij van parabenen, micro 
plastics of synthetisch polymeer.

Conform EN 1500, 14476 en 
13624

Dermatologisch getest en 
goedgekeurd
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G
oede hygiëne begint al bij de 
inkoop. Kies alleen leveran-
ciers waarvan je weet dat de 
producten, grondstoffen en 

ingrediënten voldoen aan de wettelijke 
 eisen. Let bij inkoop en ontvangst op de 
bewaartermijn en -temperatuur van de ijs-
mix. Koop niet meer dan je voor de THT- 
of TGT-datum kunt verwerken. 

Kijk ook of het product gekoeld of onge-
koeld bewaard moet worden. Je kunt dit 
nalezen op de specificatie van de lever-
ancier en op de verpakking.

Zorg altijd voor schone en gedesinfecteerde 
handen, gereedschappen en softijsmachine. 

Hoe je je handen en gereedschappen het 
best kunt desinfecteren, lees je in de 
Hygiënecode voor de ambachtelijke 
ijsbereiding. 
Hoe je de softijsmachine kunt reinigen en 
desinfecteren, lees je op de gebruiks-
aanwijzing van de fabrikant.

Eenmaal aangesloten softijsmix kun je zo-
lang gebruiken als het voorschrift op de 
verpakking aangeeft. Vermeldt de verpak-
king geen gebruiksvoorschrift, gebruik de 
mix dan nooit langer dan de dag van aan-
sluiten plus één dag. Zorg dat de tempera-
tuur van de softijsmix in de tank altijd on-
der de 7 °C blijft. Meet en registreer dat 
minimaal eenmaal per week. Gebruik hier-

voor de FoodBase Hygiënetool. Die kun je 
bestellen op www.foodbase.nl.

Denk ook bij je toppings en garnering goed 
aan de reinheid van de grondstoffen en ma-
terialen die je gebruikt. Zijn deze vervuild, 
dan zijn alle reinigingsstappen die je eerder 
hebt uitgevoerd voor niets geweest. Zorg 
dus dat ze schoon en droog worden be-
waard en dat er geen kruisbesmetting kan 
ontstaan. Dek alles goed af en zet bakjes 
omgekeerd neer voor het veiligste resultaat.

Maak gebruik van pictogrammen op de 
productkaart. Zo kan de klant direct zien 
welke allergenen het ijs bevat. Een alter-
natief is om de informatie digitaal of in een 
map bij de hand te hebben.

Laat je producten regelmatig bacteriolo-
gisch onderzoeken om er zeker van te zijn 
dat je ijs niet alleen heerlijk smaakt, maar 
ook voedselveilig is. Benieuwd of je alle 
processen goed hebt doorlopen? Laat je 
producten dan bacteriologisch door ons 
onderzoeken. 

u	www.foodbase.nl

Het seizoen komt er weer aan: ijs! In ons land  
wordt heel veel softijs gegeten. Een paar tips voor  
de juiste hygiëne. 

Hygiënetips voor softijs

u	Softijs volgens Wikipedia: 
Softijs of “vers ijs” is een halffabri-
caat in de bereiding van ijs, waarbij 
het rijpingsproces niet wordt uitge-
voerd en het ijs direct uit de ijsem-
mer wordt geconsumeerd. Tijdens 

het rijpingsproces wordt het ijs 
twaalf uur in een diepvriezer ge-

plaatst, zo wordt het ijs steviger en 
krijgt meer smaak

  Proces & Productie

Softijs bestaat sinds 1934. Een Amerikaanse ijs-
venter kwam met een lekke band stil te staan op 
een parkeerplaats en verkocht zijn zacht smel-

tende ijs aan voorbijgangers. Binnen no-time 
was hij door zijn voorraad heen. Hij concludeer-
de dat zacht ijs ook goed verkocht kon worden 
en startte een winkel op het parkeerterrein. Hij 
ontwikkelde een speciale machine, die het soft-

ijs voor hem kon bereiden.
BRON: WWW.SOFTIJS.INFO
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Opinie IJsbrand Velzeboer 
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D
aar kom bij dat wij met z’n allen smetvrees hebben en 
met plakkerige handen angstig ons boodschappen
karretje door de verlaten gangpaden voortduwen. 

