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Voedselveiligheid & Kwaliteit 

Elk bedrijf in de voedselketen ontwikkelt 
zijn eigen bedrijfsspecifieke voedsel-
veiligheidssysteem aan de hand van de 
basisvoorwaarden programma’s (GMP 
en PRP), de HACCP-principes en (com-
merciële) standaarden als ISO 9001, ISO 
22000, BRC, IFS. 
Deze systemen worden veelal geëvalu-
eerd door het uitvoeren van inspecties 
of audits van de overheid of geaccre-

diteerde controle-instellingen aan de 
hand van een checklist. Het ontwikkelde 
diagnose-instrument is een tool voor 
bedrijven om – los van de vereisten van 
stakeholders – het niveau van hun voed-
selveiligheidssysteem te evalueren. Dit 
diagnose-instrument richt zich op de 
kern van beheers- en borgingsactiviteiten 
die een essentiële bijdrage leveren aan 

de hygiëne en voedselveiligheid. Daar-
mee wordt een indicatie verkregen van 
het totale systeem. Daarnaast analyseert 
het ook de context waarin het voedselvei-
ligheidssysteem opereert.

Basisgedachte
De basisgedachte achter het diagnose-
instrument is dat in een meer risicovolle 
context een meer geavanceerd voedsel-
veiligheidssysteem noodzakelijk is om 
een goede microbiële output te leveren. 
Neem een bedrijf dat met microbiolo-
gisch kwetsbare grondstoffen werkt. 
Inadequate beslissingen, bijvoorbeeld 
bij het ontwerp van de ingangscontrole, 
kunnen daar veel grotere gevolgen heb-
ben voor de veiligheid van het eindpro-
duct dan wanneer dit bedrijf met micro-
biologische meer stabiele grondstoffen 
zou werken. In dergelijke situaties is dus 
een geavanceerder systeem nodig; een 
systeem waarin de beheers- en borgings-
activiteiten meer wetenschappelijk zijn 
onderbouwd (‘evidence-based’) en meer 
toegespitst zijn op de bedrijfspecifieke 
situatie. 
Onder een ‘goede microbiële output’ 
in bovenstaande basisgedachte wordt 
verstaan dat er geen noemenswaardige 
hygiëne en voedselveiligheidsproblemen 
zijn geconstateerd op basis van inten-
sieve (zowel intern als extern) inspecties 
van het voedselveiligheidssysteem. 

Structuur
De drie onderdelen van het diagnose-
instrument, namelijk de context, het 
voedselveiligheidssysteem en de micro-
biële output, zijn weergegeven in figuur 
1. Ten aanzien van de context benoemt 
het diagnose-instrument vier cruciale 
factoren die van invloed zijn op het voed-
selveiligheidssysteem: product-, proces-, 
organisatie-, en ketenomgevingskarak-
teristieken. 
Met behulp van indicatoren en bijbe-
horende tabellen met kenmerkende 
situatiebeschrijvingen kan een bedrijf 
zijn eigen context typeren in situatiebe-
schrijving één, twee, of drie. Deze komen 
overeen met laag (score 1), gematigd (2) 
of hoog risicovol (3).
Daarnaast maakt het instrument een 
expliciet onderscheid tussen beheers- en 
borgingsactiviteiten. Het gaat immers 
om twee verschillende functies van het 
kwaliteitsmanagement. In de beheers-
activiteiten (zie figuur 1) wordt zowel 
gekeken naar het ontwerp (‘design’) van 
de kernactiviteiten als de actuele uitvoe-
ring (‘actual operation’). Ook hiervoor 
zijn indicatoren en bijbehorende tabellen 
met niveaubeschrijvingen ontwikkeld 
waarmee een bedrijf de belangrijkste 
(kern) beheers- en borgingsactiviteiten 
kan classificeren: afwezig/onbekend 
(score 0), basis (1), gemiddeld (2) en 
geavanceerd (3).
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Hoe effectief zijn uw voedsel
veiligheidssystemen? (2)

