
vmt | 25 februari 2011 | nr 510

Voedselveiligheid & Kwaliteit

Voordat we ingaan op mogelijkheden 
voor bedrijven om hun voedselveilig-
heidssystemen te verbeteren, eerst nog 
een korte terugblik op de voorgaande 
twee artikelen. Deze zaken kunnen nu 
eenmaal niet los van elkaar worden 
gezien. 
Met het dit jaar in VMT 1/2 beschreven 
diagnose-instrument kunnen bedrijven 
het niveau van de beheers- en borgings-

activiteiten evalueren, vooral van die 
een essentiële bijdrage leveren aan de 
hygiëne en voedselveiligheid binnen 
het bedrijfseigen voedselveiligheids-
systeem. Dit instrument geeft dus een 
indicatie van de werking van het totale 
voedselveiligheidssysteem. Daarnaast 
kan een bedrijf er ook de context waarin 
een bedrijf werkzaam is, analyseren en 
nagaan in hoeverre deze het voedselvei-
ligheidssysteem beïnvloedt. 
Bedrijven kunnen het diagnose-instru-
ment gebruiken via de website www.
pathogencombat.com. Daarvoor dienen 
zij een paswoord bij de onderzoekers aan 
te vragen.

MAS
Met behulp van het Microbiële Assess-
ment Schema (MAS, zie VMT 25, 2010) 
kan een bedrijf via aanvullende microbi-
ologische data meer gedetailleerde infor-
matie krijgen. Bijvoorbeeld over de door 
hen genomen preventieve maatregelen 

(o.a. reiniging en desinfectie, hygiënisch 
ontwerp, temperatuursbeheersing), maar 
ook over de aanwezige interventieproces-
sen om de microbiologische belasting 
te verlagen of te elimineren. Door deze 
microbiologische analyses verkrijgt het 
bedrijf inzicht in de contaminatiegraad 
en de spreiding van de contaminatie 
verticaal door het productieproces (van 
grondstof via halffabrikaten tot eindpro-
duct) en de omgeving (contactmateria-
len, handen personeel).
Ook het protocol voor een MAS is 
beschikbaar op de website, maar dient 
telkens per bedrijf/proceslijn aangepast 

te worden in functie van microbiologisch 
gevaar (andere pathogenen analyseren, 
andere plaatsen bemonsteren). 

Verbeteren
De uit de zelfevaluatie voortkomende 
onvolkomenheden in de kern beheers- of 
borgingsactiviteiten dient een bedrijf te 
verbeteren. Daarbij kunnen verbeterpro-
cessen worden verdeeld over de korte, 
middellange of lange termijn. 
Voor elk verbeterproces kan het bedrijf 
een ‘roadmap for improvement’ (ver-
betertraject) opstellen. Generieke 
roadmaps zoals in tabel 1 zijn ontwik-

In twee voorgaande artikelen lag de nadruk op tools waarmee bedrijven zelf het niveau van hun 

voedselveiligheidssysteem kunnen meten. Bij interne audits kan dit verfrissend werken en nieuwe 

pijnpunten opleveren. Dit derde en laatste artikel beschrijft de mogelijkheden om de effectiviteit 

van het bedrijfssysteem te verbeteren.

Hoe effectief zijn uw voedsel-
veiligheidssystemen? (3)

‘Bedrijven valideren en 
verifiëren op een vrij basaal 
niveau’ 

Figuur 1. Screendump met overzicht en structuur van het gebruikersvriendelijke online 
Voedselveiligheidssupportsysteem op www.pathogencombat.com.
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keld waarin de verschillende stadia in 
het verbeterproces systematisch zijn 
weergegeven. Deze planmatige aanpak 
is gebaseerd op de principes van het 
voedselkwaliteitsmodel (invloed gedrag 
voedsel en personen op voedselkwali-
teit), de verschillende indicatoren uit het 
diagnose-instrument en de principes van 
een verbeterproces uit de bedrijfskunde 
(Luning & Marcelis, 2009). 
De basisstappen van een verbetercirkel 
zijn: 1) vastleggen van het probleem door 
het verzamelen van informatie en data; 2) 
het probleem analyseren waarbij oorza-
ken en effecten worden geïdentificeerd; 
3) herontwerpen waarbij gevonden 
oplossingen worden geïmplementeerd. 

Validatie
Diverse middelgrote en kleinere bedrij-
ven in Europa werden met het diagnose-
instrument en MAS doorgelicht. Daarbij 
bleek dat bedrijven hun voedselveilig-
heidssysteem vaak op een vrij basaal 
niveau valideren en verifiëren. Dit kwam 
ook aan de orde tijdens de studiedag van 
het Belgische FAVV op 17 november 2010 
‘Measuring Food Safety and comparing 
self checking systems’ (http://www.favv.
be/selfcheckingsystems). 
Vaak is er te weinig documentatie aan-
wezig om de validatie en verificatie te 
staven. Bedrijven baseren zich daarbij 
op generieke informatie of historische 
bedrijfseigen informatie. Idealiter vor-
men effectieve gegevens die wetenschap-
pelijk gestaafd worden uitgangspunt 
voor de validatie- en verificatieactivitei-

ten door onafhankelijke experts. Door de 
uitvoering van validatie- en verificatie-
activiteiten op een basisniveau zijn het 
voedselveiligheidssysteem en het pro-
ductieproces te weinig onderbouwd en 
dus niet duurzaam in de tijd waardoor er 
‘gevaarlijke’ situaties kunnen ontstaan.
Validatie is een typische borgingsacti-
viteit binnen een voedselveiligheids-
systeem waarbij de effectiviteit van tech-
nologische of managementmaatregelen 
die de voedselveiligheid moeten beheer-
sen, worden nagekeken. Die controle 
vindt voorafgaand aan het invoeren van 
de dagelijkse beheersactiviteiten plaats. 