Waar zijn de massieve recalls? Ik bedoel niet de stille recall van 19 
oktober 2020 van Albert Heijn: hun huismerk appelsap werd door 
Flevosap geproduceerd. Dit gebeurde in België wel publiekelijk. 
Albert Heijn was vast nog bezig met de Indiase sesamzaadaffaire 
van 13 oktober 2020, toen het sesamzaad besmet bleek te zijn met 
het insecticide ethyleenoxide.

Gebrekkig onderhoud
Bij veel bedrijven zal een tree los gaan hangen als gevolg van ge
brekkig onderhoud. Soms kan dit resulteren in een uitglijder!
Zodra de aandacht van corona afdwaalt, de theaters en restaurants 
weer open gaan is te verwachten dat er weer vergeten schandalen 
en calamiteiten openbaar worden. Het is logisch dat de voedings
middelenindustrie in sommige branches in een overlevingsmodus 
zit en bewust meer risico neemt, met als gevolg dat er zich een 
calami teit voordoet.

De aandacht is afgeleid van de core business. Veel werknemers wer
ken opeens thuis en daardoor worden vaak dingen over het hoofd 
gezien. Door corona wordt op een breed terrein de aandacht weg
geleid van de voedselveiligheidsgerelateerde zaken. Best wel te ver
klaren. Directies hebben wel wat anders aan hun hoofd en audito
ren en andere controleinstanties worden ofwel de deur gewezen of 
de instanties komen zelf niet. Hierdoor ontstaat een gevoel van ‘dat 
zien we later wel’.  

Gevolgen
De gevolgen kunnen legio zijn. Gebrekkig onderhoud aan ge
bouwen en machines, verslapping van het reinigingsprotocol met 
als gevolg bacteriële infecties zoals bacterieresistentie, enorme 
productiefouten die in een normale situatie nooit zouden voor
komen. Denk hierbij aan etiketteer, leverings en 
receptuurfouten.

De NVWA voert nu ook nauwelijks fysieke controles uit. De con
troleurs zitten allemaal thuis te Zoomen. Hoe minder handhaving 
er is, hoe meer overtredingen er begaan worden. In het verkeer is 
het niet anders. De sjoemelaars zien hun kans schoon om hun slag 
te slaan. Omdat Marokko dicht zit wegens de coronacrisis, worden 
de Hollandse garnalen nu in Azië en India gepeld. 

Bovendien worden deze producten extra geconserveerd om de 
lange doorlooptijden te overleven. Bij wet is dit verboden omdat 

In deze onwerkelijke tijd van lock-downs, Zoom, Teams- en  
Webinarvergaderingen zijn veel zaken haast ongemerkt veranderd. Het lijkt wel 
of er geen voedselschandalen meer zijn en dat alles gesmeerd verloopt in de 
voedingsmiddelenindustrie. 

Waar blijven  
de schandalen?

‘Door corona wordt op een 
breed terrein de aandacht  
weggeleid van de voedselveilig-
heids-gerelateerde zaken’

Corona verbergt slordigheid

IJsbrand Velzeboer is directeur van Scienta Nova (nieuwe kennis). Een on-

afhankelijk adviesbureau dat zich bezighoudt met de meest uiteenlopende 

onderwerpen binnen de voedingsmiddelenindustrie.
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dit een vorm van contaminatie van het levensmiddel is. 
Ongeschikte levensmiddelen, grote afkeurpartijen zullen hier het 
gevolg van zijn. Retailers, wees op uw hoede! Gebrekkige registra
ties, onduidelijke transporten van voedsel over de hele aardbol 
kunnen hier het gevolg van zijn. De pakkans is nu uiterst mini
maal. Als een malafide rommelaar gepakt wordt, dan zijn de boe
tes nog steeds lachwekkend laag. Dit verlies wordt gewoon 
ingecalculeerd.

