
De consument wordt zich
steeds meer bewust dat vei-
ligheid en deugdelijkheid

van voedsel eigenschappen zijn waar-
voor een uiterste inspanning van de
bedrijven in de productieketen mag
worden verwacht. Gedurende de laat-
ste vier decennia hebben zich in dat

opzicht al grote ontwikkelingen
voorgedaan. Zowel de productieme-
thoden als het toezicht op het in acht
nemen van de veiligheidsnormen,
werden aangescherpt. Er werd Euro-
pese wetgeving ontwikkeld. Een
groot aantal productgeoriënteerde en
onderwerpgeoriënteerde richtlijnen

op het gebied van voedselveiligheid
kwam tot stand. Hierbij speelden
wetenschap, sociale factoren, poli-
tiek en economie een belangrijke rol.
In 1989 is de Machinerichtlijn
(98/37/EEG) gepubliceerd en in 1993
werd in de richtlijn Levensmiddelen-
hygiëne (93/43/EEG) het HACCP

concept geïntroduceerd. Echter, in
2000 werd besloten de bestaande
Europese wetgeving op een aantal
gebieden verder te moderniseren.
Het Witboek Voedselveiligheid van
de Europese Unie illustreert de stra-
tegische doelstellingen, de prioritei-
ten en het programma van de Com-
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missie met betrekking tot voedselvei-
ligheid.

Producenten van levensmiddelen
(en diervoeder) zijn verantwoordelijk
voor de veiligheid van hun produc-
ten. Zij moeten bestaande wetgeving
met betrekking tot levensmiddelen-
hygiëne implementeren. Zij moeten
erop toezien dat alle potentiële geva-
ren worden geïdentificeerd (HACCP-
analyse), dat passende en gevalideer-
de beheers- en corrigerende maatre-
gelen worden ingevoerd en gehand-
haafd en dat alle vastgestelde proce-
dures correct worden toegepast. Zij
moeten er op toezien dat hun perso-
neel op passende wijze is opgeleid of
wordt getraind. 

Het aantal aan voedselveiligheid
gerelateerde incidenten lijkt te zijn
gedaald sinds de invoering van
HACCP. Vooral door het identificeren
van kritische beheersingspunten is
de beheersing van de productiepro-
cessen sterk verbeterd. Maar de
grondstoffen, de procesapparatuur
en de mens blijven nog steeds bron-
nen van ongewenste verontreinigin-
gen.

De kwaliteit van de grondstoffen
moet met afspraken over hun eigen-
schappen (specificaties!) en een daar-
op toeziende inkoopprocedure wor-
den zekergesteld.

*Ir. H.J. Cnossen, 030-
6944132, cnossen@voe-
ding.tno.nl en 
ing. J. Kastelein, 030-
6944685, 
kastelein@voeding.tno.nl,
ir. A.W. Barendsz, 030-
6944 778, barendsz@
voeding.tno.nl, TNO Voe-
ding, Zeist. 

Investeringen in hygiënisch ontworpen productiefaciliteiten en procesapparatuur leggen

de voedingsmiddelenindustrie geen windeieren. Een doordacht hygiënisch ontwerp

draagt bij aan een reductie van de productiekosten: minder productieverliezen, meer

efficiënte reiniging en desinfectie.

Hilde Cnossen, Jacques
Kastelein, Ton
Barendsz*

Hygiëne: Bewustwording leidt t
PROCESTECHNOLOGIE EN VEILIGHEID

Open productielijn voor

brood.

Het aantal aan voedselveiligheid 

gerelateerde incidenten lijkt te zijn gedaald sinds

de invoering van HACCP
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thoden voor het hygiënisch ontwer-
pen, construeren en installeren heeft
gepubliceerd. Deze richtlijnen en
testmethoden worden toegepast
door:
– De voedingsmiddelenindustrie, tij-
dens aankoop en onderhoud van hun
machinepark;
– Hun toeleveranciers, zoals ingeni-
eursbureaus, machinefabrikanten en
installatiebedrijven tijdens het ont-
werpen, construeren en installeren;
– Testlaboratoria voor het testen en
certificeren van de installaties en
onderdelen daarvan;
– De nationale normalisatie institu-
ten om de richtlijnen en testmetho-
den om te vormen tot (inter)nationale

Door opleidingen of trainingen
moeten de mensen zich meer bewust
worden van de potentiële gevaren.
Passende middelen moeten aan de
medewerkers ter beschikking zijn
gesteld om adequaat te kunnen
ingrijpen. Zij moeten opnieuw wor-
den geactiveerd wanneer ‘alert’
optreden door ‘sleur’ dreigt te wor-
den verdrongen.

