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Redactioneel

N
og steeds is de wereld in de greep van 
het coronavirus, en ook in de 
voedingsmiddelensector heeft het virus 
grote gevolgen. Hoe zit het met 

voedselveiligheid? Over coronavirussen in ons voedsel 
hoeven we ons geen zorgen te maken. Besmetting via 
voedsel blijkt wat dit virus betreft geen groot probleem. 
Maar het virus kan indirect wel voor voedselveiligheids-
problemen zorgen. De aandacht bij bedrijven is door de 
maatregelen snel aan het verschuiven van normale 
productieprocessen naar nieuwe hygiëneprotocollen op de werkvloer 
(anderhalve meter afstand bijvoorbeeld) of misschien zelfs naar 
pogingen het hoofd boven water te houden. Dat kan ervoor zorgen dat de 
aandacht op andere punten verslapt.
Ook inspectie en certificering worden hier en daar afgeschaald. De NVWA, 
die kampt met een hoog ziekteverzuim en wiens inspecteurs het hele land 
door reizen, heeft bepaalde inspectiewerkzaamheden bij slachterijen 
gestaakt. Ook auditors voor certificering zijn even niet meer welkom bij 
bedrijven. Certificeringsorgaan GFSI heeft al aangegeven dat verlopen 
certificaten voorlopig gewoon geldig blijven.
Bedrijven maken een roerige tijd door; prioriteiten verschuiven en sommige 
ondernemingen worden overweldigd door nieuwe eisen die worden gesteld 
of door omzetverlies. Tegelijkertijd neemt het aantal externe inspecties af. 
Het is een gevaarlijke mix die kan leiden tot een verslapte aandacht voor 
voedselveiligheid. Natuurlijk blijven de meeste voedselbedrijven hun 
gangbare hygiëneprotocollen volgen en hun monsters naar laboratoria 
sturen. Maar als een bedrijf met de crisis worstelt, is een klein compromis 
snel gemaakt. Wij zouden zeggen: doe geen water bij de wijn als het om 
hygiëne en voedselveiligheid gaat. 

Mark IJsendoorn  
Eindredacteur 
markijsendoorn@aleapublishers.nl
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‘Elke stofwolk is er een teveel’
Door het werken met meel en enzymen 
kunnen bakkers ernstige allergieën 
ontwikkelen. Tineke Rens van het platform ‘Blij 
met stofvrij’ deed onderzoek naar het 
voorkomen van grondstofallergieën zoals 
bakkerseczeem en bakkersastma. 

De kunst van doeltreffend bemonsteren
‘Meten is weten’ is wel het meest versleten 
cliché ooit. Bovendien is het in het geval van 
oppervlaktebesmettingen lang niet altijd waar. 
Een representatieve steekproef is van 
levensbelang, maar wat is representatief?

‘Risico’s van ziekteverwekkers op 
groenten worden te laag ingeschat’
Liggen nieuwe voedselcrises op de loer? Het voedselveiligheidssysteem in 
Nederland is kwetsbaar, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een rapport 
over opkomende voedselveiligheidsrisico’s in Nederland. Volgens het rapport 
schieten de sector en de autoriteiten tekort als het gaat om opkomende risico’s, 
die niet goed in beeld worden gebracht of te laat worden ontdekt. De sector richt 
zich vooral op risico’s die bekend zijn en zich al eerder hebben voorgedaan. Dat 
is lang niet genoeg, zegt de raad. 

Plasma: de toekomst van ontsmetten
Koud atmosferisch plasma biedt mogelijkheden die de 
beheersing van voedselveiligheid volledig kunnen veranderen. 
Maar wat is koud plasma in hemelsnaam? En hoe zou je het 
effectief kunnen inzetten? 

Mild conserveren
Na een lange aanloopperiode krijgen milde conserveringstechnieken 
de laatste jaren echt voet aan de grond. Ze maken het mogelijk de 
smaak en geur van vers te verenigen met langere houdbaarheid 
zonder dat conserveringsmiddelen nodig zijn.
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De afgelopen maanden wordt het nieuws gedomineerd door één 
onderwerp: het nieuwe coronavirus dat de wereld in zijn greep 

houdt. Ook de voedselindustrie wordt geraakt door de 
maatregelen die overheden tegen het virus nemen. Dit is het 

nieuws in feiten en cijfers.
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H
et voedselveiligheidssysteem in Nederland is kwets-
baar, zegt de Onderzoeksraad in een rapport over op-
komende voedselveiligheidsrisico’s in Nederland. 
Volgens het rapport schieten de sector en de autori-

teiten tekort als het gaat om opkomende risico’s, die niet goed in 
beeld worden gebracht of te laat worden ontdekt. De sector richt 
zich vooral op risico’s die bekend zijn en zich al eerder hebben 
voorgedaan. Dat is lang niet genoeg, zegt de raad. 
Omstandigheden kunnen immers veranderen, waardoor nieuwe ri-
sico’s kunnen ontstaan of bestaande risico’s in ernst kunnen toene-
men. Zo deden zich in de afgelopen jaren meerdere incidenten 
voor waar geen goed zicht op was, zoals de fipronilaffaire, Q-koorts 
en de fraude met paardenvlees.
De Onderzoeksraad voor Veiligheid begon het onderzoek naar aan-
leiding van de fipronilcrisis in de zomer van 2017. Bij dat incident 
bleek dat gebruik van illegale middelen tegen bloedluis bij legkip-
pen niet als risico was onderkend, ondanks dat het al eerder was 
voorgekomen. Dit zorgde ervoor dat er te laat werd ingegrepen en 
miljoenen eieren uit de handel moesten worden gehaald. 

Verkeerde inschatting
Een mogelijk risico dat volgens de Onderzoeksraad te veel buiten 
beeld blijft, zijn ziekteverwekkers op groente en fruit. In Nederland 
worden slechts 6% van de aan voedsel gerelateerde ziektegevallen 
toegeschreven aan groente en fruit. In Europa is dat 10%, en in de 
VS zelfs een torenhoge 46%, waar het als een van de voornaamste 
voedselveiligheidsproblemen wordt gezien. Dat verschil laat zich 
volgens de raad maar deels verklaren door de veiligere productie-
omstandigheden in Nederlandse kassen. Verschillende Nederlandse 
groenten worden immers ook buiten geteeld, en de helft van de in 

Nederland geconsumeerde groente en fruit komt uit het buiten-
land. Bovendien worden groenten steeds vaker rauw gegeten, bij-
voorbeeld in smoothies. De raad vraagt zich dus hardop af of er 
door de Nederlandse autoriteiten geen verkeerde inschatting wordt 
gemaakt.

Toekomstige risico’s
Vaak ontstaan onvoorziene risico’s uit een verzameling trends en 
ontwikkelingen die onderling samenhangen. Zo noemt de 
Onderzoeksraad een aantal sociaal-maatschappelijke factoren die 
risico’s met zich mee kunnen brengen. Een daarvan is de enorme 
toename in het aantal verkooppunten van voedsel, van de talloze 
horecagelegenheden en bezorgdiensten tot boerenbedrijven die in-
spelen op de populariteit van lokaal en ambachtelijk voedsel. Het 
toezicht kan die groei niet bijhouden. Ook aan duurzaamheid kle-
ven veiligheidsrisico’s. De grote aandacht voor voedselverspilling 
kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat consumenten producten die 
over de datum zijn, minder snel weggooien. Veel mensen kennen 
het verschil tussen de verschillende soorten houdbaarheidsadviezen 
niet. Daarnaast denken ze dat ze aan voedingsmiddelen kunnen 
zien of ruiken of het veilig te eten is, en dat tot problemen leiden. 
Bovendien wordt minder gebruik gemaakt van conserveermiddelen 
en neemt door de vergrijzing de hoeveelheid kwetsbare mensen 
toe. Al die trends interacteren en kunnen op onverwachte plekken 
tot veiligheidsrisico’s leiden.

Grote stappen zetten
Het Bureau Risicobeoordeling & Onderzoek (BuRO) van de 
NVWA kreeg twee decennia geleden al de taak om uit te zoeken 
hoe opkomende risico’s beter gesignaleerd kunnen worden. 
Gaandeweg verschoven de kerntaken van BuRO steeds meer naar 
de beoordeling van actuele risico’s, al wordt na de fipronilcrisis 
weer meer geïnvesteerd in het herkennen van opkomende risico’s. 
Ook maakt de NVWA zogenaamde integrale risicoanalyses (IRA) 
van ketens in de sector. Die moeten de belangrijkste risico’s binnen 
ketens in kaart brengen zodat het toezicht zich daarop kan richten. 

In 2017 werd de voedselindustrie volledig overvallen door de fipronilcrisis, met 
miljoenen euro’s aan schade tot gevolg. Als we niet meer doen om zulke nieuwe 
voedselveiligheidsrisico’s in beeld te krijgen, zullen we vaker voor zulke nare 
verrassingen komen te staan, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Te weinig zicht op 
opkomende risico’s

‘Risico’s van ziekteverwekkers 
op groenten worden mogelijk te 
laag ingeschat’

Volgens de Onderzoeksraad zijn er voor de NVWA echter nog gro-
te stappen te zetten. BuRO beschikt na twintig jaar nog steeds niet 
over methoden of modellen om gestructureerd en proactief opko-
mende risico’s te signaleren. Ook moet de NVWA-tak een groot 
aantal uiteenlopende taken uitvoeren met zeer beperkte capaciteit. 
Beperkte capaciteit is ook voor de NVWA als geheel een probleem. 
Hoewel de bezuinigingen die vanuit de overheid zijn opgelegd de 
afgelopen jaren wat zijn verzacht, neemt het aantal arbeidsplaatsen 
nog altijd af. Ook het mislukken van het ict-project Inspect van de 
NVWA is een flinke domper. Een van de doelstellingen van dat 
project was om beschikbare kennis en informatie beter te kunnen 
benutten en meer risicogericht te kunnen werken. 
Ook op de betrokken ministers van LNV en VWS uit de 
Onderzoeksraad kritiek. Zo zouden ze te weinig sturing geven aan 
onderzoek naar methoden om opkomende risico’s in beeld te bren-
gen. In de wetenschap worden veel vorderingen gemaakt op dit ge-
bied, maar in de praktijk leiden wetenschappelijke bevindingen vol-
gens het rapport zelden tot implementatie. Universiteiten en 
onderzoeksinstellingen werken van project naar project en sturing 
ontbreekt, waardoor versnippering plaatsvindt en continuïteit niet 
verzekerd is. 
Vanuit de industrie zelf is er volgens de raad weinig motivatie om 
zelf naar opkomende risico’s op zoek te gaan. Voedselveiligheid is 
voor de meeste voedselproducenten een kwestie van compliance: 
doen wat de wet voorschrijft. Bedrijven zouden te weinig initiatief 
nemen om risico’s beter te monitoren omdat ze bijvoorbeeld bang 
zijn voor buitenproportioneel ingrijpen van de NVWA.

Aanbevelingen
Volgens de Onderzoeksraad is een steviger voedselveiligheidssys-
teem noodzakelijk om opkomende risico’s vooraf goed te kunnen 
inschatten en tijdig te kunnen ingrijpen. De signalering en beoor-
deling van zulke risico’s is op dit moment te versnipperd, stelt de 
raad. De raad beveelt de overheid aan om meer sturing te geven 
aan onderzoek op dit gebied. Ook wordt het advies gegeven om 
een nieuwe, gezaghebbende instantie in het leven te roepen met als 
voornaamste taak zicht te houden op opkomende risico’s.  

‘Wetenschappelijke resultaten 
leiden zelden tot implementatie’
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u	 Oosterscheldegif
De Onderzoeksraad is niet alleen maar negatief. In het rap-

port worden ook cases besproken waarbij een opkomend ri-
sico wel op tijd werd gesignaleerd en aangepakt. In 2015 ont-
dekte RIKILT bijvoorbeeld dat sommige mosselen en oesters 
uit de Oosterschelde de gifstof TTX bevatten (bekend van de 

kogelvis). De schelpdieren waren eigenlijk verzameld voor 
reguliere bemonstering, maar werden ook op TTX getest na 
berichten dat de gifstof was aangetroffen in het Kanaal. Dit 
gif was nog nooit eerder in Nederlandse wateren aangetrof-
fen. Het ging dus om een risico dat nog niet in beeld was bij 
de autoriteiten. Op verzoek van de NVWA kwam BuRO tijdig 
met een advies en werden de betreffende schelpdieren op 

basis van het voorzorgsbeginsel uit de handel genomen.

Nieuwe voedselcrises liggen op de loer

Trends & Onderzoek Mark IJsendoorn
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   Trends & Onderzoek

O
m een beeld te krijgen van 
voedselcontroles in Europa, 
analyseerde BEUC de jaarlijk-
se rapportages waarmee lidsta-

ten de Europese Commissie informeren 
over de uitgevoerde voedselveiligheidsin-
specties. Over die rapporten heeft BEUC 
op zichzelf al iets te klagen. Omdat er nog 
geen standaard voor is, variëren de rappor-
ten sterk in hun volledigheid en de infor-
matie die wordt gegeven. Simpel was het 
dus niet om er trends in te herkennen. 
Toch is volgens BEUC een duidelijke ont-
wikkeling te zien: nationale voedselautori-
teiten moeten het in Europa met steeds 
minder middelen doen waardoor het aantal 
inspecties jaarlijks afneemt. In veel landen 
wordt al sinds de economische crisis bezui-
nigd op de nationale voedselautoriteiten, 
waardoor hun personeelsbestand flink ge-

krompen is en het aantal inspecties is afge-
nomen. Zo is in België het budget van de 
voedselautoriteit FASFC tussen 2012 en 
2017 sterk afgenomen. In 2018 kreeg de 
instantie er, na een aantal voedselschanda-
len, voor het eerst weer wat bij. In 
Duitsland werden in 2017 zo’n 779.608 in-
specties uitgevoerd, bijna 70.000 minder 
dan het jaar ervoor en ruim 225.000 min-
der dan tien jaar eerder.
Nederland is een uitzondering, want hier is 
het budget en het aantal inspecteurs sinds 

2012 toegenomen. De NVWA had in 2017 
ruim een ton meer te besteden aan inspec-
ties dan in 2012. Toch moet BEUC ook 
hier de vinger op de zere plek leggen: het 
ambitieuze ict-project Inspect, waar al €95 
miljoen in was gestoken, werd vorig jaar 
definitief opgeschort. Intussen is voor an-
dere belangrijke activiteiten vaak te weinig 
geld, zegt BEUC, en neemt het aantal ar-
beidsplaatsen bij de NVWA nog steeds af.

