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Technologie
Thema: Hygiëne

Hygiëne in de fabriek en hygiënisch ontwerpen hebben in ieder 
geval één ding gemeen, het begint bij mensen en de cultuur 
waarin zij opereren. De basis voor een goede hygiënische pro-
ductielocatie is zorgen voor de juiste bedrijfscultuur en de juiste 
beleving van alle (productie)medewerkers. Dat geldt ook voor 
het ontwerp van een fabriek: de mensen moeten op basis van 
de juiste uitgangspunten de juiste keuzes maken. 

Eerste ontwerp
In de engineeringbranche zijn al grote stappen gezet in het 
ontwerpen van veilige installaties. Als voorbeeld kan de chemi-
sche industrie dienen. Daar is het in elke fase van het ontwerp 
verplicht de veiligheid van mens en milieu op elk niveau in 
ogenschouw te nemen.
‘Veilig’ binnen de voedingsmiddelenindustrie betekent veilig 
voor mens en milieu én het gaat dan ook over voedselveilig-
heid, inclusief hygiëne. Er valt nog veel te leren als de aanpak 
van veilig ontwerpen wordt toegepast op hygiënisch ontwerpen. 
Vanaf het eerste ontwerp hoort hygiënisch design een van de 
leidende items te zijn.

Uitgangspunten
Een goed ontwerp begint met het vaststellen van de juiste uit-
gangspunten. Verschillende processen stellen compleet andere 
voorwaarden aan een goed hygiënisch design. Denk alleen al 
aan het verschil tussen een natte procesomgeving en een poe-
deromgeving. Ook verschilt het noodzakelijk hygiëneniveau per 
proces. Betreft het gebotteld water of  babyvoeding?
Bij de meeste voedingsmiddelenproducten is er al een docu-
ment beschikbaar waar de belangrijkste uitgangspunten in ver-
meld staan (bijvoorbeeld op maat geschreven GMP-richtlijnen). 
In dit document worden zaken vastgelegd als zoneringsplan, 
hygiëneniveau per zone, gedragsregels, maar ook procesuit-
gangspunten voor voedselveilig produceren. Hier is wel voor-
zichtigheid geboden. Zo’n document is meestal geschreven 
voor de dagelijkse productie en niet specifiek voor het ontwer-
pen van een nieuwe fabriek. Het is dus zaak het niet als alom-
vattend document te gebruiken.

Kosten
Het belangrijkste uitgangspunt is het hygiëneniveau, dat moet 

worden afgestemd op de procesvoering en de markt (of doel-
groep) waarin men zich begeeft. Het streven is een optimum 
tussen werkbare processen, benodigd hygiëneniveau en kos-
ten. Het gewenste (of zelfs vereiste) hygiëneniveau heeft direct 
een relatie met de benodigde investeringen en de operationele 
kosten. 
Een goed voorbeeld hiervan is de gewenste conditionering van 
ruimtes. Wordt er gekozen voor gegarandeerde overdrukken 
in een ruimte en tevens voor strenge vochtigheid- en tempera-
tuureisen dan brengt dit de investeringskosten met zich mee 
van een klimaatsysteem en operationele kosten voor het koelen 
en verwarmen van de luchtstromen.
Voor de operationele kosten is het van belang dat er ook goed 
gekeken wordt naar de zonering van de fabriek. Wanneer het 
voor personeel verboden is om zich van een low- naar een 
highcare-zone te verplaatsen heeft dit gevolgen voor het aantal 
mensen dat nodig is voor bepaalde processen.

Binnen het bedrijf het hygiëneniveau 
verbeteren of een verbouwing of 
nieuwbouw realiseren? Een goed 
hygiënisch ontwerp is van groot belang, 
specifiek gericht op de gewenste situatie. 
Maar een globale omschrijving is nooit 
voldoende. Het gaat altijd om de details.

Alle aansluitingen zodanig uit-
voeren dat schoonmaken goed 
mogelijk is. Scherpe hoeken en 
naden vermijden.

