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Voedselveiligheid & Kwaliteit 
Thema: Risico’s & hygiëne

We spreken vaak van CIP-validaties 
omdat in de meeste gevallen het start-
punt van zo’n traject ligt bij het nalopen 
van een bestaande CIP-set. CIP-sets zijn 
vaak in een verder verleden gebouwd en 
door de jaren heen zijn of de CIP-set zelf 
of de CIP-routes aangepast. Soms heeft 
er een optimalisatieslag plaatsgevonden 
om bijvoorbeeld het gebruik van reini-
gingsmiddelen terug te brengen. 
In een aantal gevallen ontstaan er ech-
ter juist door dat soort aanpassingen 

besmettingsproblemen die moeilijk 
inzichtelijk te maken zijn. Kwam het 
besmettingsprobleem nu door het aan-
passen van het reinigingsmiddel of was 
er altijd al een onderliggend probleem 
dat nooit zichtbaar is geweest? Bij de 
aanpak van de problemen blijkt vaak dat 
er niet één directe oorzaak aan te wijzen 
is, bijvoorbeeld een stuk leidingwerk 
van een grotere diameter in combinatie 
met een kritische snelheid en tempera-
tuur.

CIP-plan
De aanpak die VMEngineering voorstelt 
is een gestructureerde en beproefde 
methode. Allereerst wordt er een CIP-
plan gemaakt. Hierin worden de afspra-
ken vastgelegd, zoals de verschillende 
soorten reinigingen die ze onderschei-
den, de indeling van objecten en cir-
cuits, de objectivering van de CIP-resul-

taten, of registratie van de hygiënische 
standaarden voor de objecten.  
Vaak blijkt dat hier al de nodige discus-
sies ontstaan, bijvoorbeeld omdat een 
tankreiniging niet altijd hetzelfde blijkt 
te zijn voor alle tanks op de locatie. 
Tevens blijken verschillende soorten rei-
nigingen niet eenduidig en/of uniform 
te zijn beschreven. Zo blijkt dat de regel 
van een minimale vloeistofsnelheid van 
1,5 m/s van de CIP-vloeistoffen vaak 
wordt verward met een snelheid van de 
CIP-vloeistoffen van 1,5x de vloeistof-
snelheid gedurende de productie. Ook 
kan de reinigingsprocedure voldoen 
voor een nieuwe tank, maar niet voor 
een tank van 10 of 15 jaar oud die vol-

gens volledig andere hygiënische stan-
daarden is gebouwd.  

Trouble spots
Vervolgens wordt door één van de 
engineers het gehele proces object 
voor object en circuit per circuit aan de 
hand van de Process & Instrumenta-
tie Diagrammen (P&ID’s) doorlopen.  
Gedurende de rondgang noteert hij 
alle potentiële probleemgebieden (zgn. 
trouble spots). Dit kan een beschadigde 
koppeling zijn, een dood stuk in de lei-
ding of een plotseling grotere diameter. 
Al deze trouble spots registreert de engi-
neer. Ook wordt de totale inhoud van het 
systeem gemeten en vastgelegd om te 

De CIP (Cleaning In Place)-reiniging functioneert nog te vaak niet optimaal. Verbeteracties richten 

zich vaak op een aspect, bijvoorbeeld het hygiënisch ontwerp, de optimalisatie van het gebruik 

van reinigingsmiddelen of parametersetting. VMEngineering ontwikkelde een methode en toolbox 

waarmee gelijktijdig naar al deze aspecten wordt gekeken.

CIP-optimalisatie kan alleen 
door echt integrale aanpak

‘Bij de aanpak van problemen 
blijkt vaak dat er niet één directe 
oorzaak aan te wijzen is’

De trendcurve van CIP geeft in principe veel informatie, maar we kunnen er niet zoveel mee 
als we niets weten over de installatie en procedures.
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kunnen vergelijken met de instellingen 
van de CIP-set om (circulatie)snelheden 
te kunnen bepalen. 
Omdat ze in de praktijk nooit een gehele 
installatie kunnen swabben voor microbi-
ologisch onderzoek richt VMEngineering 
zich bij de testen op deze trouble spots. 
In de database worden alle gegevens 
opgeslagen, inclusief foto’s en schema’s.
 