Risico
Om controles op een efficiënte manier te re-
gelen, gebruiken de meeste autoriteiten in 
Europa een vorm van risk-based planning. 
Zo krijgen inspecties prioriteit bij bedrijven 
die een groter potentieel risico voor de con-
sument vormen, mocht er iets misgaan. Dit 
is een zeer logische manier om voedselcon-
troles vorm te geven, maar in een context 
van krimpende financiering levert het soms 
praktische problemen op. Zo ontdekte 
BEUC in een rapport van de Europese 
Rekenkamer dat in een paar lidstaten in-
specties bij kleine veeboeren volledig werden 
opgeschort zodat de prioriteit kon worden 
gegeven aan grote veebedrijven. De redene-
ring is logisch: als een kleine boer zich niet 
aan de regels houdt is de impact relatief 
laag. Toch maken kleine veebedrijven een 
significant deel uit van de sector. Wanneer 
onder kleine veeboeren als geheel de com-
pliance daalt omdat ze geen controles hoe-
ven te verwachten, kan alsnog een groot risi-
co ontstaan.
Ook in Nederland worden soortgelijke keu-
zes gemaakt. BEUC constateert dat in ons 
land het aantal inspecties in de horeca en 
retail in de afgelopen tien jaar gehalveerd 
is. Dat terwijl het aantal eetgelegenheden 
razendsnel groeit. Bovendien is er een taak 
die de NVWA, net als veel andere nationale 
voedselautoriteiten in Europa, vrijwel hele-
maal links laat liggen: op misleidende voed-
selverpakkingen wordt vrijwel niet gehand-
haafd, terwijl dat volgens de Europese 
Commissie wel een taak van de nationale 
handhavers is. De NVWA is er vrij stellig 
in: voedselveiligheidskwesties hebben prio-
riteit omdat ze een groter risico vormen 
voor de volksgezondheid. Volgens BEUC is 
handhaving op verpakkingslabels deson-
danks gewenst, omdat compliance op dit 
gebied veelal laag is. Zo was van alle checks 
op verpakkingslabels die in 2017 in het 
Verenigd Koninkrijk werden uitgevoerd 
maar liefst 89% non-compliant. 

Het aantal voedselcontroles en de middelen die 
daarvoor beschikbaar zijn, dalen in heel Europa. Dat 
blijkt uit een rapport van de Europese 
consumentenorganisatie BEUC.

Minder inspecties 
in Europa

Voedselautoriteiten 
hebben steeds  
minder budget
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E
r gelden strenge Maximale ResiduLimieten (MRL) voor 
chloraat in voedingsmiddelen, onder andere als gevolg 
van desinfectie met chloordioxide. Chloordioxide (ClO2) 
verbindt chloor met zuurstof. In normale omgevings-

temperaturen is het een geel gas. Het is zowel giftig als zeer corro-
sief – wat wil zeggen dat het oxidatieprocessen in gang zet. Voor ge-
bruik van chloordioxide is toelating door het College voor de 
Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) 
nodig. Een dosering van 0,4 deeltjes per miljoen deeltjes (ppm) 
chloordioxide is  toegestaan in drinkwater. 
Daarom is het interessant om te beoordelen wat de laagst mogelij-
ke dosering is die nog een effectieve desinfecterende werking heeft. 
Voor desinfectie van koel- en proceswater is een dosering van 0,3 
tot 10 ppm toegestaan. Als er na desinfectie nog naspoeling wordt 
toegepast, kan Cleaning in Place (CIP) plaatsvinden met een hoge-
re dosering van 10 tot 30 PPM.

Biofilms hardnekkig
In laboratoriumtesten onderzocht researcher Hasmik Hayrapetyan 
het effect van verschillende doseringen chloordioxide op de ver-
schillende verschijningsvormen waarin micro-organismen kunnen 
voorkomen: op vrije cellen, op puntbesmettingen, op gehechte cel-
len en op cellen die in staat zijn geweest om – bijvoorbeeld binnen 
24 uur – inmiddels een biofilm te creëren. Ook werd rekening ge-
houden met de locatie waar micro-organismen voorkomen. 
Biofilms van sommige microben, zoals Salmonella, vormen zich ty-

pisch op de grens van lucht en water (of vloeibare levensmiddelen) 
en listeria vormt zich goed onder water.
De zeer lage dosering van 0,4 ppm is na een inwerkingstijd van vijf 
minuten in staat om het aantal vrije cellen in lage aantallen te re-
duceren. Een ‘boost’ naar 2 ppm rekent weliswaar in hoge aan-
tallen af met deze vrije cellen, puntbesmettingen en gehechte cel-
len, maar biofilms blijven grotendeels ongemoeid. Om biofilms 
met chloordioxidehoudend water te verwijderen moet de dosis 
flink omhoog: voor Listeria naar 30 ppm en voor Salmonella naar 
wel 50 ppm. Die dosering is dan weer zo hoog, dat de blootstelling 
van medewerkers een probleem wordt. Het voorkomen van bio-
films is dus noodzakelijk. Het goede nieuws is dat lagere concen-
traties een preventieve werking hebben op de ontwikkeling van bio-
films door inactivatie van de nog niet aangehechte vrije cellen.

Chloordioxide en perazijnzuur zijn bekende middelen om 
procesapparatuur in de voedingsmiddelenindustrie te desinfecteren. 
Gemengd met water leidt het gebruik van chloordioxide tot residu. Kan 
verneveling met perazijnzuur een alternatief bieden? Wageningen Food 
& Biobased Research zocht het uit.

Verneveling van 
desinfectiemiddelen

‘Een lage concentratie  
chloordioxide krijgt een biofilm 
niet weg, maar helpt wel bij 
preventie’

Fogging als alternatief
Een interessant alternatief voor desinfectie met verschillende vloei-
stoffen zou verneveling (fogging) van een vloeistof kunnen zijn, bij-
voorbeeld van Perazijnzuur. Deze laatste vloeistof laat geen toxisch 
residu achter en doodt een breed spectrum aan micro-organismen. 
Hoe effectief is verneveling van water met 0,06% perazijnzuur via 
spuitmondjes eigenlijk in vergelijking tot een vloeistof voor de inac-
tivatie van die organismen? De maat om dat aan af te meten is de 
D-waarde: de tijd die nodig is om een 90% reductie te bereiken. 
Als testobject werd een aseptische kast voor het vullen van flessen 
gebruikt.
De ‘mist’ is gemakkelijk aan te brengen en bereikt moeilijke plekjes 
in de kast. Dankzij zorgvuldige testen bracht Wageningen Food & 
Biobased Research in kaart wat het effect van verneveling is op het 
afdoden van sporen van Geobacillus stearothermophilus. Deze 
sporen zijn zeer resistent tegen hitte en chemicaliën en daardoor 
moeilijk af te doden. 

Vertraging
Bij toepassing van een vloeistof verloopt de reductie lineair naar-
mate de contacttijd toeneemt. Dat is bij de mist hetzelfde: de inac-
tivatie is uiteindelijk even effectief. Er is wel één groot verschil: er 
treedt een vertraging op. Voor de gebruikte aseptische kast be-
draagt dit ongeveer vier minuten, maar de vertraging hangt bij elke 

toepassing af van de grootte van het te desinfecteren object. 
Verneveling kost dus meer tijd, zeker bij grote oppervlakken. Maar 
het brengt ook voordelen met zich mee. Omdat de verdeling van 
mist over de ruimte goed is, leent de methode zich heel goed voor 
objecten met grillige vormen, met moeilijk bereikbare hoeken en 
gaten. Dat komt nog bovenop het voordeel waar het van begin af 
aan al om te doen was: dat bij toepassing van verneveling per saldo 
minder desinfectiemiddel nodig is dan bij andere manieren om 
desinfectievloeistoffen aan te brengen. 

u	 Strenge grens aan chloraat
Het gebruik van chloraat, een vervalproduct van chloordioxi-

de, is verboden als bestrijdingsmiddel.
Maar chloraat kan ook via drinkwater en het gebruik als des-

infectiemiddel voor reiniging van procesapparatuur in le-
vensmiddelen terechtkomen. De toegestane limiet is laag. 
De NVWA stelde in 2014 tijdelijke Nederlandse interventie-

waarden vast op basis van een voorstel van de Europese 
Commissie en een Duitse voorlopige risicobeoordeling. Die 

interventiewaarden zijn voor alle plantaardige producten be-
halve groenten 0,1 mg/kg, voor alle groenten 0,25 mg/kg. 
Een uitzondering zijn wortelen, waarvoor 0,2 mg/kg geldt. 
Voor overige producten is de interventiewaarde 0,1 mg/kg. 

Nog lager is de grens voor babyvoeding: EG-verordening 
396/2005 stelt hiervoor een grens van 0,01 mg/kg. Vooral 
die laatste limiet kan al snel worden overschreden, zonder 

dat bestrijdingsmiddelen met chloraat worden gebruikt.

Heldere conclusies bij onderzoek naar verneveling

Trends & Onderzoek Leendert van der Ent

u	Perazijnzuur
De vloeistof perazijnzuur (C2H4O3) is mengbaar met water. 
Het is op de markt verkrijgbaar als stabiele waterige oplos-
sing van azijnzuur en waterstofperoxide. Sinds de jaren vijf-

tig is het in gebruik voor de behandeling van groenten en 
fruit tegen bacteriën en schimmel. Perazijnzuur is een be-
kend desinfectans voor procesapparatuur in de voedings-

middelenindustrie en voor medische instrumenten. Het 
voorkomt de vorming van biofilms. Perazijnzuur doodt mi-

cro-organismen zeer snel, doordat het de buitenste celmem-
branen oxydeert.

Commentaar

Bolletje met thema weghalen.
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“I
n een Europese fabriek voor 
zuigelingenvoeding waren 
alle testen negatief. Toch kon 
er twee keer in de laatste tien 

jaar een salmonella-uitbraak optreden”, 
zegt Universitair docent levensmiddelenmi-
crobiologie Martine Reij van Wageningen 
University & Research. “Je kunt niet elk ge-
produceerd potje bemonsteren.” Dus moet 
je een representatieve steekproef nemen. 
Hoe doe je dat? Als er een verontreiniging 
optreedt, moet de kans op ontdekking zo 
hoog mogelijk zijn. Dat betekent dat in elk 
geval elke batch – een homogene hoeveel-

heid product – bemonsterd moet worden. 
Hoeveel monsters maken de kans op detec-
tie groot genoeg? En hoe groot is elke 
sample? 
“Eenvoudige wiskunde helpt bij de vali-
datie van het bemosteringsproces”, geeft 
Reij aan. “Als er in 30% van een batch 
salmonella zit, en je neemt één sample, 
dan is de kans 70% dat je de besmetting 
niet vaststelt. Zelfs bij vijf samples is die 
kans nog altijd 17%. En als maar 1% be-
smet is, heb je zelfs bij zestig samples 
maar een kans van 55% dat je de besmet-
ting aantoont.” 

Bemonstering in samenhang
Dit maakt duidelijk dat bemonstering van 
het eindproduct op zichzelf onbetrouwbaar 
is. “Vaak is namelijk maar een laag percen-
tage van een batch besmet”, aldus Reij. 
“De kans op acceptatie van een batch waar 
toch een besmetting in zit, is daarom vrij 
groot. Dat geldt zelfs als de bemonstering 
zelf goed wordt uitgevoerd.” 
De heterogeniteit van het product bij mon-
stername is een punt van aandacht. Een 
besmetting zal zelden mooi verspreid in 
een product zitten. De kans is veel groter 
dat een besmetting zich in één hotspot 
concentreert. “Dat maakt de kans op de-
tectie nog kleiner, als de bemonsterings-
procedure hier geen rekening mee houdt”, 
concludeert Reij. “Het gaat erom, een ge-
valideerd bemonsteringsproces te hebben 
waarin procesomgeving en product in sa-
menhang worden bemonsterd.”

Zonering
Bemonstering van de procesomgeving is 
dus ook belangrijk. Als een productmon-
ster een positief oplevert, staat dit niet op 
zich. Wat is de bron van die besmetting? In 
een case uit 2006 bij een chocoladefabriek 
bleek uiteindelijk dat er besmet water op de 
lopende band was gelekt. 
Reij geeft aan dat hier twee dingen uit te le-
ren zijn: “In de eerste plaats was er in 1975 
ergens anders al een soortgelijk incident ge-
weest. Ergo: stel je op de hoogte van de ca-
suïstiek in je sector om te weten wat je niet 
moet doen. En ten tweede: zorg voor een 
goede zonering tussen grondstof – in dit ge-
val rauwe cacaobonen waarop salmonella 
kan voorkomen – en het verwerkingsproces 
na verhitting.”
Voor een goede bemonstering van de pro-
cesomgeving is het belangrijk om alle mo-
gelijke aspecten mee te nemen: veegsel/
schraapsel, stof, de lucht, swabs van pro-
cesoppervlakken en putjes. “Als het niet in 
je omgeving zit, kan het van daaruit ook 
niet in een product terecht komen dat een 
gevalideerde hittebehandeling heeft onder-
gaan”, stelt Reij vast. 