De procesapparatuur (gereedschap-
pen, machines en proceslijnen) moe-
ten zodanig zijn ontworpen, gecon-
strueerd en geïnstalleerd dat de kans
op contaminatie wordt beperkt of lie-
ver wordt voorkomen (preventie).

Hygiënisch
Het hygiënisch ontwerp van proces-
apparatuur heeft een enorme invloed
op de contaminatie van voedingsmid-
delen tijdens de productie en daarmee
op de houdbaarheid van de produc-
ten. Men zou verwachten dat de pro-
ducten geproduceerd met procesap-
paratuur die voldoet aan wet en regel-
geving (onder andere de EU-Machine-
richtlijn 98/37/EEG), ook qua voed-
selveiligheid aan de verwachtingen
zal voldoen. Zeker als aan apparatuur
en proceslijnen door de fabrikant de
bekende CE-markering is toegekend.
Echter, deze CE-markering die op
basis van de Machinerichtlijn wordt
toegekend, schiet qua hygiëne duide-
lijk te kort. Zelfs als ook wordt vol-
daan aan de aanvullende hygiëne
eisen zoals die zijn gesteld in de
Europese Norm EN1672-2, dan nog
kan de microbiologische veiligheid
van het geproduceerde voedsel niet
worden gegarandeerd.

Het produceren van veilig voedsel
vereist meer. De voedingsmiddelen-
industrie moet kunnen beschikken
over ‘geschikte’ procesapparatuur.
‘Geschikt’ wil zeggen dat de appara-
tuur voldoet aan alle eisen die er uit
oogpunt van voedselveiligheid aan
mogen worden gesteld. 

Er zijn betere, meer strikte eisen
(technische specificaties) nodig voor
het hygiënisch ontwerpen, constru-
eren en installeren van procesappara-
tuur. Maar er zijn ook criteria en
werkwijzen nodig om deze procesap-
paratuur te kunnen testen, beoorde-
len en certificeren. Zodanig dat de
formele markering (het Certificaat)
waarborgt dat de apparatuur functio-
neert conform de eerder vastgestelde
eisen (technische specificaties).
Voorts moet deze onafhankelijke
werkwijze (het geaccrediteerde certi-
ficatieschema) waarborgen dat de

afnemers dit met geloofwaardig ver-
trouwen mogen aannemen.

Het is van groot belang dat deze
technische specificaties (vastgelegd
in richtlijnen en testmethoden) zijn
opgesteld en worden onderhouden
door een groep deskundigen waarin
alle betrokken partijen zijn verenigd.
Hierin voorzien de verschillende
richtlijnen en testmethoden die door
werkgroepen binnen de EHEDG-
organisatie zijn vastgelegd. 

EHEDG, HYFOMA
De European Hygienic Engineering &
Design Group (EHEDG) is sinds 1989
een organisatie van deskundigen die
veel praktische richtlijnen en testme-

tot verbeteringen
Tabel   Overzicht van EHEDG-richtlijnen en testmethoden.

Richtlijnen Testmethoden

Bestaand Bestaand
Doc. 3 Microbiologically safe aseptic packing of food Doc. 2 (UPDATE) A method for assessing the in-place 

products, 1993 cleanability of food processing equipment, 

Doc. 6 The microbiologically safe continuous flow 2000

thermal sterilisation of liquid foods, 1993 Doc. 4 A method for the assessment of in-line 

Doc. 8 Hygienic equipment design criteria, 1993 pasteurisation of food processing equipment, 

Doc. 9 Welding stainless steel to meet hygienic 1993

requirements, 1993 Doc. 15 A method for the assessment of in-place

Doc. 10 Hygienic design of closed equipment for the cleanability of moderately-sized food

processing of liquid food, 1993 processing equipment, 1997

Doc. 11 Hygienic packing of food products, 1993 Doc. 19 Method for assessing the bacterial retention

Doc. 12 The continuous or semi-continuous flow thermal ability of hydrophobic membrane filters, 2000

treatment of particulate foods, 1994 Doc. 21 Challenge tests for the evaluation of the

