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Voedselveiligheid
Thema: Reiniging en desinfectie

Steeds meer machines en componenten worden stan-

daard geleverd met de benodigde certificaten. Hygiëni-

sche procesvoering zou daarom geen issue meer moe-

ten zijn. In de ontwerpfase, maar ook in de bedrijfsvoe-

ring, wordt echter te weinig rekening gehouden met de

integratie van de componenten. Installaties kunnen

daardoor niet optimaal worden gereinigd.

De afgelopen jaren heeft de voedings-
middelenindustrie belangrijke stappen
gezet op het gebied van hygiënisch ont-
werp van machines en installaties (onder
meer certificering). 
Verlengde houdbaarheden van produc-
ten werden het afgelopen decennium
steeds belangrijker. In de praktijk blijken
de verschillende termen die met dit on-
derwerp te maken hebben te pas en te
onpas en door elkaar te worden gebruikt.

Dit geldt bijvoorbeeld voor de termen
‘pasteuriseren’ en ‘steriliseren’. Bij het
steriliseren van vruchtensappen gaat het
bijna altijd om temperatuur/tijdcombina-
tie van circa 90 tot 95°C bij 10 tot 60 se-
conden. Deze combinatie kan echter voor
een product als melk (of andere produc-
ten met een pH > 4,5) absoluut niet als
sterilisatie worden aangemerkt. Sporen
van bacteriën zijn namelijk niet of nau-
welijks gedood. Hooguit kan het product
het etiket ‘hoogpasteurisatie’ krijgen.
Anderzijds wordt de term hoogpasteuri-
satie gebruikt voor een temperatuurbe-
handeling boven de 100°C om niet op de
verpakking te hoeven vermelden dat een
product gesteriliseerd is. Veel consumen-
ten denken namelijk dat sterilisatie de
kwaliteit van een product vermindert
doordat veel nutriënten ‘kapot gekookt’
zijn.
Om helderheid in de terminologie te krij-
gen, is het belangrijk om vanuit het pro-
duct te redeneren. Sterilisatie is een tech-
nologie die zich richt op het verkrijgen
van een microbiologisch stabiel product:
een product wat buiten de koelkast mi-

crobiologisch niet bederft. Hierbij gelden
voor zure producten andere tempera-
tuur/tijdcombinaties dan voor niet-zure
producten. Door een verlaagde waterac-
tiviteit, bijvoorbeeld als gevolg van een
hoog zoutgehalte of andere additieven
(zoals in sauzen), kan al een microbiolo-
gisch stabiel product bij een zeer milde
behandeling worden verkregen. Pasteuri-
satie is een temperatuurbehandeling die
geen microbiologisch stabiel product
oplevert.

Aseptiek
Ook rond aseptiek en decontamineren
heerst verwarring. Steeds vaker blijken
leveranciers van machines en componen-
ten de term aseptiek overal voor te ge-
bruiken. Apparatuur die oorspronkelijk
was ontworpen voor het steriel afvullen
van frisdranken, wordt plotseling ge-
bruikt voor het afvullen van een zeer
gevoelig product als milkshake of voor
andere mixen. Veel van deze apparatuur
of componenten zijn niet geschikt voor
steriliseren op 120-130°C omdat bijvoor-
beeld de seals lek raken of vastlopen. En
ondanks dat belanghebbenden het an-
ders doen voorkomen, is er een groot
verschil tussen het desinfecteren van een
machine met een sterilant op 20-30°C en
een volledige sterilisatie van de appara-
tuur van 20 minuten op 125°C, zowel voor
wat betreft het resultaat van de sterilisa-
tie als het effect van de sterilisatie op de
installatie (uitzetting van RVS, thermi-
sche belasting seals). Veel gebruikers
neigen ook te vergeten dat de beste
aseptische tank geen tank is en het beste
aseptische ventiel geen ventiel. Voor
hygiënisch ontwerp, maar zeker voor
aseptiek, geldt dat hoe minder onderde-

len en ventielen aanwezig zijn, hoe klei-
ner de kans op besmetting. Een asepti-
sche mixproof klep is dus in feite een
contradictie interminus.

Reinigbaarheid
Naast de eisen rond houdbaarheid heb-
ben bedrijven te maken met een hygië-
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nisch machineontwerp en de integratie
van de componenten in een complete
proces- en of afvulinstallatie. Omdat die
integratie in de praktijk geen prioriteit
krijgt, gebeurt het maar al te vaak dat de
reinigbaarheid van zelfs nieuwe installa-
ties te wensen overlaat. Oorzaken:
– Ondeskundigheid met betrekking tot

procesengineering. Door verkeerde
leiding-/ pompberekeningen worden
reinigingssnelheden niet bereikt of
worden bepaalde leidingstukken zelfs
niet gereinigd (of drainen niet goed).