‘Meten is weten’ is wel het meest versleten cliché 
ooit. Bovendien is het in het geval van 
oppervlaktebesmettingen lang niet altijd waar.

De kunst van doeltreffend 
bemonsteren

‘De kans is vrij 
groot dat een  
geaccepteerde batch 
toch besmet is’
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Martine Reij, universitair docent levensmiddelenmicrobiologie
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H
et lijkt logisch om hygiëne op nummer één te zetten 
bij het ontwerpen van een voedingsmiddelenfabriek, 
maar het is niet altijd eenvoudig. Huub Lelieveld, op-
richter van de European Hygienic Engineering and 

Design Group, wijst op een aantal details waarbij fouten snel zijn 
gemaakt. In zijn algemeenheid is het zaak hoeken en gaten en 
slecht afgewerkte lassen te vermijden. “Pas ook goed ontworpen 
componenten toe, zoals de juiste koppelingen volgens DIN 11864 
waarin dankzij gecontroleerde samendrukking van de afsluitring 
geen spleten kunnen ontstaan. Daar zitten de kosten van een fa-
briek uiteindelijk niet in”, stelt hij vast.
Vervolgens wijst hij op het ontwerpen van pijptrajecten. “Het ont-
werpen van ‘dode ruimten’ waarin geen stroming plaatsvindt, is een-
voudig te vermijden. Toch kom je ze in de praktijk regelmatig tegen. 
Die ‘dode ruimten’ worden al snel verlevendigd door bacteriën.”
Lelieveld waarschuwt ook voor het gebruik van PTFE (teflon) en 
rubber (of elastomeer) O-ringen in industriële toepassingen.  
“De uitzettingscoëfficiënt van zowel PTFE als van rubber is bij 
verhitting tien keer zo hoog als die van staal. Dat betekent dat bij 
gebruikt van PTFE bij afkoeling spleten ontstaan waarin zich bac-
teriën kunnen ophopen die bij reiniging nauwelijks meer de berei-
ken zijn.” Bij gebruik van rubberen o-ringen beschermt het rubber 
micro-organismen tegen bijvoorbeeld stoom die wordt gebruikt om 
de proceslijn te steriliseren. Nog een mogelijke bron van ellende: 
de platen van warmtewisselaars. Door de stroomsnelheid door de 
warmtewisselaar te verhogen kunnen problemen hier worden 
voorkomen.

Ideaal milieu
Als een fabriek eenmaal staat, wordt reiniging belangrijk. 
Hygiënespecialist Wouter Burggraaf maakt duidelijk dat water vaak 
een grote boosdoener is: “Water is een ideaal milieu voor micro-or-
ganismen. Als je de vloer met een waterstraal onder hoge bar druk 
afspuit, zit het vuil na afloop zes meter hoog tegen het plafond.”
Op één vierkante meter grond leven buiten ongeveer 10.000 soor-
ten micro-organismen. Vuil aan de voeten is dan ook een grote 
bron van besmetting, zeker in het ideale milieu voor bacteriële 
groei bij 95% luchtvochtigheid in een fabriek waar procesappara-
tuur is natgespoten. Na vijf uur in dergelijke natte omstandigheden 
is één kolonie vormende eenheid (k.v.e.) uitgegroeid tot 100.000 
k.v.e. “De speciale voorziening voor voetdesinfectie (met voorwas, 
hoofdwas, desinfectie, afspoelen en drogen in één machine) maakt 
het alleen maar erger”, weet Burggraaf, die onder andere is gespe-
cialiseerd in het opsporen van de bron van besmettingen.

Aerosolen
“Hygiënisch ontwerpen is de kunst van het weglaten. Laat leidingen 
niet door een procesruimte lopen, maar ontwerp een gescheiden 
ruimte waar alles mooi bereikbaar is. Ik zou constructeurs van harte 
willen aanbevelen om eens te gaan schoonmaken; dat draagt bij tot 
betere ontwerpen”, meent Burggraaf. “Overigens bestaat schoonma-
ken in de praktijk vaak uit het verplaatsen van vuil door blazen, spui-
ten en vegen. Het is goed om te beseffen dat aerosolen na twintig uur 
nog in de lucht kunnen zitten, terwijl de desinfectie van oppervlakken 
na zes uur is uitgewerkt. En als je de boel na reiniging niet binnen 
twee uur droog hebt, mag je er van uitgaan dat je een probleem hebt.”
Een aantal treffende don’ts uit de praktijk: met meerdere mensen 
in een ruimte water alle kanten op spuiten van beneden naar bo-
ven, of het afspoelen van een cloaca-cutter in een vleesfabriek, 
waarbij aerosolen de kans krijgen zich te verspreiden. Nog een 
klassieker: het uitspuiten van een vrachtwagen van de vloer naar 
het plafond, terwijl de ventilator draait. Condens op koude opper-
vlakken is een groot risico.

Een goede hygiëne bereik je niet alleen met secuur poetsen. Een slim ontwerp 
voor de indeling van de fabriek en de schoonmaakprocessen is een noodzakelijke 
basis, want ‘schoonmaken is in de praktijk vaak het verplaatsen van vuil’. Hoe 
maak je zo’n ontwerp en wat zijn de grootste valkuilen?

Hygiënisch ontwerp 
in de fabriek

‘Dode ruimten worden  
al snel verlevendigd door 
bacteriën’

Poreuze bakjes
Burggraaf: “Vraag je altijd af: waar blijft het vuil? Vooral de volgorde 
is belangrijk. Als je eerst een transportband schoonspuit en vervol-
gens via de vloer het vuil omhoogwervelt, had je de transportband 
beter kunnen laten voor wat hij was.” Het klinkt allemaal logisch, 
maar in de praktijk wordt er vaak gezondigd tegen de logica.
Natuurlijk zijn ook de vorm en de gebruikte materialen van proces-
apparatuur belangrijk. In een bekend besmettingvoorbeeld met ge-
rookte zalm bleken op de transportband bakjes van een poreuze 
kunststofsoort te zijn gebruikt. “Als de bacterie daar eenmaal inzit, 
krijg je hem er haast niet meer uit. Het gebruik van poreuze materia-
len is dan ook verboden binnen de voedingsmiddelenverwerking.”

Volgorde en zones
Wat moet je dan wel doen? “Als schoonmaken vuil verplaatsen is, 
verplaats het dan wel gecontroleerd in de juiste volgorde, in de 
juiste richting”, aldus Burggraaf. “Een goed uitgangspunt daarbij is 
zonering. Onderscheid zones voor basishygiëne, zoals de plekken 
waar grondstoffen en verpakte producten worden opgeslagen. Een 
medium hygiëne-beleid kan worden aangehouden waar open pro-
duct is dat niet zo gevoelig is voor omgevingslucht. De zones voor 
hogere hygiëne zijn de plekken waar bijzonder gevoelige producten 
voor kwetsbare doelgroepen worden geproduceerd. Hier moet een 

bedrijf alle omgevingsomstandigheden beheersen, onder andere 
om nabesmetting te voorkomen.”
“De juiste volgorde hanteren betekent onder andere: als dat kan 
liever droog reinigen dan nat. Dat droog reinigen gebeurt bij voor-
keur door afstoffen, stofzuigen, blazen en droogijs. Dry fogging kan 
ook een goede methode zijn. Gebruik bij nat reinigen het water bij 
voorkeur lokaal en spaarzaam. Gebruik klamvochtige doekjes en 
wegwerpdweilen. Bij nat reinigen geldt onder andere: één persoon 
per ruimte, desinfecteren, gecontroleerd naspoelen – niet onder 
hoge druk – en daarna drogen. Wat ook heel belangrijk is: zorg dat 
de kleding van de schoonmaker niet voor contaminatie kan zorgen. 
Dus: opnieuw omkleden vóór het betreden van de te desinfecteren 
ruimte.”

Taaie biofilm
Eén van de grotere bedreigingen waar uitgekiende ontwerpen en 
zorgvuldig overdachte reinigingshandelingen op gericht zijn, is het 
ontstaan van biofilms. Peter Littleton, Technical Director van 
Christeyns in Gent, weet hoe lastig biofilms kunnen zijn wanneer 
je ze eenmaal hebt. “Zo’n gemeenschap van bacteriën – een micro-
biologisch dorpje – vormt zich stap voor stap. Als een biofilm nog 
in opbouw is, is deze makkelijk te verwijderen. Maar is hij eenmaal 
uitgegroeid, dan is het erg, erg moeilijk om hem nog weg te krij-

Hygiëne is inventariseren en logisch nadenken

Hygiëne in de praktijk Leendert van der Ent 
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gen. En vooral listeria vormt gemakkelijk de beschermende omge-
ving van een biofilm.”
Om die uitgroei in de kiem te smoren geldt volgens Littleton: 
“Schoonmaken is belangrijker dan desinfecteren. Dagelijkse, routi-
neuze schoonmaakklussen moeten daarbij worden afgewisseld met 
een regelmatige nog grondigere schoonmaakactie. Dat betekent 
dus in veel gevallen: aan de slag met wegwerpdoekjes, schuim of 
gel, emmer en borstel. En ga als je twee lijnen hebt niet de ene 
schoonmaken terwijl de andere gewoon doordraait.”

Representatief testen
Desinfectie heeft alleen zin bovenop een goed schoonmaakregime. 
“Sterker nog, veel soorten pathogenen zijn gemakkelijk uit te roei-
en als ze geen biofilm hebben kunnen vormen”, aldus Littleton. 
‘Maar je moet het wel goed doen, want er is niet zoiets als een in-
telligent desinfectiemiddel, dat zelf op zoek gaat naar bacteriën. Je 
moet een desinfectiemiddel dus goed aanbrengen. Als de bacteriën 
eenmaal zijn ingekapseld in een biofilm helpt ook (chemisch, ther-
misch of fysisch) desinfecteren niet.”
Bij een goed schoonmaak- en desinfectieregime hoort ook een 
goed testbeleid om vast te stellen of schoonmaak en desinfectie het 
gewenste effect hebben. Testen bestaat uit validatie (heeft het ge-
werkt) en uit verificatie (gaat het werken). “Er zijn eenvoudig te ge-
bruiken testen beschikbaar zoals de FreshCheck, die binnen vijf-
tien seconden door verkleuring aangeven of de hygiënesituatie 
goed is of niet. Paars betekent ‘goed’, elke andere uitkomst is ‘niet 
goed’. Maar denk bij het nemen van samples wel goed na over de 
representativiteit daarvan. Het is gemakkelijk daarbij statistische 
fouten te maken en dus verkeerde conclusies te trekken.”  

u	Wouter Burggraaf, Huub Lelieveld en Peter Littleton spraken tijdens het 
Symposium ‘Hygiëne voor veilig voedsel en gezondheid’ op 1 oktober 2019 
in Wageningen.

Hygiënisch ontwerpen is 
de kunst van het weglaten

u	 Ergste listeria-incident ooit
Polony is een populair worstproduct in Zuid-Afrika, dat in juli 
2017 voor een listeria-uitbraak zorgde. In maart 2018 kon de 
balans worden opgemaakt: 1.033 slachtoffers van wie er 204 

waren overleden. Onder de doden waren 92 kinderen. 
Hoewel de oorzaak nog steeds niet formeel is vastgesteld, 

bestaat er inmiddels wel een beeld van de toedracht. De lis-
teria zat op de buitenkant van de verpakking. Veel consu-

menten sneden de worst in plakken terwijl de verpakking er 
nog omheen zat. Op die manier konden de bacteriën zich 
vanaf de verpakking met het mes mee door de worst ver-

spreiden. De bron van de listeria? Dat was vermoedelijk een 
biofilm in een koelwaterpijp in de fabriek.
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Wouter Burggraaf, hygiënespecialist Burggraaf & Partners.

Peter Littleton, Technical Director van Christeyns in Gent

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?

Kunststof Exportpallets

● Stapels voordeel!
● Uit voorraad leverbaar
● Bel voor actieprijzen!
● www.schiphorstbv.nl/pallets

● >400 verschillende typen bakken
● Levensmiddelengeschikt 
● Hoog draagvermogen
● Optioneel met bedrukking 
● www.schiphorstbv.nl/bakken

Schiphorst Transport- en Opslagtechniek BV 
www.schiphorstbv.nl  +31(0)570 622 944 
 

Producent & distributeur van  
kunststof bakken, pallets & palletboxen

Kunststof Bakken

FIND THE NEWEST 
VACANCIES ON
OUR WEBSITE
www.cls-services.nl
recruitment, selection and secondment in 
chemistry | pharma | biotech | food | feed

CLS Services
CHEMISTRY OF CONNECTING PEOPLE

MANAGER NUTRITION
DUYNIE GROUP - NIJMEGEN

Duynie Group is Europe’s largest procurement and service 
company of co-products coming from the food, beverages 
and bio-fuel industry. Contributing by making the industry 
as sustainable and environmentally responsible as possible.
Are you the initiative-rich Manager Nutrition we are looking 
for? Interested in a varied, international and technological 
challenge and willing to travel regularly within Europe? 
Besides a broad knowledge you have at least 4 years of 
managerial experience in an Animal Nutrition department 
You are a team builder, fl uent in Dutch and English, results 
oriented and you have excellent interpersonal skills? 
For more information: www.cls-services.nl?vac=A2000038



Bedrijfsinformatie

V
oor fabrikanten is lang niet al-
tijd duidelijk wat de beste keuze 
is. Een risicobeoordeling, even-
tueel aangevuld met een chal-

lengetest, is in ieder geval onmisbaar in het 
proces. Noodzakelijk zelfs, voor wie aan de 
eisen van Informatieblad 85 van de NVWA 
wil voldoen. Omdat over dit informatieblad 
misverstanden bestaan, biedt Eurofins 
Food, Feed, Water Benelux, expert in chal-
lengetesten, graag meer duidelijkheid. 
Het type producten dat valt te scharen 
onder ‘kant-en-klare levensmiddelen’ is 
heel divers. Op het oog is bovendien niet 
in te schatten of een levensmiddel Listeria 
monocytogenes kan bevatten. Voor ieder 
product bent u daarom onder andere ver-
plicht:
1.  na te gaan of uw product een voedings-

bodem vormt voor Listeria monocyto-
genes en in welke categorie uw product 
valt volgens de Europese Verordening;

2.  met studie aan te tonen dat de maxi-
maal toegestane hoeveelheid Listeria 
monocytogenes tijdens de houdbaar-
heidstermijn niet wordt 
overgeschreden;

3.  als u een telling van het aantal koloniën 
Listeria monocytogenes wilt laten uit-
voeren, u dat op hetzelfde monster uit 
laat voeren als de aan- of afwezigheids-
test van deze listeriasoort.