‘Opvallend is dat het bedrijf 
geen eigen technologische staf 
heeft’

Elk bedrijf in de voedselketen ontwikkelt zijn eigen bedrijfsspecifieke voedselveiligheids
systeem.
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Hoe effectief zijn uw voedsel
veiligheidssystemen? (2)

Dit artikel vormt een tweede uit een 
trilogie over de tools die binnen het 
Europese PathogenCombat project 
(www.pathogencombat.com) zijn 
ontwikkeld en als doel hebben voed-
selveiligheidssystemen te analyseren 
en te verbeteren. In deel 1 (VMT 25, 
2010, pag. 11-14) werd het Microbial 
Assessment Scheme, een protocol 
voor een microbiologisch monster-
nameplan, behandeld. Het derde 
artikel zal ingaan op ‘roadmaps for 
improvement’ en procedures voor de 
validatie en verificatie van een voed-
selveiligheidssysteem.

Trilogie

‘Product characteristics’
– Risico grondstoffen
– Risico productgroepen
– Rol verpakkingsconcept in product veiligheid 

‘Proces characteristics’
– Typering interventiestappen
– Karakter productieproces
– Dynamiek product- en procesontwikkeling

‘Organisation characterisics’
– Aanwezigheid technologische staf
– Variabiliteit personeelssamenstelling
– Geschiktheid competenties personeel
– Mate management commitment
– Personeelsbetrokkenheid
– Formalisatie niveau
– Geschiktheid informatiesysteem

‘Chain environment characteristics’
– Bijdrage productveiligheid vanuit keten-

perspectief
– Mate van invloed op toeleveranciers (supplier 

relations)
– Mate van invloed op klanten (customer rela-

tions)
– Eisen belanghebbenden (klanten, overheid)

‘Defining system set-up’
– Vertaling externe systeemeisen
– Systematisch gebruik feedback systeeminformatie

‘Validation’
– Validatie preventieve maatregelen
– Validatie interventie processen
– Validatie monitoring systemen

 ‘Verification’
– Verificatie kwaliteitsgedrag
– Verificatie apparatuur en methodes

‘Documentation and record keeping’
– Documentatiesysteem 
– Record-keeping systeem 

‘Preventive measures design’
– Product specifieke preventieve maatregelen
– Grondstof controle
– Hygiënisch ontwerp apparatuur & gebouwen
– Koelfaciliteiten
– Schoonmaak & desinfecteer programma
– Persoonlijke hygiëne eisen

‘Intervention processes design
– Fysieke interventie apparatuur (bv pasteur)
– Verpakkingsapparatuur
– Interventie methodes (bv conservering)
– Onderhoud- en kalibreerprogramma

‘Monitoring system design’
– Niveau CCP-analyse  
– Geschiktheid meetapparatuur
– Kalibreer en verificatieprogramma 
– Niveau corrigerende acties 
– Bepaling limieten en toleranties
– Geschiktheid analytische apparatuur
– Specificiteit bemonsteringsschema’s/staal name plannen

‘Actual operation control strategies’
– Beschikbaarheid procedures
– ‘Compliance’ aan procedures 
– Actuele hygiëne performance apparatuur & gebouwen
– Actuele koelcapaciteit
– Actuele vermogen/capaciteit interventie apparatuur
– Actuele vermogen/capaciteit verpakkingsapparatuur 
– Actuele performance meetapparatuur
– Actuele performance analytische apparatuur

Microbiologische output
– Karakter FSMS evaluatie
– Serieusheid opmerkingen FSMS 

evaluatie
– Karakter klachten productvei-

ligheid
– Type hygiëne gerelateerde 

klachten
– Soort product bemonstering
– Beoordelings criteria
– Hygiëne & pathogene karakter 

niet conformerende producten
(Jaxcsens et al., 2010)

Context Voedselveiligheidssysteem Output

Kern borgingsactiviteiten

Kern beheersactiviteiten

Figuur 1. De gedetailleerde onderdelen van het diagnoseinstrument met bijbehorende indicatoren (bron: Luning et al., 2008, 2009, 2010, 2011).