Doc. 13 Hygienic design of equipment for open hygienic characteristics of packing machines 

processing, 1996 forliquid and semi-liquid products, 2000

Doc. 14 Hygienic design of valves for food processing, 

1996

Doc. 16 Hygienic pipe couplings, 1997

Doc. 18 Passivation of stainless steel, 1998

Doc. 20 Hygienic design and safe use of double-seat 

mixproof valves, 2000

Doc. 22 General hygienic design criteria for the safe 

processing of dry particulate materials, 2001

Doc. 23 Guideline for the production and safe use of 

food grade lubricants, 2002

Doc. 24 The prevention and control of Legionella spp 

(incl Legionnaires Disease) in food factories, 2002

Doc. 25 Design of mechanical seals for hygienic and 

aseptic applications, 2002 

In revisie In revisie  
Doc. 1 Microbiologically safe continuous pasteurisation Doc. 5 A method for the assessment of in-line 

of liquid foods, 1992 sterilisability of food processing equipment,

Doc. 17 Hygienic design of pumps, homogenisers and 1993

dampening devices, 1998 Doc. 7 A method for the assessment of bacteria

tightness of food processing equipment, 1993

In voorbereiding In voorbereiding
– Design of hygienic cooling and chilling equipment – Protocol for testing the cleanability of open pieces of

– Materials of construction of equipment in contact with equipment used in agro-food industry and craft 

food – Assessment of the hygienic quality of flooring materials

– Storage and distribution of water in food factories

– Hygienic design review criteria

– Hygienic design of packing solid foodstuffs

– Air handling

– Integration of Hygienic and Aseptic systems



normen.
Om wereldwijd consensus en har-

monisatie te bereiken onderhoudt
EHEDG nauwe banden met NSF
International (Ann Arbor, MI) en 3-A
(McLean, VA) in de Verenigde Staten. 

Eerder werd gewezen op het belang
dat ook de medewerkers in dit net-
werk bekend zijn met de eisen waar-
aan de procesapparatuur moet vol-
doen. Er is daarom behoefte aan ade-
quate opleidingen en training pro-
gramma’s. Medewerkers van machi-
nefabrikanten, levensmiddelenbedrij-
ven, testlaboratoria en normalisatie-
instituten evenals studenten van
onderwijsinstellingen moeten zich
bewust zijn van de aanwijzingen uit
de richtlijnen om deze in de praktijk
correct te kunnen toepassen. Het
Europese HYFOMA-project (Europe-
an Network for Hygienic Manufactu-
ring of Food) richt zich op de uitvoe-
ring van deze doelstelling.

Ontwerp en certificering
In 2001 is het internationale project
HYFOMA gestart (zie kader). Dit pro-
ject richt zich op de ontwikkeling van
nieuwe en het onderhoud van
bestaande richtlijnen en testmetho-
den, die werden gepubliceerd in de
EHEDG-serie. Voorbeelden van recent
ontwikkelde richtlijnen zijn de richt-
lijn voor het veilig gebruik van smeer-
middelen in de voedingsmiddelenin-
dustrie en de richtlijn voor preventie
en beheersing van Legionella in het
proceswater van levensmiddelenbe-
drijven. In de tabel wordt een totaal-
overzicht van de EHEDG-richtlijnen
en testmethoden gepresenteerd.

De werkgroep die nieuwe testme-
thoden ontwikkelt, stelt de eisen op
voor het hygiënische ontwerp
(EHEDG-richtlijn 8). Voor producen-
ten van procesapparatuur is het van
belang het ontwerp (of prototype) van
de apparatuur in een vroegtijdig stadi-
um te laten toetsen aan de gestelde
eisen.

Het hygiënisch ontwerp van het
apparaat (of een onderdeel daarvan)
wordt dan beoordeeld (daartoe heeft
TNO Voeding de beschikking over
een handige checklist) en de reinig-
baarheid van het onderdeel kan wor-

den getest. Met dergelijke testen
worden de zwakke plekken in het
hygiënische ontwerp opgespoord,
zoals de plekken waar zich tijdens de

productie productresten kunnen
ophopen of waar micro-organismen
kunnen uitgroeien.

Procesapparatuur en componenten
kunnen ook worden gecertificeerd.
Aanschaf van procesapparatuur met
een EHEDG-certificaat waarborgt
dat het betreffende apparaat (model,
type) qua hygiëne op de juiste wijze
is ontworpen en geconstrueerd en
dat het goed reinigbaar is. Toepas-
sing van gecertificeerde apparatuur
geeft tijdens de productie minder
problemen qua microbiologische
besmetting. Het reduceert daarmee
de kans op voedselveiligheidsinci-
denten. In 2002 alleen al zijn onge-
veer 40 componenten beoordeeld,
getest en gecertificeerd. Een over-
zicht van gecertificeerde componen-
ten is te vinden op de website van
EHEDG. (www.ehedg.org).

Testen en certificeren van proces-
apparatuur wordt uitgevoerd door
instituten die daarvoor door EHEDG
zijn geautoriseerd. Zo’n instituut
moet aan twee kwaliteitsnormen vol-
doen en moet daarvoor geaccredi-
teerd zijn. Dat wil zeggen, de
betreffende testen moeten onder ISO
17025 (ILAC Guide 15; EN 45001)
condities worden uitgevoerd. En
daarnaast is vereist dat het product-
certificaat onder EN 45011 (ISO/IEC
Guide 65; EAL G28) voorwaarden
wordt verstrekt. TNO Voeding in
combinatie met TNO Certificatie,
voldoet aan deze verplichtingen.