Fabrikanten van kant-en-klare levensmiddelen zijn verplicht om na te gaan of 
hun product een voedingsbodem vormt voor listeria. Maar waar moet men 
allemaal rekening mee houden? En voor welke verplichte studie kan men het 
beste kiezen: een modelberekening, een groeipotentietest of een 
groeisnelheidstest? 

Wel of niet  
testen op listeria? 

Eurofins

De beste keuzes om aan de eisen te voldoen

een bitterbal. Maar is dit een kant-en-
klaar product of niet? “Voorheen beoor-
deelde de NVWA welke producten het 
stempel ‘kant-en-klaar’ kregen; nu moet 
de producent zelf een inschatting ma-
ken”, vertelt Van Elst. “In de praktijk 
blijkt dat niet zo duidelijk als het lijkt. 
Volgens Informatieblad 85 toetst de 
NVWA of de inschatting van de produ-
cent passend is voor het ‘redelijkerwijs te 
verwachten gebruik’. Maar wat is dat? Is 
een bitterbal altijd goed verhit, of is het 
mogelijk dat een consument ‘m niet goed 
verwarmt, proeft en toch opeet? Als u de 
beslisboom van informatieblad 85 op pa-
gina 20 heel goed doorloopt ziet u bij 1 al 
de vraag ‘wordt het voedsel vlak voor 
consumptie zodanig bewerkt dat Listeria 
monocytogenes effectief wordt geredu-
ceerd, rekening houdend met het redelij-
kerwijs te verwachten gebruik?’ De beslis-
boom nauwgezet doorlopen biedt dan 
helderheid.”

Heeft u een nieuw product en weet u niet 
of dit getest moet worden? Doorloop dan 
de beslisboom uit informatieblad 85 van 
de NVWA. Daaruit valt af te leiden of het 
product een risico-product is en of aan-
vullende studies naar de uitgroei van 
Listeria monocytogenes in het product 
nodig zijn. Als blijkt dat studies nodig zijn, 
is een van de mogelijkheden een modelbe-
rekening uit te (laten) voeren in software. 
Van onder andere de pH-waarde en de 
Aw-waarde (wateractiviteit) hangt af of 
een modelberekening nodig is. 
Is het niet mogelijk om een modelbereke-
ning uit te voeren? Of laat de modelbere-
kening zien dat er groei van Listeria mo-
nocytogenes mogelijk is? Dan is een 
challengetest een optie. Tijdens zo’n chal-
lengetest besmetten lab-analisten een serie 
monsters opzettelijk met de meest gevaar-
lijke listeriasoort. Zij dagen het uit zo om 
uit te groeien binnen de houdbaarheid-
stermijn, op basis van een temperatuur-
profiel dat vaak hoger ligt dan het bewaar-
advies. Dat is belangrijk om ervoor te 
zorgen dat de onderbouwing van de uit-
groei van Listeria monocytogenes in uw 
product veilig is. Ook bij mensen met een 
slecht afgestelde koelkast. 
De beslisboom helpt retailers in het bepa-
len van hun strategie. Toch gaat het bij de 
interpretatie van het informatieblad nog 

weleens fout. Eén van die misverstanden 
is: ‘bestuderen of Listeria monocytogenes 
uitgroeit in een product na het openen 
van een MAP-verpakking is niet nodig als 
het etiket vermeldt binnen hoeveel uur de 
consument het product moet consumeren 
na opening.’ 
Projectleider Microbiologie bij Eurofins 
Food, Feed, Water Benelux ir. Liesbeth 
van Elst reageert op dit misverstand: “Hoe 
lang kan de consument een product, dat 
verpakt was onder Modified Atmosphere 
Packaging (MAP)-condities, nog bewaren 
wanneer men deze MAP-condities heeft 
verbroken? Producenten moeten het effect 
van het verbreken van de MAP-condities 
wel degelijk onderbouwen. Als u ervoor 
kiest om op het etiket te plaatsen ‘na ope-
nen binnen x uur/dagen consumeren’, 
moet u kunnen onderbouwen dat Listeria 
monocytogenes in die uren niet groter uit-
groeit dan 100 kolonievormende eenhe-
den (kve) per gram product. Ook na het 
openen van de verpakking – waardoor de 
MAP-condities worden verbroken - moet 
een product immers nog veilig zijn. De 
onderbouwing kunt u met een modelbere-
kening staven.”

Kant en klaar of niet?
Een ander misverstand betreft producten 
die consumenten alleen warm eten, zoals 

Korte houdbaarheid
‘Als de houdbaarheid van een kant-en-
klaar product korter is dan 5 dagen, is een 
studie naar uitgroei van Listeria monocyto-
genes niet van toepassing’ is een misver-
stand waarvan Van Elst niet weet waar het 
vandaan komt. “Ook bij een houdbaarheid 
korter dan 5 dagen kan Listeria monocyto-
genes uitgroeien. In ons lab hebben we 
zelfs na 3 dagen meer dan 100 kve per 
gram product van deze listeriasoort aange-
troffen in daarvoor gevoelige producten. 
De fabrikant moet kunnen onderbouwen 
dat het criterium van 100 kve per gram 
product gedurende de houdbaarheid van 
toepassing is, ook bij een houdbaarheid-
stermijn van minder dan 5 dagen.”
Bij Eurofins Food, Feed, Water Benelux 
zijn fabrikanten aan het juiste adres voor 
advies in listeriabeheersing en het voldoen 
aan wet- en regelgeving, zoals verplichte 
studies naar houdbaarheid en het niet over-
schrijden van het maximaal toegestane 

kve/g Listeria monocytogenes. “Ook ver-
zorgen we indicatieve challengetesten voor 
een eerste inschatting van de uitgroei van 
deze listeriasoort in uw product. Wij kun-
nen de telling uitvoeren tot op 1 kve/g 
nauwkeurig. Zo heeft u meer marge om 
onder de 100 kve/g Listeria monocytogenes 
te blijven en om aan te tonen dat de voed-
selveiligheid niet in het geding komt. We 
zijn uniek in de challengetestmarkt: al onze 
rapporten zijn goedgekeurd door de 
NVWA. 

Eurofins Food, Feed, Water Benelux
Munsterstraat 9
7418 EV Deventer
Tel: +31(0)888 31 03 30
www.eurofinsfoodtesting.nl
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Commentaar

V
aak wordt tegen een bezoek van een NVWA-medewerker opgezien. Liever niet, er is 
altijd wel iets op te merken en mocht het niet helemaal goed gaan dan volgt er nog 
een boete ook. Deze inspecteur dient te werken volgens de voorgeschreven wet- en 
regelgeving. Zijn opmerkingen dienen gebaseerd te zijn op basis van vastgestelde 

 feiten. Dit betekend dat discussie niet mogelijk mag zijn, ook niet op maandagochtend of 
vrijdagmiddag. 

Prettiger is het wanneer de beste man zijn bezoekje aflegt en na een uurtje vertrekt zonder 
 opmerkingen. Al lijkt het soms niet, dat vindt hij zelf ook fijner.

Hoe voorkom je dat er opmerkingen komen, hoe neem je een voorsprong op zo’n bezoek en hoe 
hou jij deze werkwijze vast? Dat is makkelijker dan je denkt. In het groter geheel dient een be-
drijf een gestructureerde en opgeruimde indruk te wekken bij haar bezoekers.

Hygiënecodes geven in duidelijke bewoordingen weer waar aan voldaan dient te worden. Dit is 
wet- en regelgeving. De aspecten hier benoemt dient u gewoon ingevuld te hebben. Niets meer, 
zeker niets minder.

Dan het nemen van de voorsprong, hoe doe je dat. Eigenlijk zijn dit ook de punten welke uw 
klanten zullen waarderen:
• De prullenbakken puilen niet uit. Daar kan gemakkelijk nog wat bij. Dit zowel binnen als 

buiten.
• Het terras, de rij waar klanten gaan staan – in dit tijdsbeeld zeker van toepassing - is ook 

schoon.
• Voorkom zwerfvuil rondom uw winkel, salon, restaurant, vergeet ook zeker niet de 

achterzijde.
• Grondstoffen zitten in emmertjes en grondstoffen zoals bijvoorbeeld nootjes worden vanuit 

de zak in een afsluitbare emmer gedaan. Vele grondstoffen zitten al in emmers bewaar dan 
ook hetzelfde type, met deksel uiteraard.

• Op deze emmers staat wat er inzit met de houdbaarheidsdatum en worden in de vaatwas-
ser gedaan wanneer ze leeg zijn, niet steeds bijvullen.

• Voorraad kratten en emballage staat op gelijke hoogte en gesorteerd.
• Maak van uw magazijn of keuken, bakkerij of slagerij geen verzamelplaats. Wat er niet is 

krijg je ook geen vragen over, hoe simpel kan het zijn.  

Wanneer je er oog voor ontwikkeld om aan dit soort kleine zaken aandacht te geven bereik je 
dat deze inspanning zich om gaat buigen naar een tijdsbesparing en zo zijn voordelen oplevert. 

Men zegt ook, er is maar één kans om een eerste indruk te maken, juist dat maakt het verschil. 
De inspecteur betreedt je bedrijf en jij beïnvloedt op een positieve manier zijn eerste gedachten. 
Iedereen wordt blij van een ijsje, hij dan ook.

Heeft u vragen of hulp nodig bij de implementatie van uw Hygiënecode? Team EasyEtiket heeft 
ervaring met implementaties van de diverse Hygiënecodes. 

De NVWA – we komen 
op voorsprong
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“B
akkersastma ontstaat doordat een bakker veel-
vuldig is blootgesteld aan meelstof”, legt Tineke 
Rens uit. “Meelstof bestaat uit verschillende 
soorten graan, zoals tarwe en rogge, en enzy-

men. Die stoffen bevatten allergenen, die hetzelfde effect hebben 
als stuifmeel bij hooikoorts. Met het verschil dat een bakker veel 
meer allergenen inademt dan iemand die buiten loopt.”

Sensibilisatie
Iemand kan een allergie ontwikkelen in enkele weken, maar in de 
meeste gevallen duurt het meerdere jaren voordat een bakker over-
gevoelig raakt voor meelstof. Die overgevoeligheid wordt sensibili-
satie genoemd. Zodra iemand is gesensibiliseerd kan een lage 
blootstelling al leiden tot allergische klachten, zoals bakkersastma. 
In Nederland is bakkersastma de meest gerapporteerde vorm van 
beroepsastma. Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu blijkt dat 28% van de mensen die 
werken in bakkerijen en aanverwante industrieën overgevoelig zijn 
voor allergenen in meelstof. Van de totale bevolking is dat 2 tot 4%.
Rens probeert de gezondheidsrisico’s van het werken in een 
stoffige omgeving al langere tijd onder de aandacht te brengen, 
onder meer via het platform ‘Blij met stofvrij’. “Maar het kwartje 
wil maar niet vallen. Iedere bakker kent wel een collega met een 
stofallergie en toch wordt er veel te weinig gedaan om allergieën te 
voorkomen. Terwijl maatregelen niet veel geld kosten, het gaat 
vooral om aandacht en bewustwording. Als je een zak meel 
leegschudt of aanstampt ontstaan onnodige stofwolken. Elke 
stofwolk is er een te veel.” 

Grote boosdoener
Een van de grootste boosdoeners van stof in de werkomgeving is 
het gebruik van perslucht. Het verbaast Rens dat perslucht nog 
altijd wordt gebruikt om bakkerijen schoon te maken. “Meer dan 
50% van de grote bakkerijen gebruikt het. Meestal uit gewoonte 
en vanwege het gemak, omdat je er kleine hoekjes en gaatjes mee 
kan uitspuiten. Maar je maakt er niet écht mee schoon; stof dat 
eerst op een hoopje lag, wordt verdeeld en zweeft rond in de 
ruimte. Er zijn bakkerijen die geen perslucht meer gebruiken voor 
het schoonmaken. Het kan dus wel.”
Door de perslucht te vervangen door een stofzuiger kan de hoev-
eelheid stof al drastisch omlaag worden gebracht, zegt Rens. En 
ook voor veel grondstoffen zijn alternatieven die de stofontwikkel-
ing terug kunnen brengen. Zo kan strooibloem worden vervangen 
door olie of een stuifarme variant, waarmee de blootstelling aan de 
luchtwegen wordt verminderd. De stuifarme bloem is bijvoorbeeld 
voorzien van plantaardig vet, waardoor de bloem zwaarder is. 
Daardoor vermindert de stofontwikkeling en kan het meel gerich-
ter worden gestrooid, zodat het niet op ongewenste plekken in de 
bakkerij terechtkomt.