Reinigen en beoordelen
De volgende stap is het starten van de 
reinigingen. Afhankelijk van de geïnstal-
leerde en beschikbare apparatuur en 
Scada-systemen kunnen de reinigingen 
worden gevolgd. Bij onvoldoende meet-
apparatuur bij de klant is het mogelijk 
de eigen temperatuur-, flow- en geleid-
baarheidsmeters (van VMEngineering, 
red.) te installeren. Hiervoor heeft VMEn-
gineering zelf een soort Scada-applicatie 
ontwikkeld om te allen tijden adequate 
trendcurves en overige data te verzame-
len van zowel het te reinigen object of 
route als van de CIP-set zelf.
Gedurende de afloop van het CIP-
programma volgen de engineers de 
systemen en alarmen en noteren ze de 
afwijkingen. Na de reiniging worden de 
trouble spots beoordeeld. Visueel bekij-
ken ze of er residuen achtergebleven zijn 
en door middel van de swabs (microbio-
logisch en/of ATP) schetsen ze vervolgens 
een aanvullend beeld. Om de betrouw-
baarheid te verhogen worden in bijna alle 
gevallen de reiniging en microbiologi-
sche testen meerdere malen uitgevoerd.

Aan de hand van de resultaten onderne-
men de engineers actie. Het kan zijn dat 
een trouble spot  goed schoon wordt, 
maar meestal is er aanleiding tot actie. 
Dat kan een leiding zijn die moet worden 
aangepast of afdichtingen die moeten 
worden vervangen, maar er kunnen ook 
(kleinere) fouten in de software voorko-
men. Is er een groot aantal verbeteracties 
doorgevoerd, dan is het wenselijk de 
metingen nogmaals uit te voeren.

Compleet dossier
Wanneer blijkt dat er een bevredigend 
resultaat wordt bereikt, is het zaak om alle 
gegevens goed vast te leggen. De technici 
leggen een compleet elektronisch dossier 
aan waarin de geteste objecten en routes 
staan beschreven, zowel functioneel als 
op tekening. Daarnaast worden de instel-
lingen van alle parameters vastgelegd en 
een trendcurve uit de SCADA van de CIP 
opgeslagen. Als laatste worden de trouble 
spots beschreven, met foto’s vastgelegd 
en samen met de resultaten van de swabs 
opgeslagen in de database. Dit alles is 
erop gericht om in de toekomst de gege-
vens weer te kunnen oproepen op een 
moment dat een calamiteit zich voordoet 
of wanneer er aanpassingen aan de 
installatie hebben plaatsgevonden.
Als laatste stap bekijken engineers aan 
de hand van de berekeningen van de 
snelheden en waterverbruiken enerzijds 
en de reinigingeffecten anderzijds of ze 
kunnen besparen op water en/of reini-
gingsmiddel.

Betrouwbaar referentiepunt
Als de engineer op deze wijze alle CIP-
routes en -systemen heeft beschreven, is 
er een complete blauwdruk van de instal-
latie. Zo’n blauwdruk is van grote waarde 
omdat deze een betrouwbaar referentie-
punt geeft voor toekomstige controles 
en/of aanpassingen.  

Met regelmaat kan worden gekeken in 
hoeverre de trendcurve uit het SCADA-
systeem van de CIP-set nog overeenkomt 
met de curve die is vastgelegd in het 
dossier. 
Ook vormt het een goed referentiepunt 
wanneer er een actie wordt gestart om 
het waterverbruik te verminderen en/
of de reinigingsmiddelen aan te passen 
of te verminderen. Want energie, water, 
en chemicaliën besparen is goed, maar 
belangrijk is ervoor te zorgen dat het niet 
leidt tot een reinigingsprobleem op korte 
of lange termijn. 

CIP-optimalisatie kan alleen 
door echt integrale aanpak
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‘De blauwdruk is een 
betrouwbaar referentiepunt 
voor toekomstige controles’

Trouble spots kunnen ontstaan door kapotte of missende seals zoals op het koppelbord (foto links). Maar het kan ook zijn dat het leidingwerk 
is aangepast en niet goed is afgewerkt zoals op de foto rechts. 
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