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Voedselveiligheid
Thema: Reiniging en desinfectie

Schoonmaken is een belangrijk onderdeel in de borging

van de voedselveiligheid. Maar wanneer is schoon echt

schoon? Hoe controleer je dit? De Vereniging Schoonmaak

Research stelde een aantal praktijkrichtlijnen op die ant-

woord moeten geven op dergelijke vragen. Nog deze

zomer zullen ze in gebruik worden genomen.

Wanneer is schoon echt schoon? Om de-
ze vraag te kunnen beantwoorden, richt-
te de Vereniging Schoonmaak Research
(VSR) in 2000 de werkgroep KMS-Food
op, bestaande uit vertegenwoordigers
van schoonmaakbedrijven, fabrikanten
van reinigingsmiddelen en kennisinstel-
lingen. Doelstelling is het opstellen van
een meetsysteem waarmee in de voe-
dingsmiddelenindustrie op eenduidige,
onafhankelijke en professionele wijze de
effectiviteit van reinigen en desinfecteren

kan worden vastgesteld.
Nu, bijna zes jaar later, zijn drie praktijk-
richtlijnen opgesteld. Daarmee kan het
gehele proces van reinigen en desinfecte-
ren worden beheerst, vanaf de inkoop
van schoonmaakmaterialen en -midde-
len tot en met de periodieke verificatie
van de reinigingsresultaten met behulp
van contactafdrukplaatjes. Deze praktijk-
richtlijnen bieden aan zowel de schoon-
maakbedrijven als de levensmiddelenin-
dustrie een handvat om de reiniging en
desinfectie zo optimaal mogelijk te ver-
zorgen en de kans op fouten te verklei-
nen.

Reinigen en desinfectie
De ‘Praktijkrichtlijn voor reiniging en
desinfectie in voedingsmiddelenbedrij-
ven’ behandelt het vaststellen van de
gewenste reinigings- en desinfecteer-
techniek, de inkoop, de basisvoorwaar-
den, de voorbereidingen, de reiniging in
welke vorm dan ook en de desinfectie. De
in deze praktijkrichtlijn omschreven aan-

bevelingen zijn een uitwerking van de
wettelijke voorschriften die van toepas-
sing zijn op de reiniging en desinfectie
van voedingsmiddelenbedrijven. Daarbij
is hetzelfde stramien gehanteerd als dat
van ISO-normen. Een bedrijf dat werk
volgens de daarin omschreven procedu-
res, voldoet aan de wettelijke voorschrif-
ten.

Basisvoorwaarden
In de ‘Praktijkrichtlijn voor het ontwikke-
len van basisvoorwaarden, een risicoana-
lyse, beheersmaatregelen en monitoring-
systeem voor reiniging en desinfectie in
voedingsmiddelenbedrijven’ worden de
eisen uit de Praktijkrichtlijn voor reini-
ging en desinfectie in voedingsmiddelen-
bedrijven toegelicht. Met behulp van
stroomschema’s en procesbeschrijvingen
wordt beschreven hoe de reiniging en
desinfectie systematisch kan worden
beheerst.

Reinheidsclassificatie
In de ‘Praktijkrichtlijn voor bepalen van
reinheidsclassificatie en controleren van
kritische oppervlakken in productieomge-
vingen’ wordt beschreven hoe de kwaliteit
van de schoonmaak objectief kan worden
beoordeeld. Als uitgangspunt is daarbij
het al langer bestaande kwaliteitmeet-
systeem voor schoonmaakdienstverlening
(NEN 2075) genomen. De praktijkrichtlijn
is als het ware de vertaling daarvan rich-
ting de voedingsmiddelenindustrie. In fei-
te is dit de richtlijn waar het in eerste in-
stantie allemaal om begonnen was.
Om het schoonmaakresultaat te kunnen
beoordelen, moeten twee zaken vooraf
worden vastgesteld. De te beoordelen

machines, onderdelen en omgeving
moeten worden ingedeeld in een opper-
vlaktecategorie. Tegelijkertijd moet wor-
den afgesproken aan welke reinheids-
klasse de te beoordelen elementen moe-
ten voldoen.
Voor de oppervlakken onderscheiden we
drie verschillende categorieën: kritische
oppervlakken, algemene oppervlakken in
de productieomgeving en oppervlakken
van kleedruimten en transportruimten.
De kritische oppervlakken bevinden zich
op en rond de plaats van productie. Ver-
ontreiniging vormt een direct risico voor
het product of het productieproces.
Daarbij gaat het dus niet alleen om op-
pervlakken waarmee het eindproduct in
contact komt, maar ook om plafonds en
leidingen direct boven de productloop.
Alle oppervlakken buiten het directe pro-
ductieproces die zich wel in de productie-
omgeving bevinden, vallen in de catego-
rie ‘algemeen’.

