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Voedselveiligheid

Een bekend ontbijtproduct was een tijdje
van de markt. Oorzaak? Salmonella-
besmetting. Hoe is dit mogelijk? Het pro-
duct wordt hoog wordt verhit op een
walsdroger en valt droog in een schroef-
transporteur.
Salmonella wordt af en toe aangetroffen
in chocolade of cacaopoeder. Producten
van fabrieken waar nooit nat wordt gerei-
nigd.

Schimmel komt voor bovenop glucose-
stroop in een opslagtank en dat terwijl
stroop onbeperkt houdbaar is en in een
kartonnen verpakking enige maanden in
het keukenkastje staat. 
Salmonella wordt verder incidenteel aan-
getoond in mengvoederbedrijven. De
grondstoffen zijn grondig geanalyseerd
en negatief bevonden.

In de genoemde gevallen van productbe-
smetting was condensvorming de oor-
zaak. Condensvorming veroorzaakte een
lokale verhoging van de wateractiviteit:
in een druppel condens kunnen zich in
de periode van een week 30 miljoen kie-
men ontwikkelen. 

Denkfout in ontwerp
Alle voorbeelden van productbesmetting
zijn terug te leiden tot een belangrijke
denkfout in het ontwerp van het produc-
tieproces. Bij de walsdroger wordt het
product gedroogd. De waterdamp gaat
via de kap naar buiten. Het water con-
denseert tegen de ongeïsoleerde (koude-
re) kap. Een bekend verschijnsel. Het
vocht loopt langs de binnenkant van de
kap naar beneden, wordt opgevangen op
een binnenrand en keurig afgevoerd. Een
scenario voor hoe het mis kan gaan, is
dat door lekkage of verstopping rond de
afvoerbuis het condenswater ongewild
uit de binnenrand in het product terug-

komt. Als oplossing kan de kap dubbel-
wandig worden uitgevoerd of verwarmd.
Daarnaast is regelmatig schoonmaken en
onderhoud als onderdeel van het
HACCP-plan een vereiste.
Bij het persen van (cacao)boter uit de
gemalen cacaonoot, komt het cacaopoe-
der in de vorm van geperste platen vrij.
Deze platen zijn warm (meer dan 60°C)
als ze gebroken worden en de brokken
bevatten een kleine hoeveelheid vocht.
Dit vocht verdampt en condenseert op
een koude plaats van de koeler. Conden-
satie kan worden voorkomen door terug-
koelen met warm water.
Glucosestroop wordt meestal warm
opgeslagen in een (geïsoleerde en ver-
warmde) tank. Het mangat boven op de
tank is vanwege de toegankelijk niet geï-
soleerd. Daar treedt dus condensvorming
op. De druppels vallen naar beneden en
vormen lokaal een verhoging van de
wateractiviteit. Schimmelsporen kunnen
zich ontwikkelen tot een bloeiende
schimmelcultuur. De stroop in het keu-
kenkastje is al afgekoeld. Op de boven-
laag zullen niet snel condensdruppels
liggen. Het probleem doet zich daar dus
niet voor.
De transportsystemen in een mengvoe-
derbedrijf hebben op de keerplaatsen een

Indien dit mangat geïsoleerd was geweest,
waren veel problemen voorkomen.

Indien weinig tot nooit nat wordt
gereinigd, vraagt GMP om hygiënisch

ontwerp

Bepaalde onderdelen in een fabriek
worden nooit nat gereinigd. Redenen:
– Water is geheel ongewenst (bij-

voorbeeld in de cacao-industrie);
– De samenstelling van het product

geeft geen reden om nat te reini-
gen (droge producten, zie water-
activiteit);

– Bepaalde delen van het proces
worden niet herkend als product-
contactoppervlak.

Productcontactoppervlak: alle opper-
vlakken van de machine, die al dan
niet opzettelijk in contact komen met
het product of waarvan product of
condens kan aflopen of afvallen of op
andere wijze terechtkomen in het

eigenlijke product of de verpakking.
Hieronder vallen ook oppervlakken
die de productcontactoppervlakken of
de verpakking indirect kunnen
besmetten.

Wateractiviteit: maat voor de micro-
biologisch beschikbare hoeveelheid
water in een product, uitgedrukt in de
verhouding van de waterdampdruk p
rondom het voedingsmiddel tot de
waterdampdruk boven zuiver water po
(aw = p/po). Minimale aw voor groei
Salmonella = 0,95; aw melkpoeder,
cacaopoeder, veevoer: < 0,60. Groei
Salmonella in deze producten dus niet
mogelijk.