Ook voor de beoordeling van de micro-
biële output is een dergelijke systematiek 
ontwikkeld: ‘niet gemeten/onbekend’ 
(score 0), ‘onvoldoende/slecht’ (1), 
‘matig/voldoende’ (2) en goed (3). 
De uitkomsten van de diagnose worden 
gevisualiseerd via spinnenwebdiagram-
men in zogeheten profielen voor context, 
systeem performance en output. 

Interpretatie
Ter interpretatie van de profielen is de 
basisgedachte achter het diagnose-
instrument schematisch weergegeven 
in figuur 2. Het laat zien dat wanneer 
er sprake is van een hoog risico context 
(overall score 3), een geavanceerd voed-

selveiligheidssysteem (overall score 3) 
nodig is om een goede output te kunnen 
realiseren (overall score 3). Maar wan-
neer er sprake is van een laag risico con-
text (overall score 1) zou een eenvoudiger 
basis voedselveiligheidssysteem voldoen-
de kunnen zijn om ook een goede output 
te realiseren.

Voorbeeld
Het bovenstaande wordt verduidelijkt via 
een voorbeeld van een kipverwerkend 
bedrijf. Met behulp van het diagnose-
instrument heeft dit zijn eigen context, 
systeem en output geanalyseerd. Dit 
onderzoek vond plaats in het kader van 
een Europese studie naar de prestatie 
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zitten (overall score 2). Er is zelfs sprake 
van regelmatige microbiologische en 
hygiëneklachten en niet conformerende 
producten. De oorzaken daarvan worden 
toegekend aan meerdere problemen in 
het voedselveiligheidssysteem (score 
1). Het lijkt er dus op dat het huidige 
niveau van de activiteiten, gezien het 
risicokarakter van de systeemcontext, 
onvoldoende is en dat er ruimte is voor 
verbetering. 

Verbeterstappen
Bij het doorvoeren van verbeteringen 
kan het beste eerst naar die activiteiten 
worden gekeken die lager dan 2 scoren. 
Bij dit bedrijf zijn dat het hygiënisch 
ontwerp van gebouwen en apparatuur 
(hyg-des), het niveau van de ingangscon-
trole (mat-contr) en de stabiliteit van de 
meetapparatuur (meas-perf); deze is nu 
zeer gevoelig voor veranderingen in het 
productieproces.
Ook de validatie van respectievelijk de 
meetsystemen (val-mon), de preventieve 
maatregelen (val-prev) en interventiepro-
cessen (val-interv) is op een zeer basaal 
niveau uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor 
de verificatie van de performance van 
apparatuur en machines (score 1). 
Een eerste stap om de beheers- en bor-
gingsactiviteiten naar niveau 2 te bren-
gen, is om de activiteiten die nu 1 scoren, 
beter (meer science-based, meer objec-
tief/onafhankelijk) te onderbouwen. Dat 
kan bijvoorbeeld door een combinatie 
van het inhuren van gerichte expertise en 
het gebruikmaken van uitgewerkte sector 
richtlijnen, best practice voorbeelden. 
Daarnaast kan men ook nagaan of er 
mogelijkheden zijn om het risicokarakter 
van de context te verlagen (dus van score 
3 à 2). Men zou kunnen streven naar een 
meer stabiele personeelssamenstelling 
(var-work, score 3) en/of meer expertise 
in huis opbouwen dan wel aantrekken 
(Tech-staf, score 3).
We kunnen dus de output proberen te 
verbeteren door interventies in het kwali-
teitssysteem (naar een meer geavanceerd 
niveau ontwikkelen) en/of interventies in 
de context (naar minder risicovolle con-
text). In het geval van de context gaat het 
veelal om veranderingen in de organisa-
tiekenmerken, omdat het risicokarakter 
van product- en proceseigenschappen 
veelal niet of maar tot op zekere hoogte 
zijn te beïnvloeden – bijvoorbeeld door 
automatisering zou men de kans op con-
taminatie door menselijk handelen kun-
nen verlagen.