Lastig onderwerp
Het veranderen van bestaande werkprocessen vormt voor Rens nog 
een flinke uitdaging. “Een ervaren bakker, die zelf expert is in zijn 
vakgebied, laat zich niet snel door iemand van buitenaf vertellen 
hoe hij zijn werk moet doen.” Rens zegt dat preventie altijd een 
lastig onderwerp is. De meeste bakkers hebben geen bakkersastma 
en zien geen reden voor verandering. “Vaak zie ik dat er pas 
maatregelen worden genomen als iemand in de bakkerij zelf last 
krijgt van een allergie.”
Rens hoopt dat aanscherping van de regels wél leidt tot bewust-
wording en verandering in de sector. “Sinds januari 2020 is de 
grenswaarde voor de hoeveelheid stof die in de lucht mag zitten 
omlaag gegaan naar 1,2 milligram per kubieke meter. Dat 

Door het werken met meel en enzymen kunnen bakkers ernstige allergieën 
ontwikkelen. Tineke Rens van het platform ‘Blij met stofvrij’ deed onderzoek naar 
het voorkomen van grondstofallergieën zoals bakkerseczeem en bakkersastma. 
Ze constateerde dat de kans op allergieën sterk afneemt door een aantal 
eenvoudige maatregelen.

Hoe voorkom je grondstofallergieën?

‘Elke stofwolk
is er een te veel’

‘Maatregelen kosten niet 
veel geld, het gaat vooral om 
bewustwording’

betekent in ieder geval dat de waarde te hoog is als je stof kan 
zien in een bakkerij. De hoeveelheid stof die gemiddeld in 
inademlucht van bakkers zit is 2 mg/m3. Er is dus nog werk te 
doen. Een goed beginpunt is een stofbeheersingsplan waarmee je 
je situatie goed kunt inventariseren.”
Rens merkt tot slot op: “Medewerkers die een meelstofallergie 
ontwikkelen, kunnen eenvoudig aantonen dat ze die hebben FO
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Hygiëne in de praktijk Christiaan van Beemen

opgelopen tijdens hun werk. De werkgever is verantwoor-
delijk voor de gezondheid van werknemers. Ik hoop dat de 
werknemers door de nieuwe wetgeving ook echt beschermd 
worden.”  

u	Zelf ook een stofbeheersingsplan opstellen om uw situatie te inventa-
riseren? Kijk op Blijmetstofvrij.nl
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‘W
e hebben verschillende moleculen ontwikkeld 
om verschillende activiteiten en chemische re-
acties te kunnen detecteren’, vertelt Dr. Mario 
Hupfeld, CSO van Nemis Technologies. Deze 

moleculen worden zo specifiek mogelijk ontwikkeld, om uitsluitend 
de reactie of het afgescheiden enzym van één type bacterie te de-
tecteren; ze zijn ontwikkeld op basis van het metabolisme van ver-
schillende bacteriën. Wanneer deze specifieke bacterie aanwezig is, 
splitst het luminescentiedeel zich af, waarbij dit oplicht.
‘Dat is slechts een deel van ons patent’, legt Hupfeld uit. ‘Het an-
dere deel is dat het ons gelukt is om een chemische modificatie aan 
te brengen waardoor de lichtsterkte van het molecuul een paar dui-
zend keer sterker is dan normaal.’ Dat is vooral handig bij op water 
gebaseerde oplossingen: normaliter zijn luminescente moleculen 
zeer slecht te detecteren in deze oplossingen, maar de synthetische 
moleculen van Nemis hebben dit probleem niet.

Snelle detectie
Nemis heeft met zijn technologie detectiemethoden ontwikkeld die 
veel sneller werken dan de gangbare detectiemethoden. Normaal 
gesproken duurt het twee tot zes dagen om te kunnen vaststellen of 
een monster Salmonella bevat. Dat komt omdat het monster afge-
nomen moet worden en daarna in een lab moet worden opge-
kweekt. Hupfeld: ‘Wij hebben reageerbuisjes met een speciale cap 
ontwikkeld.’ Wanneer een onderzoeker met een wattenstaafje een 
monster afneemt en in de kweekoplossing in het reageerbuisje 
plaatst, wordt deze geseald wanneer de cap dichtgaat. Het monster 
kan er alleen uit door het buisje open te snijden. Besmetting van 
het monster is hiermee uitgesloten en het reageerbuisje kan veilig 
buiten het lab worden gehanteerd.

In de cap zit een tablet met daarin het chemoluminescentiemole-
cuul, de zogenoemde AquaSpark tablet. Met een druk op een knop 
valt het tablet in de oplossing met het monster, lost deze op en be-
gint het detectieproces: wanneer het specifieke, door een bacterie 
afgescheiden enzym aanwezig is, reageert dit met het 
AquaSparksubstraat. Hoe lang het monster moet opkweken in het 
voedingssubstraat is afhankelijk van om welke bacterie het gaat. 
Daarom moet de knop op de cap met de hand worden ingedrukt, 
nadat deze specifieke periode verstreken is. Na het oplossen van 
het tablet in het substraat vindt er – mits de gezochte bacterie in-
derdaad aanwezig is – vrijwel direct lichtemissie plaats. Deze lich-
temissie van de moleculen wordt gemeten door het reageerbuisje te 
plaatsen in een luminometer.
Hupfeld: ‘Op deze manier kunnen we binnen enkele minuten anti-
bioticaresistentie detecteren. Detectie van Listeria monocytogenes 
en Salmonella duurt nu nog ongeveer een dag, maar we hopen dat 
omlaag te brengen naar zes tot acht uur.’ Jaarlijks lopen er in de 
Europese Unie meer dan 100.000 mensen een 
Salmonellavergiftiging op, volgens cijfers van de European Food 
Safety Authority. Het nauwkeurig en snel detecteren van de aanwe-
zigheid van schadelijke bacteriën als Salmonella en Listeria mono-
cytogenes is dus erg belangrijk.

Verschillende soorten
De technologie is toe te passen op meerdere soorten bacteriën, legt 
Hupfeld uit: ‘De basisstructuren van de bacteriën zijn bekend; veel 
kennen we er uit de wetenschapsliteratuur.’ Ook maakt Nemis veel 
gebruik van bacteriofagen, virussen die bacteriën kunnen aanval-
len. Hupfeld: ‘Antibiotica vallen vaak een breed scala aan bacteriën 
aan, omdat ze een vergelijkbaar metabolisme hebben. Antibiotica 
die Salmonella aanvallen, vallen vaak ook E.  coli aan.’ De detectie 
van het reagens van deze antibiotica met bacteriën kan dan ook 
een vals positief geven, wanneer er geen Salmonella aanwezig is, 
maar wel E. coli.
Omdat bacteriofagen zeer specifiek zijn voor een bepaalde bacterie, 
kunnen ongewenste bacteriën, zoals E. coli tijdens het opkweken 
worden gedood, terwijl de bacterie waarvan men de aanwezigheid 
wil aantonen, bijvoorbeeld Salmonella, ongehinderd door kan 

Het Zwitserse bedrijf Nemis Technologies heeft een nieuwe technologie 
ontwikkeld voor de detectie van onder meer Salmonella en Listeria 
monocytogenes. Deze technologie werkt op basis van chemoluminescentie, 
waarbij een luminescentiemolecuul gekoppeld wordt aan een detectiemolecuul.

Listeriadetectie met 
een druk op de knop

‘Detectie van listeria en  
salmonella willen we omlaag 
brengen naar zes tot acht uur’

groeien. In het geval van Listeria hebben diverse tests aangetoond 
dat dat de gesynthetiseerde moleculen van Nemis alleen reageren 
op de schadelijke monocytogenes-streng en niet op andere, 
niet-pathogene varianten van Listeria.
De technologie is ontwikkeld door de Israëlische Tel Aviv 
University, samen met het Zwitserse bedrijf Biosynth, dat zich spe-
cialiseert in de organische synthese van moleculen. Nemis 
Technologies werd in 2018 opgericht als een joint venture van Tel 
Aviv University en Biosynth. Het bedrijf beperkt zich echter niet 
tot de voedselveiligheid. Hupfeld: ‘De technologie kan ook toege-
past worden in de klinische diagnostiek, bijvoorbeeld om antibioti-
caresistentie te testen. Volgend jaar komen we hiervoor met een 

proof of concept.’ Een andere mogelijke toepassing is het controle-
ren op de vervuiling van water.

De markt op
Nemis wil volgend jaar naar de markt gaan met zijn technologie. 
Hupfeld: ‘We zijn al zeer ver gevorderd met Salmonella en zelfs 
nog verder met Listeria. Vorige maand zijn we gestart met het cer-
tificatieproces om aan te tonen dat onze technologie en methodes 
zeer betrouwbaar zijn. We vragen de Amerikaanse AOAC-
certificatie aan. Deze wordt ook erkend in Europa.’ Nemis belooft 
dat zijn tests significant goedkoper zullen zijn dan andere meer 
gangbare detectiemethoden, zoals PCR.  
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Bedrijfsinformatie

In de voedselverwerkende 
industrie worden vloeren, 
afwateringsputten en  
–goten blootgesteld aan 
verschillende temperaturen 
en vloeistoffen zoals water, 
chemicaliën en vetten. 
Maar ook transport met 
heftrucks en trolleys met 
(kleine) harde wielen  
hebben hun impact. ACO 
neemt al deze factoren, als-
mede de vetafscheiders en 
het rvs leidingwerk, mee in 
haar ontwerpadvies. Een 
gedegen advies dat geba-
seerd op de HygieneFirst 
filosofie, want voor de 
voedselveiligheid is het be-
langrijk om besmettingen 
te voorkomen.

Projectbegeleiding begint met een gedegen 
afwateringsadvies
Voor voedselveiligheid is een goed ontworpen afwateringssys-
teem goed en eenvoudig te reinigen. Gecombineerd met een 
doordacht afwateringsadvies worden ook risico’s op verstoringen 
van het productieproces, door besmetting of verstopping, gemi-
nimaliseerd. Daarom komt ACO bij afwateringsvraagstukken op 
locatie om de situatie te bekijken. Er is bijvoorbeeld een verschil 
tussen een voedselproducent van kant-en-klaar maaltijden, een 
slachterij of een zuivelverwerker.
De belangrijkste punten die ACO meeneemt in haar afwate-
ringsadvies zijn; welk water, hoeveel water, waar wordt op ge-
loosd en komen de afwateringssystemen overeen met de behoef-
ten en voorschriften/normen (HACCP) binnen het bedrijf. Ter 
voorkoming van scheurvorming, aantasting van de vloer en bac-
teriegroei is ook een goede verbinding tussen de put, goot en de 
vloerafwerking cruciaal. Vanuit hygiënisch oogpunt en belas-
tingsklasse qua transportmiddelen is ook het type rooster be-
langrijk. Kortom, reden genoeg voor een gedegen HygieneFirst 
afwateringsadvies.
Wist je dat ACO hier al jarenlang haar kennis en ervaring gratis 
voor beschikbaar stelt? #askACO noemen zij dat. Dus bij een 
vraag over het opvangen, reinigen, vasthouden en afvoeren van 
water … #askACO

u	www.hygienefirst.com/nl

Doordachte 
afwatering 
belangrijk voor voedselveiligheid

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

Speciale kennismakingsaanbieding

Het eerste jaar slechts € 49,99 ex. btw in plaats van € 102,99 ex. btw.
Ga naar evmi.nl/abonneren om u aan te melden.

Speciale kennismakingsaanbieding
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O
m de hygiëne in de voedselin-
dustrie te waarborgen, is 
schoon textiel van groot be-
lang. Van diverse microben is 

aangetoond dat ze op textiel kunnen over-
leven en daarmee verantwoordelijk kunnen 
zijn voor uitbraak van ziekten. Een gestruc-
tureerd wasproces, waarin gebruik wordt 
gemaakt van de juiste apparatuur, tempera-
tuur en wasmiddelen, is daarom van groot 
belang voor de gezondheid.
Micro-organismen zijn alom vertegenwoor-
digd op onze lichamen en in onze omge-
ving. Een deel van deze schimmels en bac-
teriën kan ziektes veroorzaken. Bekende 
voorbeelden zijn salmonella, E. coli en 
stafylokokken. Sommige van deze ziekte-
verwekkende micro-organismen kunnen 
overleven op textiel of zijn al in een mini-
male dosis besmettelijk. Voor de wasserij 
betekent dit dat er strenge eisen moeten 
worden gesteld aan de hygiëne, om ervoor 
te zorgen dat een groot aantal micro-orga-
nismen effectief bestreden wordt.
De vraag waar veel bedrijven voor staan: 
gaan we zelf wassen of besteden we het 

Schoon textiel is van groot belang voor de algemene hygiëne in de foodsector. 
Daarom moet de was aan veel verschillende hygiëneregels voldoen. Waar moet je 
op letten bij hygiënisch wassen? 

Hygiënisch  
inhuiswassen

Miele  Professional

Werkkleding reinigen voor de voedselproductie

De ervaring van veel 
gebruikers is dat in-huis-
wassen al snel 30% 
goedkoper, sneller en 
kwalitatief beter is dan 
uitbesteden.

1

3 4
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TIPS VOOR HYGIËNISCH WASSEN

Draag persoonlijke 
beschermingsmiddelen 

Denk hierbij aan handschoenen, 
een plastic schort en een haarnetje. 

Laat gebruikte beschermings-
middelen altijd achter in de wasserij 

en gooi artikelen voor eenmalig 
gebruik op de juiste manier weg.  

Zorg voor frisse lucht
Heeft u geen mechanische 

luchtventilatie? Zet dan 4 keer 
per dag ramen of deuren tegen 

elkaar open gedurende 10 minuten 
om de lucht in de wasruimte 

gezond te houden. 