– Veel machines (bijvoorbeeld vullers)
stellen strikte eisen aan de reiniging
of kunnen zelf moeilijk worden gerei-
nigd.

– Door gebruik van verschillende lei-
dingdiameters en of bypasses is de
reiniging verre van optimaal. 

Andere factoren
Daarnaast is er nog een aantal factoren
dat de reiniging bemoeilijkt. Zo gebeurt
het vaak dat een origineel goed proces-
ontwerp volkomen teniet wordt gedaan
door verkeerde aanpassingen. Hierdoor
ontstaan dode leidingstukken (vaak te
herkennen aan T-stukken en terugslag-
kleppen) en wordt de besturing van de
installatie onnodig complex. Het is dan
een kostbare zaak om de structuur te
herstellen. Vaak komen dergelijke situa-
ties na jaren aan het licht als blijkt dat er
voedselonveilige situaties ontstaan. Een
gebruiker die het bestaande concept niet
begrijpt, kan daarom beter geen aanpas-
singen aan een installatie te doen.
Ook rond de term CIP (Cleaning in Place)
is veel onduidelijkheid waardoor niet hel-
der is wanneer er goed gereinigd is. Vroe-
ger gold dat de reinigingsnelheid > 1,5-2
m/s diende te zijn of 10% hoger dan de
productflow. Door tal van technische en
schaalgrootteontwikkelingen is dit
achterhaald. Bedenk maar eens hoeveel
reinigingsvloeistof zou moeten worden
rondgepompt om een 6” leiding in een
grote kaasfabriek met 2 m/s te reinigen.
Dit zou tot irreële getallen leiden. Tegen-
woordig wordt daar genuanceerder naar
gekeken en wordt een verschil gemaakt
tussen de reiniging van een ‘koud lei-
dingstuk’ in bijvoorbeeld rauwe melk en
bijvoorbeeld een hoogverhittingsdeel van
een pasteur.
Ten slotte kwam het accent halverwege
de jaren negentig te liggen op de reini-
ging van de individuele componenten,
gedreven door de EHEDG en andere
richtlijnen. Nu wordt geconstateerd dat
ook dát een wat eenzijdige benadering
geeft. Op zijn best kan een leverancier

aangeven dat reiniging van zijn apparaat
bij een bepaalde flow en druk moet ge-
beuren. Of deze parameters in de prak-
tijk ook worden bereikt, is vaak onbe-
kend, want dit is alleen te bereiken met
een goed ontwerp van de gehele lijn.
Bovendien zijn de grenzen waarbij het
apparaat nog wel goed schoon wordt niet
duidelijk. Zeker wanneer er diverse, op
zich hygiënische componenten in een lijn
achter elkaar worden geplaatst, is het
niet altijd eenvoudig om voor alle com-
ponenten optimale condities te definië-

ren, laat staan te realiseren. Veel voe-
dingsmiddelenfabrikanten, machinele-
veranciers en installateurs begrijpen de
complexiteit van de materie niet en ma-
ken dus de verkeerde afweging waardoor
de installatie in z’n totaliteit niet goed te
reinigen is.

Conclusie
Een goed hygiënisch ontwerp van een
installatie is meer dan het toepassen van
op zich goede componenten. Daarom is
een andere benadering nodig. Zo moet
de gebruiker te allen tijde zijn eisen for-
muleren vanuit het product. Dit geldt
voor de microbiologische eisen, maar
ook voor de bewaarcondities en fysische
eigenschappen. Weersta de verleiding
om te redeneren vanuit de installaties
en/of machines voordat het pakket van
eisen duidelijk is opgesteld.
De volgende stap is het ontwerp van het
systeem. Vanuit dit ontwerp kunnen
(minimale) eisen worden gesteld aan de
reiniging van de componenten. Alleen op
deze wijze is een installatie te ontwerpen
die in zijn totaliteit voldoet aan de reini-
gingseisen, want let wel: voor elk deel
van de installatie kan er per definitie
maar één reinigingscapaciteit gelden. De
kwaliteit van de procesengineering zit
hem dus in het vinden van het optimale
compromis.
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De kwaliteit van de 
procesengineering zit hem in het
vinden van het optimale compromis