Detail van een instortkabinet. 
Er zijn geen hoeken of onbe-
reikbare plekken, uitgevoerd in 
roestvast staal, afwerkinggraad 
gevalideerd op RA<0,3.

Hygiënisch design tot in detail
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Hygiëne-eisen in detail
Het vastleggen van de hygiëne-eisen moet zo gedetailleerd 
mogelijk gebeuren. Alleen dan valt een goede investeringsra-
ming te maken. 
Belangrijke items in de beginfase zijn onder andere:
– Zoneringsplan (omkleedfaciliteiten, transferzones).
– Conditionering van de ruimtes (vochtigheid, temperatuur, 

verversingsgraad).
– Overdrukregimes (via sluizen).
– Materiaalkeuze (roestvast staal, kunststof, staal, en derge-

lijke) en afwerkingniveau.
– Utilityruimte apart van de productieafdeling (bijvoorbeeld 

door verlaagd plafond).
– Inpandige luchtbehandeling of ‘gewoon’ in de buitenlucht.
– Bouwkundige uitgangspunten (vloerkeuze, wanden, ramen).
– Automatiseringsniveau (minder mensen in de fabriek, min-

der kans op menselijk falen).
Per proces/fabriek zijn er specifieke eisen. Veel uitgangspunten 

en eisen zijn alleen aan het begin van het ontwerpproces te 
implementeren. Moet het daarna gebeuren, dan leidt het vaak 
tot een suboptimaal design.

Vastleggen
De basis moet goed vastgelegd worden in de juiste documen-
ten en vervolgens in het gehele project worden ingebed. Alle 
standaarden dienen duidelijk en eenduidig te zijn voor alle 
betrokkenen. Het betrekken van partijen met veel ervaring kan 
voorkomen dat de standaarden verschillend worden geïmple-
menteerd.
Een goede aanpak is de hygiënestandaarden vast te leggen 
in een Programma van Eisen dat het gehele spectrum van het 
hygiënisch design omvat: vanaf de zonering die geldt in de 
fabriek, tot het niveau van de wijze van bekabeling van de appa-
ratuur. Het lijkt soms erg gedetailleerd en ver te gaan, maar bij 
de realisatie van een project gaat het veelal fout in de ‘details’. 
Visualisering van de gewenste output werkt goed, zo is de erva-

Omslagartikel

Luchthuishouding voor verver-
sing en overdruk met hygiëni-
sche sokken. Op de achtergrond 
is een verticale kabelgoot, hygië-
nisch bekabeld, zichtbaar.
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Een hygiënisch ontworpen bor-
des dat volledig is doorgelast en 
geen holle ruimtes kent.
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ring. Naast een omschrijving van het design worden voorbeel-
den van de uitvoering aangeleverd. Zo is de kans op interpreta-
tieverschillen minimaal.

Praktijkvoorbeelden
Hieronder passeren per discipline praktijkvoorbeelden van uit-
gangspunten de revue.

Procesapparatuur
Met de richtlijnen van de European Hygienic Engineering & 
Design Group (EHEDG) voor hygiënisch design van processen 
en apparatuur is een stap voorwaarts gezet op het terrein van 
hygiëne. Verwijzen naar EHEDG is echter onvoldoende. Weten 
alle betrokkenen immers wat een afwerkinggraad van roestvast 
staal precies inhoudt? Wat betekent Ra<0,3 nu werkelijk? Goe-
de afstemming en de juiste partijen zijn van groot belang.
Een ander voorbeeld is het design van apparatuur. Wat verstaat 
men onder hygiëne? Het bespreken van de tekeningen door 
fabrikant en leverancier en deze samen goedkeuren voordat 
er met de productie wordt begonnen, gebeurt nog te weinig. 
Ook is een goede opvolging tijdens de productie noodzakelijk. 
Het advies is om enkele bezoeken aan de leveranciers van de 
belangrijkste apparatuur te brengen, vooraf aan het transport 
naar de fabriek en niet pas op locatie. 