Neem nooit werkkleding 
mee naar huis 

Door werkkleding mee naar huis 
te nemen en thuis te wassen, 

brengt u zowel de thuis- als de 
werkomgeving in gevaar. 

Een huishoudelijke wasmachine 
is niet geschikt om werkkleding 
hygiënisch schoon te wassen. 

Draai geen korte 
programma’s 

Als hygiëne het belangrijkste 
is, draai dan geen verkorte 

of expresprogramma’s. 
Deze programma’s bereiken 
niet de desinfectiegraad die 

nodig is om wasgoed hygiënisch 
schoon te krijgen. 

Doe regelmatig een hygiëne test 
Een ProHygiene test geeft een microbiologisch testrapport, 
een protocol voor de thermo-elektrische test en valideert de 

desinfectieprestaties van de wasmachine.

NEW_opmaak_kader_A.indd   1 13-05-20   12:04
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uit? De ervaring van veel gebruikers is dat 
in-huis-wassen goedkoper, sneller en kwa-
litatief beter is dan uitbesteden. Je kunt zo 
meer controle uitoefenen op de werkwijze 
en hygiënemaatregelen, en bovendien kun 
je alles perfect afstemmen op je dagelijkse 
processen. Met de juiste inrichting is één 
fulltime kracht nodig voor de verwerking 
van 150 kilo wasgoed per dag in een mix 
van verschillende soorten huiswas en pro-
ductie-, winkel- en chauffeurskleding.

Gescheiden wasgoed
Een belangrijke voorwaarde voor hygië-
nisch wassen is het strikt gescheiden hou-
den van schoon en vuil wasgoed. Dat be-
tekent dat een wasserij twee kanten nodig 
heeft: een onreine en een reine zijde. Aan 
de onreine zijde wordt het vuile wasgoed 
aangeleverd en gesorteerd. Aan de reine 
kant komt de was uit de machine en wordt 
het gedroogd en gesorteerd. Beide kanten 
moeten worden gescheiden door een wand 
of wasmachines in een scheidingswanduit-
voering. Daarnaast moet iedere zijde een 
eigen ingang hebben. Het aan- en afvoe-
ren van de vuile en schone was dient in 
verschillend gemarkeerde transportwa-
gens- of bakken te gebeuren, zodat er geen 
kruisbesmetting kan ontstaan.

Duurzaamheid
Behalve hygiëne, is ook duurzaamheid 
een belangrijke reden om de was in eigen 

u	Textiel moet voldoen aan de hygiëneregels
De BRC Global Standard for FoodSafety is een norm voor voedselveiligheid  
voor toeleveranciers van retail, in 1998 ontwikkeld door Engelse retailers en 

sindsdien meermaals aangepast naar nieuwe inzichten. De BRC-norm stelt meer 
dan 300 eisen aan onder andere de vestiging, productbeheersing, de kwalificatie 
en hygiëne van personeel en de voedselveiligheid. Een fundamentele eis van BRC 
is dat er gewerkt wordt volgens een HACCP-systeem. Hier kunnen bedrijven aan 
voldoen door een hygiënecode op te stellen met daarin alle spelregels die voor 

voedselveiligheid zorgen. In de hygiënecode staat over textiel vermeld dat perso-
neel in ieder geval dagelijks schone werkkleding aan moet trekken en dat vaat- en 

keukendoeken ook minimaal één keer per dag vervangen moeten worden.

RABC
Voor het wassen van textiel is er een specifieke norm, de RABC (Risk Analysis  
and Biocontamination Controle). De RABC is van toepassing op textiel die in  

wasserijen wordt verwerkt en gebruikt wordt in onder andere de voedselindustrie. 
RABC is een systeem voor preventie van microbiologische besmettingen in was-

serijen, waarbij er onder andere gekeken wordt naar desinfectie tijdens het  
wasprogramma, maar het beschermen tegen herbesmetting net zo belangrijk is. 

Vuile en schone was moet daarom strikt gescheiden worden. 
Op basis van het RABC-systeem wordt een overzicht gemaakt van alle stappen 
die het wasgoed doorloopt, van het aanleveren tot het weer in omloop brengen. 

Overal waar herbesmetting moet worden voorkomen, kan een controlepunt  
worden vastgelegd. Op de wasautomaat worden zaken als de temperatuur van het 

sopwater en de dosering van de reinigings- en desinfectiemiddelen nauwgezet 
bijgehouden.

huis te doen. Bedrijven die zelf wassen, 
hebben alleen intern transport en dat 
scheelt veel CO2-uitstoot. Door gebruik 
te maken van moderne apparatuur wordt 
er bovendien zuinig omgegaan met 

Heeft u vragen of wenst u een vrijblijvend en 
kosteloos advies? Neem dan contact op 
met:

Miele Professional
De Limiet 2
Postbus 166
4130 ED Vianen
Telefoon +31 (0) 347 378 884
E mail: professional@miele.nl
www.miele.nl/professional

stroom, water en wasmiddelen. Ook de 
toepassing van automatische wasmid-
deldosering en van warmte- en kou-
de-installaties zijn goede milieubespa-
rende  mogelijkheden.  
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P
lasma is letterlijk een ongrijpbaar fenomeen. Het is geen 
vaste stof en het is geen vloeistof. Een ‘gewone’ verschij-
ningsvorm van gas is het al evenmin. Het is een gas 
waarbij een deel van de moleculen geïoniseerd en in een 

hoge energietoestand is. Een vlam uit een aansteker is een plasma. 
De energie komt uit de chemische verbrandingsreactie. Door het 
verval van aangeslagen deeltjes komt er licht vrij. Een gasvlam is 
een heet plasma, maar een plasma hoeft niet altijd heet te zijn. Bij 
hygiënetoepassingen gaat het om de inzet van koud plasma onder 
gewone omgevingsdruk.
De inzet van koud plasma in het decontaminatieproces zou grote 
voordelen met zich mee kunnen brengen. “Het proces plaats bij 
lage temperatuur en is het droog”, vertelt Esveld. “Koud plasma 
laat bovendien geen residuen van chemicaliën achter en doodt een 
breed spectrum van microben: organismen die voor bederf zorgen, 

ziekteverwekkers en sporen van schimmels en bacteriën.” Dat zijn 
zeer aantrekkelijke eigenschappen voor de decontaminatie van zo-
wel oppervlakken van verpakkingsmaterialen en producten als van 
procesapparatuur zoals RVS en filters.
Wel is het zo dat voor elke toepassing het juiste plasma in de juiste 
dosis moet worden toegepast. “De snelheid waarmee micro-orga-
nismen worden geïnactiveerd varieert nogal. Direct Dielectric 
Barrier Plasma heeft een hoge reactiviteit, maar een korte levens-
duur van de actieve moleculen. Koude atmosferische plasmajet 
neemt een middenpositie in en plasma geactiveerde lucht en plas-
ma geactiveerd water hebben een lagere reactiviteit maar een lan-
gere levensduur van de actieve moleculen. Omdat het overal net 
even anders werkt, is elke toepassing maatwerk.”

Langer vers
Op het oppervlak van verse producten is met de meest gangbare 
technieken maar moeilijk volledige afdoding te bereiken. Dat geldt 
zowel voor vlees- en visproducten als groenten en fruit. Voor deze 
producten biedt koud plasma de belofte van een langere houdbaar-
heid. Naast Wageningen werken verschillende groepen aan deze toe-

Koud atmosferisch plasma biedt mogelijkheden die de beheersing van 
voedselveiligheid volledig kunnen veranderen. Maar wat is koud plasma in 
hemelsnaam? En hoe zou je het effectief kunnen inzetten? Onderzoeker Erik 
Esveld van Wageningen Food & Biobased Research legt het uit.

Veilig voedsel met 
plasmatechnologie

‘Koud plasma laat geen  
residuen en chemicaliën achter’

‘Voor gebruik 
in de industrie 
zijn hogere 
volumes 
noodzakelijk’

H
A

R
R

IC
K

P
LA

S
M

A
.C

O
M

u	 Wetgeving
Op de vraag of desinfecteren met plasma in de voedselin-
dustrie wel mag, is nog geen eenduidig antwoord mogelijk. 
De wetgeving die van toepassing is hangt af van de inzet: 

voor desinfectie of voor processing? Gaat het om toepassing 
op materialen of direct op voedsel? En is er sprake van een 

middel of residu? Voor gebruik van plasma als ontsmettings-
techniek moet de veiligheid altijd worden aangetoond. Dat 

betekent dat voor de beoogde toepassing een dossier moet 
worden opgebouwd. Om dit dossier te kunnen maken is ge-
detailleerde kennis nodig over de opgewekte chemische ver-

anderingen voor verschillende plasma’s en hun 
inzetgebieden.

In de medische en wetenschappelijke wereld bestaan al praktijktoepassingen, 
zoals schoonmaakmachines voor miscoscoopslides.

u	Erik Esvels sprak op 1 oktober 2019 tijdens het symposium ‘Hygiëne 
voor veilig voedsel en gezondheid’ in Wageningen

Plasma: de toekomst van ontsmetting 

Techniek Leendert van der Ent

passing en de werking is al gedemonstreerd op praktijkschaal in tes-
ten met aardbeien en broccoli. Een oppervlakte-plasmabehandeling 
zorgde voor een drie dagen langere houdbaarheid van de aardbeien 
in een bakje, wat voor dit product aanzienlijk is. De met Plasma 
Activated Air behandelde broccoli vertoonde na een week in het 
schap aanzienlijk minder vergeling dan de onbehandelde groente.
Bij Wageningen Food & Biobased Research is een opstelling gebouwd 
voor de sterilisatie van verpakkingen, in dit geval de injectie van indi-
rect stikstofplasma in een drankverpakking zoals een PET-fles of een 
open blik. Wat hierbij opvalt, is de relatief grote afstand die kan wor-
den bereikt en het grote oppervlak dat al kan worden behandeld.

Effectiviteit verhogen
Dat is het goede nieuws: koud plasma is in theorie breed toepas-
baar en tast het product niet aan. Toch zal praktijktoepassing he-
laas nog enige tijd op zich laten wachten. In de medische wereld 
bestaan al praktijktoepassingen. Artsen kunnen een plasma-pen ge-
bruiken voor plaatselijke ontsmetting en antirimpel-behandelingen. 
Ook zijn er plasma-pleisters in ontwikkeling voor de behandeling 
van chronische infecties en wondheling. In dit voorbeeld gaat het 
ofwel om een zeer klein behandeloppervlak, ofwel langdurig terug-
komende behandelingen. Dit is prima voor medische toepassingen, 
maar voor voedselveiligheidsmaatregelen in de voedingsmiddelen-
industrie zijn hele andere volumes en snelheden noodzakelijk.
Onderzoekers van Wageningen Food & Biobased Research en de TU 
Eindhoven zijn in samenwerking met machinebouwers druk bezig 
aan opschaling en technische ontwikkeling. Ze willen een continu, 
open en snel proces ontwikkelen voor praktijktoepassingen. Er be-
staan al wel plasmatunnels, maar die zijn nog onvoldoende reactief 
om in de praktijk effectief producten te kunnen decontamineren. 

“De ontwikkeling richt zich erop om meer actieve deeltjes op het 
productoppervlak te krijgen en te zorgen dat er in het proces minder 
warmteproductie plaatsvindt,” zegt Esveld. “Ook zijn er nano-pul-
sers met een hoger vermogen nodig voordat de praktijk van de voe-
dingsmiddelenindustrie binnen bereik komt.” Maar dat die prak-
tijktoepassing er komt, lijkt toch wel waarschijnlijk. 

u	Wat is koud plasma?
De aangeslagen gasmoleculen in een koud plasma ontstaan 
door botsingen met elektronen, die door middel van een wis-
selend elektrisch veld worden versneld. Omdat het geen ge-
wone vorm van gas is, wordt een plasma ook wel aangeduid 
als een vierde staat waarin materie kan verkeren (aggrega-
tietoestand). Het mooie is, dat plasma zowel langs fysische 
weg (via etsen, elektroporatie UV-licht) als langs chemische 
weg (onder andere dankzij radicalen en metastabiele mole-

culen) bijdraagt aan desinfectie.
Om het allemaal nog wat ingewikkelder te maken: de levens-

duur van hoog energetische radicalen en ionen in de com-
plexe reacties binnen een plasma bedraagt maximaal een 

milliseconde, en van metastabiele moleculen maximaal een 
seconde. Ozon, peroxides en stikstofoxides reageren heel 
veel langzamer weg. Bij koud plasma kan het dus om ver-

schillende reactieve deeltjes gaan, die via verschillende toe-
passingstechnieken kunnen worden ingezet.

Erik Esveld, onderzoeker Wageningen Biobased Research
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D
e trend richting (koel)verse gemaksvoeding is onstuit-
baar. Voor veel nieuwe voedingsmiddelen is het met 
klassieke conserveringsmethoden kiezen tussen houd-
baar of lekker. Zonder behandeling zijn veel 

kant-en-klaarproducten nauwelijks houdbaar of voedselveilig. Maar 
na een klassieke hittebehandeling om de houdbaarheid te verlen-
gen is bijvoorbeeld guacamole geen guacamole meer. En ook het 
toevoegen van conserveringsmiddelen is dankzij de clean la-
bel-trend vaak geen optie. Natuurlijk zijn er soms natuurlijke con-
serveringsmiddelen die iets aan de houdbaarheid kunnen bijdra-
gen, maar op zichzelf zijn ze vaak onvoldoende. Milde 
conserveringsmethoden bieden uitkomst voor producenten die 
vers, lekker, voedselveilig en houdbaar willen bieden. 
Wie het over mild conserveren wil hebben, kan moeilijk om de 
klassieke conserveringsmethoden heen. Dat zijn pasteuriseren en 
steriliseren. Door te pasteuriseren – vijftien seconden verhitten bij 
72 °C – gaan vrijwel alle bacteriën, gisten en schimmels dood, 
maar sporen overleven het wel. Dat beperkt de houdbaarheid van 

gepasteuriseerde producten in de koeling tot een termijn van we-
ken. Sterilisatie rekent door drie minuten 121 °C aan te houden 
wél af met sporen. Het proces maakt blikken en potten, en eigenlijk 
alle natte producten die niet in de koeling hoeven, zeer lang 
houdbaar. 
Hoe meer hitte, hoe beter de houdbaarheid dus. Maar ook: hoe 
meer invloed op smaak, textuur, geur en gezonde bestanddelen zo-
als vitaminen. Daarom is er al tientallen jaren een zoektocht gaan-
de naar alternatieven die minder hittebelasting combineren met 
langere houdbaarheid. 