Verstoorde supply chains
De supply chains zijn verstoord. Dit houdt in dat soms snel nieu
we totaal vreemde leveranciers gezocht moeten worden met alle 
risico’s van ongedetecteerde fouten van dien. Er wordt méér ge
sleept met voedsel. Vooral nieuwe leveranciers die zogenaamd de 
redder in nood lijken te zijn, blijken vaak een dubbele agenda te 
hebben. 

De handel is altijd de snelste jongen van de klas. De handhavers, 
zoals de douaneambtenaren en die van de NVWA, staat er vaak bij 
en kijken er naar. Vooral in het weekend gebeuren er vreemde ding
en. In een weekend kan makkelijk het transport van Boekarest naar 
Tromsø Noorwegen (4.000 km) geregeld worden, zonder dat de 
deuren van een vrachtauto worden geopend voor controle. Vooral 
de malafide handelaren in vlees en dure producten zullen hiervan 
kunnen profiteren. Veel malafide bedrijven zullen zich in bochten 
moeten wringen om te camoufleren dat zij de oorzaak zijn van een 
voedselveiligheidsschandaal.

Achteruitgang
Er worden meer eindproducten, halffabricaten en grondstoffen 
langer bewaard dan gebruikelijk. Dit kan bacteriële, chemische of 
sensorische risico’s met zich meebrengen. Dierlijke producten kun
nen beperkt in de vriezer bewaard worden. De achteruitgang is na 
een jaar al te merken. De kwaliteitsafwijkingen zoals ranzigheid 

(vetoxidatie) kunnen maar deels met chemicaliën gecamoufleerd 
worden. Producten die te gekoeld zonder aanvullende conservering 
bewaard worden, zijn nóg gevaarlijker. Listeria monocytogenes ligt 
hier duidelijk op de loer. 

Vooral partijen die voor een lage prijs aangeboden worden onder 
een vage smoes zijn verdacht. De veevoersector kan hier last van 
hebben. Te lange opslag onder beroerde condities kan schimmel
vorming tot gevolg hebben die uiterst giftige mycotoxinen kunnen 
produceren. Met als mogelijke gevolgen het gebruik van illegale 
conserveermiddelen of technieken en productvervalsing of versnij
ding met goed product.

Wat kunnen wij hiertegen doen?
De QAmanagers van nu moeten heel goed de VACCP analyses 
(kwetsbaarheid) en de TACCP (zoals Food Defense) uitvoeren. 
Voer extra micro en chemische controles uit op inkomende 
grondstoffen. Houd de leveranciersbeoordelingen actueel. 
Gewoon brainstormsessie organiseren met QA, in en verkoop en 
de directie. Dan kunnen heel snel de mogelijke risico’s goed in 
kaart gebracht worden. Deze techniek leren wij onze eigen cursis
ten die de opleiding ‘QESH/QA/KAM manager Food Industry’ 
volgen. 

Is HACCP de oplossing van al jouw kwaliteitsproblemen? 
Have A Cup of Coffee and Pray. 