Zeven klassen
Voor het onderscheiden van de reinheid
van de diverse machines en hun omge-
ving zijn zeven reinheidsklassen vastge-
steld. De reinheidsklassen die in de prak-
tijk het meest zullen worden gebruikt,
zijn ‘visueel gemeten schoon’, ‘visueel
schoon’, ‘biologisch schoon’ en ‘functio-
neel schoon’. ‘Virtueel schoon’ is een
oppervlak dat geen enkele zichtbare ver-
vuiling meer bevat. Bij het vaststellen
daarvan worden geen hulpmiddelen als
een loep of microscoop gebruikt. De
strengere klasse ‘visueel gemeten
schoon’ geeft de mogelijkheden om op-
pervlakken met behulp van UV-licht of
indicatordoek te inspecteren. De klasse
‘functioneel schoon’ is van toepassing
indien oppervlakken vrij zijn van product-
resten en andere vervuiling, maar er wel
sprake mag zijn van aanwezigheid van
bijvoorbeeld vet voor de smering van
machines. Een oppervlak is ‘biologisch
schoon’ wanneer het aantal micro-orga-
nismen op een oppervlak minder is dan
een vooraf vastgestelde en geaccepteer-
de KVE-waarde. Voor het direct vaststel-
len daarvan kunnen snelle indicator-

Wanneer is schoon
echt schoon?

De getolereerde foutmarge is veel
kleiner dan die van de NEN 2075
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testen of ATP-bioluminiscentie worden
gebruikt. Wordt gewerkt met dipslides of
swabs, dan is de uitslag meestal niet on-
middellijk te bepalen.

Steekproef
Vaak is het niet nodig om alle oppervlak-
ken te controleren. Meestal kan worden
volstaan met een representatieve steek-
proef. Omdat een steekproef een statisti-
sche benadering is van een controle van
alle te reinigen oppervlakken, is het aan-
tal gevonden fouten niet in een absoluut
getal uit te drukken. Daarom wordt een
marge van een maximaal te accepteren
aantal fouten, de Accepted Quality Limit
(AQL), vastgelegd.

In de voedingsmiddelenindustrie is zeker
bij kritische oppervlakken het voorkomen
van meerdere fouten niet gewenst. Speci-
aal voor de reiniging in de voedingsin-

dustrie zijn AQL-tabellen opgesteld die
veel strenger zijn dan de al bestaande
tabellen uit de NEN 2075. Deze laatste
hanteert bijvoorbeeld een fouttolerantie
van 3, 4 of 7%, terwijl de AQL-tabellen
uitgaan van 1 tot 2% afwijking. Daarmee
kan een reinigingsresultaat worden vast-
gesteld dat een hoger niveau heeft dan
tot nu toe al in operatiekamers in zieken-
huizen met deze systematiek wordt ge-
handhaafd. Daar wordt een tolerantie
van 3% gehanteerd. 

Wennen
Het zal even wennen zijn om met dit
instrument te gaan werken. De voedings-
middelenindustrie is immers gewend te
werken met een nulfoutentolerantie.
Tegelijkertijd is reinigen en desinfecteren
meestal mensenwerk, waarbij ook wel
eens een fout wordt gemaakt. Belangrijk
is dan ook, dat bij een controle aange-
troffen afwijkingen op kritische opper-
vlakken altijd worden hersteld. Door de
aangetroffen afwijkingen te registreren,
kunnen schoonmaakbedrijven en in-

dustrie van deze fouten leren. Op die
manier is er niet alleen een mogelijkheid
om objectief de schoonmaakkwaliteit
vast te stellen, maar is de richtlijn ook
een hulpmiddel om het reinigen continue
te verbeteren.
Tijdens het ontwikkelen van de richtlij-
nen is door de werkgroep steeds contact

gehouden met belanghebbende bij voe-
dingsmiddelenbedrijven en overheid. De
ontworpen praktijkrichtlijnen zullen in
het voorjaar nogmaals met een klank-
bordgroep worden besproken. Halverwe-
ge het jaar zullen de richtlijnen door de
VSR worden gepresenteerd en ook daad-
werkelijk in de praktijk worden gebruikt.
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De praktijkrichtlijnen bieden aan zowel de schoonmaakbedrijven als de voedingsmiddelenin-
dustrie een handvat om de reiniging en desinfectie zo optimaal mogelijk te verzorgen en de
kans op fouten te verkleinen. 
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De beoordeling van het reinigingsresultaat
kent zeven klassen. Bij ‘visueel gemeten
schoon’ worden de oppervlakken behalve op
het zicht (visueel schoon) ook met behulp
van UV-licht of indicatordoek geïnspecteerd.

Bij de klasse ‘biologisch schoon’ wordt
gewerkt met bijvoorbeeld swaps of contact-
afdrukken. Voor een snel meetresultaat
wordt de ATP- bioluminiscentie gebruikt.

Met de praktijkrichtlijn kan niet
alleen het reinigingsresultaat

objectief worden vastgesteld…

…het is ook een hulpmiddel om het
reinigen continue te verbeteren