Milder pasteuriseren – HPP
Door een druk van 6.000 bar uit te oefenen op producten biedt 
pascalisatie of High Pressure Processing (HPP) een succesvol al-
ternatief voor pasteurisatie. De hoge druk inactiveert bacteriën, 
gisten en schimmels al bij lage temperatuur. Smaak, kleur, geur en 
vitaminen blijven beter behouden. Sporen overleven deze behande-
ling wel; daardoor ligt de houdbaarheid na HPP op gelijke hoogte 
met pasteurisatie. 
Veel voedingsmiddelenproducenten passen deze techniek toe op de 
behandeling van sappen, vleeswaren en natte salades. 
Voedingsmiddelentechnoloog Jasper van Altena, die machinebou-

Na een lange aanloopperiode krijgen milde 
conserveringstechnieken de laatste jaren echt voet 
aan de grond. Ze maken het mogelijk de smaak en 
geur van vers te verenigen met langere 
houdbaarheid zonder dat conserveringsmiddelen 
nodig zijn. In laboratoria en pilotplants staan alweer 
nieuwe technieken klaar.

Mild  
conserveren  
breekt door

‘PEF maakt in Europa een  
sterke groei door, ook in andere 
toepassingen dan conserveren’

wer Avure Technologies vertegenwoordigt in het EMEA-gebied: 
“Het is vanwege de druk wel zaak een flexibele verpakking toe te 
passen. Het product comprimeert onder druk eerst 15%, waarna 
dit volume na decompressie weer terugkomt. Daar moet een ver-
pakking wel tegen kunnen.”
Nick van Lanen, business developer bij engineering- en implemen-
tatiebedrijf Top in Wageningen: “Bij HPP vul je de verpakkingen af 
en behandel je de producten daarna pas in een batchproces. Een 
voordeel daarvan is dat relatief kleine hoeveelheden van verschil-
lende soorten en smaken producten in één batch kunnen worden 
behandeld. Daardoor, en vanwege het feit dat dit proces kan wor-
den uitbesteed aan tollers, ligt de technologie binnen het bereik 
van (kleine) voedingsmiddelenproducenten. De prijs per eenheid 
product is vanwege het handwerk in het batchproces relatief hoog. 
Maar doordat de prijs vooraf bekend is, kan elk bedrijf de functio-
nele meerwaarde en potentiële meeropbrengst afwegen tegen de 
kosten.” 
Ariette Matser, Expertise Leader Food Processing Technology bij 
Wageningen University & Research (WUR): “De houdbaarheid 
van vers gekoeld vruchtensap gaat van ongeveer een week naar een 
maand. Aseptisch afvullen is niet nodig en er is geen kans op nabe-
smetting omdat het product al voor de behandeling verpakt is. 

Dankzij een toenemend aantal tollingcentra kunnen bedrijven laag-
drempelig ervaring opdoen met HPP. Als dat succesvol verloopt en 
het volume toeneemt, kunnen ze overstappen op een eigen lijn.” 
De technologie beleefde midden jaren negentig in de Verenigde 
Staten een doorbraak omdat het de enige optie is om verse guaca-
mole langer houdbaar te maken, vertelt Van Altena: “Guacamole is 
in de Verenigde Staten een groot product. Het land loopt vijftien 
jaar op ons voor in HPP. De VS zijn goed voor 50% van de wereld-
markt. De sappenmarkt is daar verzadigd, maar andere segmenten 
groeien door. Europa neemt 20% voor zijn rekening, vooral 
vleeswaren en koude soepen (gazpacho) in Zuid-Europa. De rest 
van de wereld tekent voor de resterende 30%, onder andere met 
koud gebrouwen koffie en thee.” 
De technologie groeit met tientallen procenten per jaar. Het toe-
passingsgebied verbreedt en de kosten van het gebruik van de ma-
chines dalen. Van Altena: “In Nederland gaat het bijvoorbeeld om 
halalvlees voor de export en om allerlei sappen en (groenten)
smoothies met stukjes erin. Mits eerst getest wordt of alle pathoge-
nen goed worden geïnactiveerd, kan een fabrikant bij een toller 
desgewenst al met 100 kg beginnen.” 
Van Altena erkent dat HPP per eenheid product niet de voordeligste 
conserveringsmethode is. “Maar dat is betrekkelijk, want je kunt het 
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Systeem voor melkpasteurisatie.

Houdbaar én lekker: het kan allebei

Leendert van der Ent
Commentaar

Bij mij staan ze nog niet gelijk, maar ik zie dat er 
ook veel overloop is. Misschien is dat te fixen 
door een streamer weg te halen?

Het bolletje met het thema mag weg.

De rubriek moet Techniek worden.
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moeilijk vergelijken met wat er nog niet is en dat op een andere ma-
nier niet op de markt kan komen. De toepassingen zitten veelal in 
nieuwe productcategorieën zoals verse dips, salsa”s, hummus en (an-
dere) vegetarische eiwitbronnen. Ook in opkomst is de foodservice. 
We gaan steeds meer uit eten en de horeca heeft moeite om perso-
neel te krijgen. Binnen ketens bereidt een chefkok dan centraal sau-
zen, die dankzij HPP hun smaak behouden tot ze decentraal worden 
geserveerd. Dit alles rechtvaardigt de verwachting dat de toepassing 
van HPP wereldwijd tussen 2017 en 2023 nog eens zal 
verdubbelen.” 

Milder pasteuriseren – PEF
De toepassing van Pulsed Electric Fields (PEF) als pasteurisatie-alter-
natief is een aantal jaren operationeel en wordt nu door de markt dui-
delijk opgepikt. WUR heeft de laatste jaren gewerkt aan inzicht over 
toepassing van de juiste veldsterkte, de juiste pulsduur en het optimale 
aantal pulsen. Matser: “De optimale behandeling hangt onder andere 
samen met de aanwezige micro-organismen. Gisten hebben een ande-
re gevoeligheid voor PEF dan bepaalde pathogenen. Ook de 
pH-waarde van het te behandelen product heeft invloed op het resul-
taat. Dit betekent dat je voor elk product moet onderbouwen welke 
condities geschikt zijn om de houdbaarheid te verlengen en pathoge-
nen te inactiveren. Voor vruchtensappen is deze onderbouwing er. Er 
vindt veel onderzoek plaats naar andere productgroepen.” 
Van Lanen: “Het onderscheidende van PEF is dat de elektrische 
velden wel een gaatje maken in de celwand, maar dat ze de cel-
structuur niet vernietigen zoals hitte dat doet. Die gaatjes in de cel-
wand doden bacteriën en hebben op plantencellen het verrassende 
effect dat ze een intensere smaak afgeven. Door de veldsterkte en 
het aantal pulsen te variëren kun je het optimum aan houdbaar-
heid en smaakintensiteit opzoeken.” 
De pulserende elektrische velden kunnen in een lijn met maar één 
operator door vloeibare producten worden gevoerd. Daarom leent 
deze technologie zich voor de behandeling van relatief grote volu-
mes. Dat kan een reden zijn om voor PEF te kiezen boven HPP. 
Daarnaast heeft PEF nog andere sterke punten. De technologie 
maakt in Europa, en zeker in Nederland, waar de hele keten er-
voor aanwezig is, een sterke groei door. Matser: “Dit groei zit 
vooral in toepassingen in bijvoorbeeld de aardappelindustrie, voor 
het beter snijden en verwerken van aardappels. Ik verwacht dat 
die groei de komende jaren doorzet dankzij doorontwikkeling van 
de technologie.” 
Voor het in lijn mild conserveren van vruchtensappen past bijvoor-
beeld Hoogesteger PEF succesvol toe. De successen van de tech-
nologie zijn daarnaast te danken aan andere toepassingen dan een 
langere houdbaarheid van de behandelde producten. “Het elektro-
poratie-effect van PEF, dat wil zeggen het doorboren van de cel-
wand, maakt de technologie geschikt voor toepassing in processen 
als extraheren, drogen en snijden”, legt Matser uit. “De toepassing 
van PEF voor het drogen van groeten en fruit en het extraheren 

van componenten groeit sterk. Een ander voorbeeld waarvoor dat 
geldt is het snijden van aardappelen. PEF draagt hier bij aan een 
flinke vermindering van het snijverlies.” 

Milder steriliseren – Magnetron
Naast alternatieven voor pasteurisatie is er ook behoefte aan al-
ternatieven voor sterilisatie. Matser bespeurt behalve productkwa-
liteit een tweede motivatie voor het vinden van alternatieven: 
“Nieuwe woningen moeten van het gas af, maar voor de industrie 
geldt dat net zo goed. Dat betekent dat allerlei elektrische proces-
sen in de belangstelling staan om gasgestookte processen te 
vervangen.” 
Van Lanen: “Om sporen af te doden kun je hoe dan ook niet om 
drie minuten verhitting bij 121 °C heen. Toch zijn ook hier mildere 
processen mogelijk. Wat de totale hittebelasting door sterilisatie 
enorm opvoert, zijn de anderhalf uur opwarming die aan het pro-
ces voorafgaat en minimaal een uur koelen die erop volgt. Als je 
dat kunt verminderen, krijg je toch een milder proces.”
Eén manier om dat te bereiken is door middel van een sterilisatie-
alternatief dat bekend is uit de huishoudelijke sfeer: de magnetron. 
“Net als de huis-, tuin- en keukenmagnetron kenmerkt ook de indus-
triële magnetron zich door het risico van coldspots en hotspots”, 
merkt Van Lanen op. “Doordat magnetronstralen niet ver in een pro-
duct doordringen – typisch één centimeter per kant in een industriële 
toepassing, moet een verpakking daarom zijn aangepast.”  

Milder steriliseren – Radiogolven 
Sneller opwarmen en afkoelen kan ook door middel van radiogol-
ven (Radio Frequencies, RF). Die kunnen veel verder in een pro-
duct doordringen: vanaf elke kant 5 cm. Deze technologie is nog 
niet operationeel. Het fundamentele onderzoek ervoor heeft onder 
andere plaatsgevonden bij de WUR. Top heeft inmiddels een instal-
latie op pilotplant-schaal in Wageningen in bedrijf, de eerste ter 
wereld. Van Lanen: “De technologie is nog niet perfect, maar we 
zijn wel zover dat er niet veel meer nodig is dan tweaken. Zo wer-
ken we uiteindelijk toe naar een spin-out van het bedrijf. Als de in-
stallatie eenmaal operationeel is, dan zal de hitteblasting minstens 
de helft lager liggen dan bij klassieke sterilisatie. Dat levert al met 
al een flinke winst op voor smaak en vitaminegehalte.”

Milder Steriliseren – PATS
Een derde mogelijkheid is hogedruksterilisatie. In het Engels wordt 
dit ofwel aangeduid als Pressure Assisted Thermal Sterilisation 
(PATS). Daardoor ontstaat een verdere adiabatische (door druk 
veroorzaakte) temperatuurstijging. Een starttemperatuur van 80 
tot 90 °C levert bij 7.000 bar een eindtemperatuur rond 120 °C 
op. Als die druk wegvalt, is die temperatuurstijging ook meteen 
weer weg. Dat scheelt veel op de totale hittebelasting; snel koelen is 
hier de heilige graal. 
“Er is veel onderzoek naar gedaan. De gebruikelijke anderhalf uur 
opwarming kan met hogedruksterilisatie veel korter”, vertelt Matser. 
De onderzoeksinspanningen hebben in geleid tot een pilotopstelling 
bij WUR met een capaciteit van 80 l/u (liter per uur). WUR werkt in 
dit project samen met het Deutsches Institut für 
Lebensmittelforschung (DIL). “Samen werken we aan de validatie 
van het proces. Je moet wel zeker weten dat je in elk hoekje van een 
verpakking sporen inactiveert. Om die zekerheid te krijgen hebben 
we gezamenlijk een sensor met een zender ontwikkeld die de voed-

‘Koud plasma kan uitgroeien 
tot een nuttige aanvulling op de 
milde conserveringstechnieken’

‘toepassingen voor HPP zitten veelal in nieuwe productcategorieën’
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selveiligheidsgegevens doorstuurt voor registratie. Voor hittesterilisa-
tie zijn dergelijke “buttons” er ook, maar die kunnen niet tegen de 
hoge druk van deze techniek. Maar nu de validatie is geregeld, hoeft 
marktintroductie niet ver meer weg te zijn, al zijn er nog wel horden 
te overwinnen richting industriële opschaling. Het is belangrijk dat 
de kwaliteitswinst opweegt tegen de hogere kosten van het proces. 
We gaan met kleine stapjes richting de markt.” De meerwaarde ziet 
Matser vooral voor kant-en-klare maaltijden en soepen in zak. 
Net als bij RF ligt ook voor PATS de praktijktoepassing nog enkele 
jaren in de toekomst.  Van Lanen geeft aan dat Top een andere af-
weging heeft gemaakt dan de WUR: “We hebben de mogelijkheden 
onderzocht binnen het EU-project High Pressure Sterilisation 
(HIPSTER), maar wij zagen uiteindelijk meer in RF. PATS geeft 
weliswaar een nog iets betere productkwaliteit, maar die woog wat 
ons betreft niet op tegen de meerkosten ten opzichte van RF.” 