Gebouw
Soms verdwijnt de hygiënische stand van het gebouw enigszins 
naar de achtergrond. Een gemiste kans. Door bij het ontwerp 
van het gebouw de juiste keuzes te maken kan er een grote stap 
worden gezet in de hygiënische condities gedurende productie. 
Op basis van het ontwerp is ook veel besparing mogelijk op 
onderhoud en operationele kosten, vooral schoonmaakkosten. 
Denk aan een goed ontwerp en de juiste keuze van de vloer. 
Maar ook door het gebruik van flush ramen (geen vensterbank 
meer), geen holle ruimtes, juiste (schimmelwerende) verf, 
keuze van deuren en kozijnen, gebruik van roestvast staal, geen 
horizontale vlakken en nog veel meer basisuitgangspunten is er 
veel winst te behalen. 
Door slimme engineering en een goed doordacht ontwerp kan 

een hygiënisch design worden gemaakt dat niet (veel) duurder 
hoeft te zijn dan een standaard ontwerp. Het gaat daarbij vooral 
om het gebruik van de juiste materialen en het vastleggen van 
detailtekeningen.

Gebouwgebonden installaties
Stelregel is om gebouwgebonden installaties voor utilities als 
stoom, stroom, perslucht enzovoort zoveel mogelijk buiten de 
hygiënische ruimtes te houden. Een goed ontwerp levert hier 
veel winst op. Zo kan worden gedacht aan een utility-vloer: een 
plaats voor alle niet-procesgebonden installaties. Behoort dit 
niet tot de mogelijkheden, dan dient een installatie zo te wor-
den uitgelegd dat deze zo min mogelijk impact heeft. De HVAC-
installatie is vaak een goed voorbeeld. Door het gebruik van 
luchtkousen blijft er veel minder stof op het kanaalwerk liggen 
en is er tevens een goede luchtverspreiding.
Voor de andere utilities (perslucht, stroom, stoom, en derge-

lijke) is het noodzakelijk een doordacht hoofdsysteem op te zet-
ten. Dit moet vooraf in het ontwerp worden gedaan en niet pas 
bij realisatie, zoals vaak gebeurt. Voor de afzuiging van proces-
delen geldt hetzelfde: een goed ontwerp is de basis voor succes.

Automatisering en elektro
Op het gebied van hygiënisch design is in de besturing niet 
direct veel winst te behalen, maar op het terrein van bekabe-
ling en verlichting des te meer. De manier van bekabelen moet 
vooraf vastgelegd worden en het kabeltracé moet volledig zijn 
uitgedacht en niet ter plekke. Denk hierbij ook aan het mini-
maliseren van de hoeveelheid bekabeling door het gebruik van 
remote I/O (of, indien mogelijk, aan Wifi). 

Bert Frowijn
B. Frowijn, Tebodin Netherlands BV, Deventer, tel. 0570-638900, b.frowijn@tebodincce.nl, 

www.tebodin.nl

“Een belangrijke eerste stap in een groter nieuwbouw-
project is te zorgen dat binnen het projectteam de juiste 
‘mindset’ aanwezig is, zowel bij de interne mensen als bij 
de externe teamleden. Het is essentieel om gaande het ont-
werpproces de juiste keuzes voor de toekomst te maken. 
Tijdens dit proces van vertalen van de vaak algemene 
GMP-richtlijnen in concrete eisen en oplossingen, moet er 
wel eens voor worden gekozen om oude ingesleten werk-
wijzen te laten varen en te vervangen door methoden en 
processen die aansluiten bij de eisen die de doelgroep stelt 
waarvoor wordt geproduceerd. Verbeteren is veranderen 
en veranderen is altijd lastig.”
Cris Verberkt, Quality Assurance manager, Nutricia Cuijk BV

‘Veranderen is altijd lastig’

E-installatie:
– Uitvoering kabelbanen en ladderbanen in roestvaststaal
– Maximaal drie kabels per keer bundelen en opbinden
– Bij voorkeur enige ruimte tussen de kabels laten
– Montage van de kabelwegen verticaal
– Montage vrij van wanden en plafonds

Bij de realisatie van een project gaat het 
veelal fout in de ‘details’
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