‘Als een malafide rommelaar 
gepakt wordt, dan zijn de boetes 
nog steeds lachwekkend laag’
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Meer weten en direct aanmelden als exposant?   
www.food-technology.nl/exposanten

Kennis- en netwerkevenement
1 en 2 december, 2021
Brabanthallen, ’s-Hertogenbosch

Organisatie:

De centrale ontmoetingsplek in de Benelux 
rondom hightech innovaties  
in de voedingsmiddelenindustrie

7 redenen om deel te nemen aan Food Technology 2021
• Presenteer uw bedrijf gedurende twee dagen aan meer dan 2.000 professionals  

uit de voedingsmiddelenindustrie.
• Fabriek van de toekomst, Duurzame en transparante keten, Food innovatie,  

Veilig voedsel en Food Lab.
• Denk mee over de samenstelling van het congresprogramma.
• Vergroot uw netwerk tijdens de internationale Meet & Match.
• Demonstreer uw innovaties met live-demo’s op uw stand.
• Profiteer van een all-in concept: uw deelname wordt van A tot Z voorbereid door  

een professioneel team. Deelname is kinderspel door het complete servicepakket.
• Vanzelfsprekend neemt de organisatie passende maatregelen om het event veilig te 

laten plaats vinden.

Food Technology 2021

EVMI_Hygienespecial_voorjaar_2021   47EVMI_Hygienespecial_voorjaar_2021   47 27-05-21   11:1827-05-21   11:18



Onze unieke vloer- en wandcoatings zijn gecertificeerd met:

EXTREEM STERK 
IN HYGIËNE

Nylo Food & Protective Coatings B.V.
T: 0518 418 000 | info@nylocoatings.nl | www.nylocoatings.nl
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Aantoonbare handhygiëne voor uw team

 ° Monitor de effectiviteit van de 
handwasbeurten voor elke 
individuele gebruiker

 ° Touch-free systeem om 
besmettingen te voorkomen

 ° Tot 90% waterbesparing

 ° Houdt zich aan de voorschriften van 
de Wereldgezondheidsorganisatie 
inzake handhygiëne richtlijnen

  info@was-h.com - 0294 280 465
www.was-h.com
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Food Lab

K
roeze-Krebbers is trainer en 
adviseur bij Allergenen 
Consultancy. Het bedrijf fo-
cust niet alleen op kruisbe-

smetting, maar het is voor hen wel een be-
langrijk aandachtspunt. 

“Het gaat om allergenen die niet bewust 
zijn toegevoegd aan de receptuur. Als je bij-
voorbeeld een productielijn waarop allerge-
nen en niet-allergenen worden verwerkt on-
voldoende kunt reinigen, kan een product 
‘mogelijk sporen bevatten van...’” 

“Meer dan de helft van alle recalls heeft 
van doen met allergenen. Met de aange-
paste wet hebben fabrikanten een grotere 
inspanningsverplichting; ze moeten ma-
chines goed reinigen en op achtergeble-

ven residuen checken. Een stap in de 
goede richting.”
 
Allergenenmanagement
Maar de wet zegt niet wat er moet gebeuren 
bij ‘onvermijdelijke kruisbesmetting’, ofte-
wel als er niet voldoende gereinigd kán wor-
den. Ook niet hoe je daarvan een risicobe-
oordeling kunt maken.  Kroeze-Krebbers: 
“Daarover krijgen we veel vragen. Wij heb-
ben een gestandaardiseerde aanpak van risi-
cobeoordeling: VITAL, oftewel Voluntary 
Incidental Trace Allergen Labelling. Wij ad-
viseren om vijf basispijlers van allergenen-
management te gebruiken: grondstofinfor-
matie; de juiste receptuur; het opstellen van 

correcte etiketinformatie; het voorkomen 
van verwisseling en van kruisbesmetting.” 

“Kijk, fabrikanten kennen de etiketterings-
regels en moeten alle informatie over aller-
genen in hun grondstoffen opvragen en ver-
melden. Maar omdat allergenen soms in 
onverwachte stoffen voorkomen, moet je 
goed doorvragen over kruisbesmetting. Als 
je recepturen aanpast, moet de allergenenin-
formatie in de hele organisatie goed worden 
geborgd en doorgevoerd. Zo kun je die in-
formatie koppelen aan andere systemen, tot 
aan de supermarkt-portals toe. Tenslotte 
zien we nog wel eens een etiket van product 
A op product B, bijvoorbeeld doordat zo’n 
etiket pas later op een afgevulde maaltijd of 
halffabricaat wordt bevestigd.”