Milder steriliseren – koud plasma
Behalve voor sterilisatie van producten wordt stoom ook gebruikt 
voor het desinfecteren van oppervlakten van voedingsmiddelen, en 
van verpakkingen voorafgaand aan het afvullen. Matser: “Als alter-
natief voor een gasgestookt stoomproces komt de toepassing van 
koud plasma in aanmerking. Wij werken hierbij samen met de TU 
Eindhoven en hebben testunits ontwikkeld die aantonen dat koud 
plasma met inert dragergas voor voldoende inactivatie van micro-or-
ganismen op oppervlakken kan zorgen.”
Dit is wel een technologie voor de langere termijn, want opschaling 
van laboratoriumschaal naar industriële schaal is geen sinecure. “De 
komende jaren zal er meer duidelijkheid komen”, veronderstelt 
Matser. “Maar ik denk dat er succesvolle combinaties van deze tech-
nologie met producten mogelijk zijn. Koud plasma kan uitgroeien 
tot een nuttige aanvulling op de milde conserveringstechnieken.” 
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Commentaar

Kunnen de tussenkopjes onderaan de 
kolommen verplaatst worden?

E
en virusuitbraak kan enorme 
consequenties hebben in de 
pluimvee-industrie. Dat bleek 
dit jaar maar weer eens. 

Pluimveebedrijven wereldwijd – van 
Bulgarije tot Egypte en van Iran tot Taiwan 
– werden getroffen door de vogelgriep. 
Duizenden dieren moesten worden ge-
ruimd met grote financiële schade tot ge-
volg. Behalve de vogelgriep heeft de pluim-
vee-industrie te maken met veel meer 
bedreigingen, waaronder Salmonella, 
Candida, Listeria en Staphylococcus. 
Allerlei voorzorgsmaatregelen worden ge-
nomen om uitbraken van virussen, bacteri-
en, gisten en schimmels te voorkomen. Van 
hygiëneprotocollen en douchevoorschriften 
tot het dagelijks chemisch reinigen van 
ruimtes en machines. Een strikte hygiëne is 
niet alleen belangrijk voor het dierenwelzijn 
en de voedselveiligheid, maar uiteraard ook 
voor de gezondheid van de medewerkers. 

Vatbaar voor 
schimmelvorming
Ook in de bakkerij-industrie gelden strenge 
eisen op het gebied van hygiëne. Van de 

scherpe regels en richtlijnen van de HACCP 
tot voorschriften die voortvloeien uit de 
Amerikaanse Food Safety Modernization 
Act. Elk bedrijf moet gefocust zijn op het 
borgen van de voedselveiligheid. Nu heerst 
er in iedere bakkerij een microbiologisch kli-
maat waarin onder andere schimmels goed 
kunnen gedijen, helemaal als er vochthou-
dende ingrediënten worden gebruikt. Om 
elk besmettingsgevaar weg te nemen, moeten 
bakkerijen voortdurend worden schoonge-
houden. Het oude excuus dat veel producten 
uiteindelijk de oven in gaan, geldt allang niet 
meer: de hoge temperaturen reduceren wel-
iswaar het aantal bacteriën, maar elimineren 
ze niet. De dagelijkse schoonmaak is ook van 
belang voor de veiligheid en de gezondheid 
van medewerkers. Met meel, graan, water op 
de vloer zit een ongeluk immers in een klein 
hoekje. Bovendien is meelstof een allergene 
stof die het bekende bakkerseczeem veroor-
zaakt. Een hygiënische bakkerij is daarom 
een gezonde bakkerij. 
De seafood-industrie bestaat weliswaar uit 
een breed scala aan bedrijven en toeleveran-
ciers, toch is er een gemene deler: de extre-
me eisen op het gebied van hygiëne, kwaliteit 

In de foodindustrie staan hygiëne en veiligheid bovenaan de prioriteitenlijst. Of 
het nu gaat om pluimveebedrijven, bakkerijen, visverwerkers of zuivelfabrieken: 
de voedselveiligheid en gezondheid van mens en dier mogen geen enkel moment 
in gevaar komen. Scherpe voorzorgsmaatregelen zijn nodig, te beginnen bij de 
basis: de juiste vloer voorkomt uitbraken van bacteriën, is gemakkelijk te reinigen 
en zorgt ervoor dat medewerkers zelfs bij extreme temperaturen en natte 
omstandigheden veilig hun werk kunnen doen.

Hygiëne en 
veiligheid: 
topprioriteit

Bolid

Certification (FSSC 22000) liegen er dan 
ook niet om. Ook in de zuivelindustrie mag 
ophoping van vuil en bacterievorming 
daarom geen enkele kans krijgen. Naast hy-
giëne is ook veiligheid van levensbelang. In 
de zuivelindustrie loert namelijk het gevaar 
van explosies als gevolg van Electrostatic 
Discharge (ESD). Stof van melkpoeder 
biomstandigheden tot explosieve reacties 
leiden. Met desastreuse gevolgen: elektro-
nische apparatuur wordt uitgeschakeld en 
het bedrijf valt stil. Tel uit je verlies. 
Elektrisch geleidende vloeren zijn bijvoor-
beeld om die reden onmisbaar voor een 
veilige zuivelfabriek. 

Vloeren van levensbelang
Optimale hygiëne en veiligheid begint bij de 
basis: de vloer. Voor elke sector van de food-
industrie geldt: een hygiënische vloer is een 
naadloze, poriëndichte vloer. Elk gat en elke 
scheur kan immers leiden tot vuil- en bacte-
rievorming. Ook de overgang van vloeren 
naar bijvoorbeeld wanden en afvoerputten 
moet om dezelfde reden naadloos zijn. Om 
gaten en scheuren in de vloer te voorkomen, 
zijn slijtvastheid en duurzaamheid bovendien 

belangrijke voorwaarden. Machines en druk 
verkeer van transportmiddelen vormen een 
zware belasting. Ook zuren – met name cau-
stic soda, salpeterzuur en melkzuur – kun-
nen een vloer snel aantasten. Kortom, een 
vloer moet tegen een stootje kunnen en ge-
schikt zijn voor minstens 20 jaar intensief 
gebruik. 
Een ander voordeel van naadloze vloeren is 
dat ze gemakkelijk schoon te maken zijn. Dat 
wil zeggen: zolang ze bestand zijn tegen het 
dagelijks gebruik van hogedrukspuit en che-
micaliën. Dat brengt ons meteen bij het on-
derwerp veiligheid. Door water en chemicali-
en, maar ook door ingrediënten en dierlijke 
resten kan een vloer zo glad worden als een 
ijsbaan. Een stroeve, antislip toplaag sluit de 
risico’s van uitglijden en vallen volledig uit. 

Volledig poriëndicht
Bij het kiezen van de juiste vloerenleveran-
cier is het belangrijk dat het een partij is 
dat intensief samenwerkt met foodbedrij-
ven, voortdurend innoveert en kunststof 
vloersystemen levert die voldoen aan de 
strengste richtlijnen op het gebied van hy-
giëne en veiligheid. De vloeren hebben 

en voedselveiligheid. HACCP, BRC Food, 
GLOBALG.A.P., IFS Food Standard, ISO 
22000 Food Safety: er gelden tal van regels, 
voorschriften en certificaten. De impact van 
incidenten kan enorm zijn, op de voedselvei-
ligheid, maar ook op het seafoodbedrijf zelf. 
Een uitbraak van bacteriën betekent dat de 
productie stil komt te liggen met omzetver-
lies als resultaat. Ook in de seafood-industrie 
wordt daarom dagelijks gereinigd met che-
micaliën en hogedrukspuit. Dat geldt zeker 
voor de visverwerkende bedrijven: bij het 
schoonmaken, snijden en fileren van vis valt 
nu eenmaal van alles op de vloer. Ook hier 
geldt: een schone werkomgeving is niet al-
leen van belang voor de voedselveiligheid, 
maar natuurlijk ook voor de veiligheid van 
de mens. 

Explosieve reacties
Dan de zuivelindustrie. Die moet zo’n bé-
tje aan dezelfde hygiëne-eisen voldoen als 
de farmaceutische industrie. Ga er maar 
aan staan. De voorschriften van instanties 
als de British Retail Consortium (BRC), de 
Amerikaanse voedsel- en warenautoriteit 
(FDA) en de Food Safety System 

daardoor een bijdrage bij aan een continue 
productieproces. Productiestops als gevolg 
van bijvoorbeeld een uitbraak van bacteriën 
zijn hiermee uit te sluiten.
Het geheim van een kunststof vloer zit hem 
allereerst in het materiaal zelf: leg het on-
der de microscoop en je ontdekt dat het 
volledig poriëndicht is. Bacteriën krijgen zo 
geen enkele kans om zich te nestelen in de 
vloer. Kunststof vloeren worden bovendien 
naadloos aangebracht. Dat geldt ook voor 
de aansluiting op wanden, plinten, roosters, 
afvoerputten en goten. Elk vloersysteem 
kan bovendien geleverd worden met afge-
ronde plinten en hoeken: ook hier zijn de 
risico’s op bacterievorming uitgesloten. 
Deze vloeren zorgen zo voor een hygiëni-
sche omgeving waarin de voedselveiligheid 
is gegarandeerd.

600 kilo per vierkante 
centimeter
Door het afgesloten oppervlak en de naad-
loze afwerking is de vloer bovendien gemak-
kelijk te reinigen. De Bolidtop® 700 serie 
van Bolidt bijvoorbeeld, die veel in de food-
industrie wordt toegepast, is door en door 
getest en bestand tegen schoonmaakproduc-
ten als Keno San, Food Clean, Diversey en 
Bio Clean. Een antislip finish zorgt ervoor 
dat de vloer stroef en slipvast blijft. Dit bete-
kent dat deze optimaal bijdragen aan een 
veilige werkomgeving. Medewerkers kunnen 
dankzij het stroeve oppervlak niet uitglijden 
of vallen tijdens het werk. 
Beton is poreus. Ideaal voor bacteriën om 
zich te nestelen. Dit probleem is opgelost 
doordat  dit vloersysteem een belasting aan 
van maar liefst 600 kilo per vierkante 
centimeter. 
Behalve het materiaal, is ook de werkwijze 
van Bolidt uniek. Het heeft de hele be-
drijfskolom in één organisatie geïntegreerd 
en houdt daarmee de volledige waarden-
stroom in eigen hand. Van het ontwikke-
len, produceren, verkopen tot het aan-
brengen van de vloeren. Ook onderdelen 
zoals werkvoorbereiding, inkoop en logis-
tiek worden door Bolidt zelf uitgevoerd. 
Elk onderdeel van de waardenstroom kan 
zo optimaal worden ingericht op de food-
industrie.  

Bedrijfsinformatie
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AANBIEDINGEN STOOMREINIGERS

SNEL DESINFECTEREN MET HYGONOMIC
Hygonomic lanceert 2 nieuwe stoomreinigers specifiek om verspreiding 
van virussen en bacteriën in te dammen. Deze zijn speciaal geselecteerd 
om onze klanten verder te helpen in de maatregelen tegen Corona/ 
COVID-19. Handzame en flexibele stoomreinigers van professionele 
kwaliteit.
Denk aan het desinfecteren van winkelkarretjes, winkelmandjes, deurk-
linken, sanitair, rollators, rolstoelen, kantoren en behandelingsruimten 
in praktijken en klinieken. Stoom desinfecteert en reinigt snel, zonder 
chemicaliën en met een lagere inspanning en inzet van uw medewerkers.

WELKE ONDERDELEN KUNNEN 
NU SNEL MET STOOM 
GEDESINFECTEERD WORDEN OM 
DE KANS OP BESMETTING TE 
MINIMALISEREN?

Nagenoeg alle onderdelen in het publieke 
leven die vaak aangeraakt worden komen 
in aamerking om snel en eenvoudig met 
stoom gedesinfecteerd te worden. 
Denk hierbij aan:

• Winkelkarretjes
• Winkelmandjes
• Deurklinken
• Toiletten
• Tankpistolen benzinestation
• Wasbakken en waterkranen
• Handbewogen rolstoelen
• Rollators
• Behandelingsstoelen
• . . .  

MK2000
De MK2000 levert maar liefst 7 bar stoomdruk en 110 gram 
water per minuut. Met zijn slechts 7,5 kilo een licht en wend-
baar, maar toch zeer professioneel apparaat. Deze is naast 
het desinfecteren ook goed in te zetten voor 
lichte tot zware schoonmaakklussen.

MK-4
De MK-4 werkt met een stoomdruk van 4 bar en 90 gram water 
per minuut. Lichter dan de MK2000, maar sterker dan de mees-
te stoomreinigers die in de reguliere bouwmarkten worden 
aangeboden. De MK-4 is naast het desinfecteren ook goed in te 
zetten op lichte tot normale schoonmaakklussen.

NEEM VOOR VRAGEN EN MEER INFORMATIE CONTACT OP MET 
REMCO (remco@hygonomic.com) OF KIJK OP HYGONOMIC.COM

Nu tijdelijk:

 € 2.530,- 

Nu tijdelijk:

 € 874,- 
Beide machines komen met een uitgebreid pakket aan 
accessoires en worden compleet geleverd. Voor de MK-
2000 kan optioneel ook een trolley geleverd worden om 
de accessoires overzichtelijk te organiseren en hem nog 
makkelijker verrijdbaar te maken.