Droog reinigen

Droge producten lijken door hun samenstelling geen microbio-

logisch risico te vormen. Ervaring leert echter dat dit niet altijd

opgaat. In situaties waar productbesmetting toch optrad, was

condensvorming de oorzaak. Dit was dan terug te voeren op een

belangrijke denkfout in het ontwerp van het productieproces. 

Geen water in de fabriek
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grote dode ruimte.  Soms worden om
groei van micro-organismen tegen te gaan
de keerplaatsen gevuld met product met
een hoge concentratie conserveermiddel
(formaldehyde). Het is beter de oorzaak
van microbiële groei weg te nemen. 
Als de transportband tegen de (ongeïso-
leerde) buitenplaat van het gebouw ligt
ontstaat door temperatuurschommelin-
gen op deze plekken van het transport-
systeem condensatie.

GMP
Er zijn richtlijnen voor het hygiënisch en
aseptisch ontwerpen, bouwen, onder-
houden, reinigen en desinfecteren van
productieruimten en -lijnen. De Europe-
an Hygienic Engineering & Design Group
(EHEDG) heeft er 25 opgesteld. De hoog-
ste eisen gelden voor aseptische produc-
tieprocessen. De groep van droge pro-
ducten wordt vaak onderbelicht. De pro-
ducten zijn van een dusdanige
samenstelling dat groei van micro-orga-
nismen niet mogelijk lijkt. GMP (Good
Manufacturing Practice, Goede Manier
van Produceren ofwel ‘het gebruiken van
gezond verstand’) is de algemeen aan-
vaarde standaard. Maar wat houdt dat
precies in? Voor de voedingsmiddelen-
productie is er, in tegenstelling tot de far-
macie, geen eensluidende definitie. Ove-
rigens krijgt GMP door de invulling voor

de productie van diervoeders door het
betrokken productschap in Nederland
wel steeds meer vorm. 

Hygiënisch ontwerp
Voor delen van de fabriek of fabrieken die
weinig tot nooit nat worden gereinigd
(zie kader), vraagt GMP om een hygië-
nisch ontwerp. Een van basiscriteria voor
een goed hygiënisch ontwerp van EHEDG
is: voorkom uitgroei van het micro-orga-
nisme. Een belangrijke voorwaarde voor
de groei van micro-organismen is de aan-
wezigheid van water (zie kader). Alle pro-
ducten die als voorbeeld zijn genoemd,
zijn echter droog. Het is dus niet te ver-
wachten dat groei plaatsvindt. Toch deed
zich dat voor. De verklaring is dat er
lokaal dan voldoende water aanwezig is,
zodat micro-organismen zich op die
plaats kunnen vermenigvuldigen en het
product nabesmetten.
In de genoemde voorbeelden kon Salmo-
nella zich ontwikkelen in een condens-
druppel. Salmonella werd niet geremd
door andere flora. Het totaalkiemgetal en
het enterogetal namen niet (significant)
toe (kleiner dan 1.000 respectievelijk
kleiner dan 10 per gram). Van een ‘waar-
schuwing’ vooraf was dus geen sprake.
Bovendien is een dergelijke besmetting
vaak inhomogeen. Waar viel nou net die
ene druppel? De kans dat het wordt

opgemerkt is gering. Een tweede mon-
ster is waarschijnlijk negatief. 
De General Food Law stelt voor Salmo-
nella voor vijf monsters (n=5) over een
partij te nemen, die alle negatief moeten
zijn. De (warenwettelijke) limiet is nu
afwezigheid in 25 gram product. Dit zou
dus betekenen dat de huidige norm met
een factor vijf wordt aangescherpt. 

Procesanalyse
Belangrijke conclusie is dat overschrij-
ding van een (microbiële) norm moet lei-
den tot een grondige procesanalyse en
niet mag worden afgedaan als eenmalig
incident.
Als bij een calamiteit of voortdurende

overschrijding van de norm wordt beslo-
ten de lijn toch nat te reinigen, dan is het
goed te beseffen dat het ontwerp hier-
voor niet gemaakt is. Er zijn vele dode
ruimtes waar water in blijft staan. Volle-
dige demontage, handreiniging en droog
monteren is dan de enige mogelijkheid. 
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Machinebouwers besteden veel aandacht aan de afvoer van condensvocht. Zo ontwerpt Tummers Machinebouw de dampkap zo dat het con-
densaat langs de wand naar de rondom onderliggende goot wordt geleid. Aan de voorzijde voeren twee aftappen het condensaat continu af.
De schoorsteenaansluitingen zijn zo uitgevoerd dat het condensaat via aparte luchtkamers met eigen condensaatafvoeren naar de goot
wordt afgevoerd.

Waar viel nou net die ene druppel?