Aan de andere kant ziet Kroeze-Krebbers 
dat bedrijven juist met minder reiniging 
toekunnen, mits ze effectiever werken. 
“Daarmee kunnen we ze helpen. Bedrijven 
kiezen voor ons omdat we dé specialist zijn 
op het gebied van allergenen. We bieden 
het complete plaatje: advies, trainingen, 
sneltesten en een laboratorium testservice. 
We hebben veel connecties met patiënten-
verenigingen en internationale instanties 
die zich met allergieën bezighouden, we 
zitten dicht bij de bron.” 

Op 24 maart ging Europese wetgeving over 
kruisbesmetting met allergenen van kracht. 
“Precies dát stond niet eerder expliciet in de 
wetgeving”, zegt Bregje Kroeze-Krebbers.

Veilig is veilig  
voor iedereen

‘Meer dan de helft 
van alle recalls heeft 
van doen met 
allergenen’

Kruisbesmetting is opgeno-
men in Hygiëne Verordening 

(EG) nr 852/2004 via 
Verordening (EG) nr. 

2021/382

‘Veel recalls door allergenen’

Xandra Veltman
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Perfecte balans
The New Benchmark machines: 
wasmachines en drogers van 9 - 32 kg.

Miele Professional. Immer Besser.
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Hygiëne is belangrijker 
dan ooit in de 
voedingsmiddelenindustrie
Dat hygiëne van cruciaal belang is binnen de voedselverwerkingsindustrie is 
niet nieuw. Bij Elpress heeft hygiëne al meer dan 40 jaar prioriteit nummer 1. 
Toch is hygiëne nu belangrijker dan ooit. Elpress is dé toonaangevende 
product op het gebied van industriële hygiëne. Elpress zorgt ervoor dat uw 
gehele hygiëneprotocol naar een nog hoger niveau wordt getild. Het verhogen 
van dit niveau doen wij vanuit een totaaloplossing.

Efficiënte persoonlijke hygiëne
Efficiënte persoonlijke hygiëne is van een niet te onderschatten belang, 
zeker in een productieomgeving waarin besmetting via de mens een 
risicofactor is. In de beheersing van dit risico kan Elpress voor u een 
belangrijke rol spelen. Om besmettingsgevaar in de breedste betekenis van 
het woord te verkleinen hebben wij u tal van mogelijkheden te bieden: van 
sterilisatiebekkens tot complete hygiënesluizen en van laarzenrekken tot 
wasbakken. Onze producten en installaties worden ingezet in de 
levensmiddelenindustrie, en worden in eigen beheer geproduceerd.

Effectieve reinigingssystemen afgesteld op uw ruimte
Als fabrikant van voedingsmiddelen wilt u uiteraard een reinigingssysteem 
dat optimale hygiëne biedt. Binnen de voedselbranche worden immers 
zeer hoge eisen gesteld aan hygiëne en voedselveiligheid. U wilt in geen 
enkel geval te maken hebben met verontreiniging waardoor u te maken 
krijgt met kwaliteitsproblemen, productverspilling en in het ergste geval 
reputatieschade.
 
Bij Elpress weten we dat als geen ander en daarom voldoen onze 
hoogwaardige reinigingssystemen aan alle voorwaarden op het gebied van 
voedselveiligheid. Om de voedselveiligheid en kwaliteit te borgen voldoen 
onze systemen aan de wet- en regelgeving. Zo kunt u ervan op aan dat u 
kunt produceren conform de geldende richtlijnen op het gebied van 
voedselveiligheid.
 