Het hygiënisch ontwerp en de rei-
nigbaarheid van procesapparatuur
zijn niet de enige aspecten. Ook de
infrastructuur (inrichting en rou-
ting) van het bedrijf is van groot
belang voor het veilig produceren
van voedingsmiddelen. Kruisbesmet-
ting tijdens productie vormt (nog
steeds) een groot risico. Dat bete-
kent dat het product wordt besmet
met micro-organismen vanuit een
ander of vanuit een ander deel van
het productieproces. Vooral in kleine
levensmiddelenbedrijven, waar de
processen fysiek niet goed van elkaar
gescheiden zijn, kan het voorkomen
dat het eindproduct wordt besmet
met micro-organismen vanuit het
grondstoffentraject. Wanneer de

processen in verschillende, goed
afgescheiden ruimtes plaatsvinden,
neemt de kans op versleping van
micro-organismen aanzienlijk af. Dit
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wordt ook wel zonering genoemd.
Ook verdient het aanbeveling de
medewerkers zoveel mogelijk bij één
proces betrokken te laten zijn en niet
van ‘hot naar her’ te laten lopen.
Persoonlijke hygiëne speelt daarbij
een rol van betekenis. 

Bewustwording
Bij de HACCP-analyse zal het HACCP-
team de potentiële microbiologische
gevaren in relatie tot de procesappa-
raten, proceslijnen en fabrieken (de
‘hardware’ van het bedrijf ) identifice-
ren. Zij zouden eigenlijk alleen gecer-
tificeerde componenten mogen
accepteren. Immers, slechts in die
situaties is vastgesteld dat door het
hygiënisch ontwerp en constructie
deze gevaren zijn geëlimineerd of
gereduceerd tot een aanvaardbaar
niveau. Dit geldt voor de afzonderlij-
ke componenten. De hygienische
eigenschappen van de samengestelde
procesinstallatie moet vaak nog ter
plaatse worden beoordeeld door vali-
datie van de gehele procesinstallatie.

Goede trainingsmaterialen met
betrekking tot hygiënisch ontwerpen,
construeren en installeren zijn vaak
nog onvoldoende beschikbaar. Met
het opleiden van medewerkers op het
gebied van de hygiënische aspecten
van gereedschappen, machines, pro-
ceslijnen, gebouwen en terreinen zijn
in het HYFOMA-project initiatieven
genomen met de bedoeling dat ook
hier weer zal gelden: bewustwording
leidt tot verbeteringen. ■

HYFOMA
In 2001 is het thematisch netwerk European Network for Hygienic

Manufacturing of Food (HYFOMA) van start gegaan. Het project

heeft de volgende doelstellingen:

– Het ontwikkelen van hygiënerichtlijnen en testmethoden om daar-

mee te verzekeren dat voedingsmiddelen hygiënisch en veilig kun-

nen worden geproduceerd, en wel zodanig dat risico’s die gezond-

heids- en milieuproblemen veroorzaken, worden geminimaliseerd;

– Kennisoverdracht op het gebied van hygiënisch produceren in de

voedingsmiddelenindustrie en engineeringsectoren. Het creëren van

hygiënebewustwording en begrip onder alle personeel betrokken in

de voedingsmiddelenketen, mede door ontwikkeling van training en

onderwijsmateriaal gebaseerd op de hygiënerichtlijnen;

– Het creëren van een basis voor een versterkte EHEDG-organisatie

om activiteiten nodig voor promotie van hygiënisch produceren in

de toekomst te kunnen voortzetten.

HYFOMA kent diverse werkgroepen om bovenstaande doelstellin-

gen te realiseren. De werkgroepen zijn ingedeeld in vier clusters

1. algemene ontwerp criteria en testmethoden;

2. richtlijnen specifiek voor procesapparatuur en componenten;

3. richtlijnen voor gebouwen, omgeving, utilities en 

4. training en kennisoverdracht. 

Het project staat open voor deelname.

Het thematisch netwerk HYFOMA wordt ondersteund door de

Europese Commissie, Programma Kwaliteit van Leven, sleutelactie 1

(QLK1-2000-01359).

Coördinatie: TNO Voeding, e-mail: hyfoma@voeding.tno.nl.

Ook de infrastructuur (inrichting en routing) van

het bedrijf is van groot belang voor het veilig

produceren van voedingsmiddelen