loop aan personeel (score 3). Daarmee 
is dit bedrijf kwetsbaar voor problemen 
bij het ontwerpen en uitvoeren van het 
systeem.
Daarnaast is het bedrijf in zekere mate 
afhankelijk van de keten. Het bedrijf kan 
bijvoorbeeld wel specificaties opstellen 
richting zijn toeleveranciers, maar kan 
geen eisen stellen aan het niveau van hun 
voedselveiligheidssysteem (Supl-rel score 
2). Dit geeft meer onzekerheid over de 
kwaliteit van de geleverde grondstoffen. 
Ook hebben ze geen enkele invloed op 
hun klanten (Cust-rel score 3). Dit ver-
oorzaakt onzekerheid over het gebruik 
van de producten, wat een hoger niveau 
vraagt van het eigen voedselveiligheids-
systeem.
Over het geheel gezien moet het voed-
selveiligheidssysteem van dit bedrijf 
dus opereren in een gematigde tot hoge 
risico context (overall score 2-3). 

Afdoende niveau
De vraag is of het huidige niveau van 
beheers- en borgingsactiviteiten zich 
op een voldoende hoog niveau bevindt 
om toch een goede microbiële output te 
realiseren. Gezien het risicoprofiel van de 
context (2-3) verwacht je dat de activitei-
ten minimaal op niveau 2 of zelfs niveau 
3 zitten. Uit figuur 3 blijkt echter dat de 
meeste activiteiten 2 scoren. Weliswaar 
zitten enkele activiteiten op 3 (met name 
de koelfaciliteiten, en de productana-
lyses omdat dit uitbesteed was aan een 
geaccrediteerd laboratorium), maar daar 
staat tegenover dat sommige activiteiten 
een 1 halen. 
Kijkend naar de microbiële output blijkt 
deze niet over de hele linie op niveau 3 te 

van voedselveiligheidssystemen in de 
dierlijke productiesector (zuivel, gevo-
gelte, lams-, varkens- en rundvleesver-
werking). 
Figuur 3 illustreert het risicoprofiel van 
de context (hoe meer rood, des te hoger 
het risico), de performance profielen 
van de beheers- en borgingsactiviteiten 
en van de microbiële output (hoe meer 
groen, des te beter). 
De productkenmerken uit het context-
profiel laten zien dat het bedrijf werkt 
met microbieel kwetsbare producten en 
processen (allemaal score 3). Het bedrijf 
loopt dus een hoog risico op voedsel-

veiligheidsproblemen bij inadequate 
beheers- en of borgingsactiviteiten. 
De organisatie en ketenomgeving uit 
het contextprofiel is gematigd risicovol 
(veelal scores 2). Een score 3, voor de 
organisatie-indicatoren, betekent dat 
een bedrijf geen maatregelen treft om 
de beheers- en borgingsactiviteiten ade-
quaat uit te (laten) voeren (bijvoorbeeld 
geen procedures, geen commitment, 
niet geschoold personeel, enz.) wat de 
onvoorspelbaarheid van de output ver-
groot. Bij een score 2 neemt een bedrijf 
wel maatregelen, maar zijn deze beperkt. 
Opvallend is dat dit bedrijf geen eigen 
technologische staf heeft (geen in huis 
expertise) en kampt met een hoge door-

‘De validatie is op een zeer 
basaal niveau uitgevoerd’

Figuur 2. Schematische weergave van de basisgedachte achter het diagnoseinstrument. 
Op basis van de gemiddelde scores van de indicatoren, wordt een eerste indicatie verkregen 
van het totaalbeeld. De berekende gemiddelden worden geclassificeerd naar overall score 1, 
12, 2, 23 en 3 en in bovenstaand schema gezet.