Innovatieve industriële wassystemen
Met   onze   industriële   wassystemen   reinigt   u   ladingdragers,   kratten, 
pallets of boxen. Dit betekent efficiënt omgaan met kosten en milieu; onze 
systemen zijn zuinig met water, energie en reinigingsmiddelen, uiteraard 
zonder dat er aan de reiniging zelf afbreuk    wordt    gedaan.    Bovendien    
zijn    onze    installaties    gebruikersvriendelijk  en  ergonomisch  
verantwoord.  De  Elpress  wassystemen zijn van bewezen kwaliteit.

www.elpress.com

Elpress BV
Handelstraat 21
Industriegebied Saxe Gotha
NL-5831 AV Boxmeer
Nederland
 

 
T +31 (0)485 51 69 69
F +31 (0)485 51 40 22
E sales@elpress.com
W www.elpress.com

bezoek onze website

Een gepersonaliseerd aanbod voor uw bedrijf
Bent u benieuwd wat Elpress kan betekenen voor uw bedrijf? 
Neem dan contact op met een van onze experts. 

CONTACTLOOS 
HANDEN 

DESINFECTEREN
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Radicale verandering van 
ongediertebestrijding met 
Rentokil Pest Control

24/7 bescherming & controle 
met behulp van sensoren 
tegen ongediertebesmettingen

Snelle reacties door 
deskundige service-
medewerkers voor het 
vaststellen van de bron van 
besmetting en verdere actie

Effectieve en snelle 
vervolgbehandelingen om de 
invloed op bedrijfsprocessen 
te controleren en te 
minimaliseren

Gemakkelijk toegankelijke 
real-time-rapportage die online 
onmiddellijk de status van een 
incident aangeeft

Aanvullende zekerheid voor 
auditerende instanties zodat 
ze zich aan de voorschriften 
kunnen houden

The Experts in Pest Control

PestConnect van Rentokil helpt bedrijven om 
ongedierte efficiënter en effectiever te bestrijden.

Ongediertebestrijding 
en -preventie 
in de 21e eeuw

55%
van alle onderzochte bedrijven 

gaf aan minstens 1 werkdag 
per jaar te verliezen door een 

ongediertebesmetting;
bijna 40% van de besmettingen 

duurt langer dan 2 weken.

Wereldwijd verschijnen regelmatig 
berichten over ondernemingen die 
te maken hebben met 
knaagdierbesmettingen. Als deze 
niet goed worden gecontroleerd en 
bewaakt, kosten deze plagen veel 
tijd en geld. Uit onderzoek blijkt dat 
55% van alle onderzochte bedrijven 
aangeeft per jaar minstens 1 werkdag 
te verliezen als gevolg van een 
ongediertebesmetting en dat bijna 
40% van alle besmettingen langer 
dan twee weken duurt.

Het is een probleem dat voor veel 
frustraties zorgt. Veel bedrijven 
geven aan dat ze regelmatig 
controles uitvoeren.

Ook worden preventieve 
maatregelen genomen. Vooral in de 
voedselsector met hun producten 
met grote omloopsnelheden, zijn er 
vaak geen middelen om locaties 24/7 
te bewaken zonder dat dit inbreuk 
heeft op de dagelijkse 
bedrijfsvoering.

Gelukkig is er nu wel een 
antwoord:

Rentokil, marktleider op het 
gebied van ongediertebestrijding 
en ongediertepreventie, 
ontwikkelde Rentokil 
PestConnect. Dit systeem is zo 
geavanceerd en efficiënt dat het 
bedrijven de mogelijkheid biedt 
om 24 uur per dag hun locaties te 
controleren en steeds weer met 
passende acties te komen.

In combinatie met de conventionele 
ongediertebestrijdingsmaatregelen 
is dit een oplossing die 
ongediertebestrijding misschien wel 
voorgoed verandert.

 Bel ons              Mail ons           Bezoek ons
 0800 022 66 00          info@rentokil.nl          rentokil.com/nl/pestconnect

01_HSP_2021_cover.indd   5201_HSP_2021_cover.indd   52 27-05-21   11:1227-05-21   11:12