Hoog-risico Geavanceerd Goed

Gematigd risico Gemiddeld Voldoende

Laag-risico Basis Slecht

Context Voedselveiligheids-
systeem

Microbiële output
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rische kenmerken, en de manier waarop 
ze hun beheers- en borgingsmaatrege-
len hadden ingericht. De analyse gaf 
daarmee een meer genuanceerd beeld 
over de status van de voedselveiligheids-
systemen in deze sector. Verder gaf dit 
inzicht in hoe bedrijven evolueren naar 
meer geavanceerde kwaliteitssystemen. 
Doordat het diagnose-instrument in prin-
cipe geschikt is voor de gehele voedings-
middelenindustrie zou de overheid het 
instrument ook kunnen gebruiken om te 
analyseren wat het effect is van bepaalde 
beleidsmaatregelen in deze sector.
Momenteel wordt het instrument in het 
kader van een nieuw Europees project 
verder uitgewerkt voor de analyse van 
voedselveiligheidssystemen over de hele 
keten (van primaire productie, verwer-
king tot handel/retail). Daarbij worden 
naast de microbiologische gevaren ook 
chemische gevaren (zoals pesticiden en 
toxines gevormd door schimmels) mee-
genomen, zie www.Veg-i-trade.org.

Toepassingsmogelijkheden
Het diagnose-instrument kan dus 
gebruikt worden op bedrijfsniveau, zelf-
standig of in combinatie met het Microbi-
al Assessment Scheme (MAS, zie kader). 
Maar met behulp van dit instrument 
kunnen bedrijven het voedselveiligheids-
systeem van verschillende locaties ook 
met elkaar vergelijken. Daarmee krijgen 
zij inzicht in de effecten van een bepaald 
kwaliteitsbeleid van de organisatie.
Verder kan het diagnose-instrument wor-
den gebruikt om binnen een sector (met 
vergelijkbare product- en proceskenmer-
ken) te kijken hoe de voedselveiligheids-
systemen zijn uitgewerkt. 

Sector
Onlangs is een kwantitatieve studie afge-
rond in de Spaanse cateringsector (uni-
versiteitscatering, hotels en restaurants). 
Daaruit bleek dat er duidelijke clusters 
van bedrijven te onderscheiden waren 
die vooral verschilden op hun organisato-
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Figuur 3. Het risicoprofiel van de context, de performance profielen van respectievelijk de borgings (bovenste spiderweb) en de beheersac
tiviteiten (middelste = ontwerp, onderste = werkelijke uitvoering) en het profiel van de microbiële output van een kipverwerkend bedrijf. De 
spinnenweb diagrammen zijn gemaakt op basis van de scores die bij de gekozen situatie/niveau beschrijvingen horen.

Context
(overall score 2-3)

Voedselveiligheidssysteem (overall score 2) Output
(overall score 2)

Product- en proceskarakteristieken

Organisatie- en ketenomgeving
karakteristieken

Borgingsactiviteiten

Beheersactiviteiten Microbiële output

3

3

3

3

3

3

3
3

3

2

2

2

2

22
2

2

2

2
2

2

2

1
1

1

1

1

2
2

2

2

2
2 2 2

22

3 3

1

2
2

3

3

3

2
2

2

2

22

1

3

3

1

1

1

2

3

Prod-des

Proc-change

Interv-step

Contr-pac

Risk-mat

Risk-prod

Tech-staf

Var-work

Oper-comp

Man-comm

Empl-involv

FormInfo-syst

Safe-contr

Supl-rel

Cust-rel

Stake-req

Stake-req

Info-use

Val-prev

Val-interv

Val-monVer-people

Ver-equip

Doc-sys

Rec-sys

Hyg-des

Cool-fac
San-prog

Pers-req

Mat-contr

Prod-meas

Phys-equip

Pack-equip
Main-prog

Interv-meth

CCP-anal

Stand-tool

Anal-meth

Meas-
equip

Cal-prog

Sampl-des
Cor-act

Avail-proc

Compl-proc

Hyg-perf

Cool-cap

Phys-eq-capPack-eq-cap

Meas-perf

Anal-pef

Stake-req

FSMS-eval

Ser-rem

Micro-
com

Hyg-cmplProd-samp

Judg-
crit

Non-
conf

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1
0

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

VMT_016-019.indd   19 06-01-2011   13:21:11