Betrouwbaar
Bedrijven dienen de validatie op een 
betrouwbare manier uit te voeren, wat 
onder andere inhoudt: 1) ondersteund 
door wetenschappelijk bewijs; 2) speci-
fiek uitgevoerd voor de procescondities; 
3) uitgevoerd op een objectieve manier 
(via echte data en/of door onafhankelijke 
mensen). Tabel 2 illustreert de verschil-
lende niveaus van een validatieactiviteit. 
Via een validatieproces dient verzekerd 
te worden dat de geïmplementeerde 
beheersactiviteit of combinatie van 
beheersactiviteiten capabel is om het 
gevaar te beheersen in elke omstandig-
heid (CAC 2003, 2008). 
Binnen het Europees project ‘Pathogen 
Combat’ is een protocol ontwikkeld 
waarmee stap voor stap een validatiepro-
ces kan worden uitgevoerd. Het protocol 
laat toe om te starten met een validatie-
proces op basisniveau en verder door te 

groeien naar gemiddeld of geavanceerd 
niveau volgens de mogelijkheden en de 
noden van het bedrijf. Dit protocol is vrij 
beschikbaar via http://pathogencombat.
wur.nl/FSAS/Validation/ValidatingPreven-
tiveMeasures/General/PathogenCombat/
default.aspx. 

Verificatie
Verificatie is een proces waarbij kan 
worden aangetoond of aan de gevraag-
de systeemvereisten wordt voldaan. 
Nagegaan wordt of geïmplementeerde 
beheersactiviteiten in de dagelijkse 

praktijk lopen zoals deze oorspronke-
lijk waren bedoeld. Verificatie is dus de 
bevestiging, door verzameling van data 
en gegevens op een objectieve manier, 
dat de gestelde vereisten worden behaald 
(ISO 22000, 2005; ISO 9001, 2008). 
Vooral mensgerelateerde beheersactivi-
teiten in het voedselveiligheidssysteem 
moeten worden geverifieerd. Daarbij 
moeten adequaatheid en effectiviteit van 
procedures worden nagegaan, evenals 
de mate waarin deze procedures wor-
den opgevolgd door het personeel (zie 
tabel 3). Daarnaast dient een verificatie 
te worden uitgevoerd van gebruikte 

Hoe effectief zijn uw voedsel-
veiligheidssystemen? (3)

Tabel 1. Door Wageningen Universiteit ontworpen algemeen verbetertraject voor de ontwikkeling en implementatie van 
een verbeterproces. 

Stappen in verbeterproces Van relatief eenvoudige wijzigingen naar meer structurele wijzingen in de technologische en manage-
ment infrastructuur 

Wijzigen productcondities en 
dagelijks menselijk handelen

Wijzigen technologische proces-
condities

Wijzigen technologische infra-
structuur en organisatie 

1. Vastleggen van het probleem: 

verzamelen van informatie en data

Productinformatie, non conformitei-

ten, klachten, microbiologische analyse 

rapporten, incidenten rapporten, 

resultaten inspecties/audits

Productieprocesdata, omgevingstempe-

raturen, productiefalen, microbiologi-

sche resultaten omgeving (contactop-

pervlakken, lucht)

Productielijn- en machine-effectiviteit, 

effectiviteit reinigings- en desinfec-

tieprogramma, leveranciersselectie, 

communicatieproblemen, historie 

machine falen 

2. Het probleem analyseren: identifi-

catie van oorzaken en effecten

Dashboard metrics (VS), basic statistic 

tools, producttesten, brainstorming, 

expert ondersteuning

CCP analyse, Failure Mode and Effect 

Analysis, procestesten, Six Sigma ana-

lysis, literatuuranalyse, voorspellend 

modelleren 

CCP analyse, Failure Mode and Effect 

Analysis, procestesten, Six Sigma ana-

lysis, literatuuranalyse, voorspellend 

modelleren

3. Herontwerpen: ontwikkelen en 

implementeren van verschillende 

oplossingen

Wijziging in productsamenstelling 

(ingrediënten, additieven), wijziging 

in corrigerende acties, wijziging in 

inspectiefrequentie, wijziging in 

instructies voor personeel, verhogen 

van supervisie 

Wijziging in waarden van procespa-

rameter, wijziging in omgevingstem-

peratuur, inbouwen alarmsysteem, 

wijziging in procedures, opleiding, 

versterking van kwaliteitsafdeling, 

versterking van informatiestromen 

Wijziging in productielijn, machines, 

wijziging van leverancier, wijziging in 

leveranciersovereenkomsten, wijziging 

in de verantwoordelijkheden van het 

bedrijf, opbouwen van kwaliteitsteam, 

versterken van ketenrelaties 

‘Het protocol brengt bedrijven 
naar een hoger niveau’
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beeld methoden, protocollen en tech-
nieken) die werd ontwikkeld binnen het 
project Pathogen Combat, maar ook 
relevante documenten van autoriteiten 
en stakeholders (bijvoorbeeld link naar 
Codex Alimentarius Commissie en DG 
Sanco van de EU).
C) Wetenschappelijke informatie in de 
vorm van bijvoorbeeld links naar rele-
vante wetenschappelijke papers en pre-
sentaties.

extra microbiologische analyses volgens 
het MAS-protocol. Daarna kunnen zij ver-
beterprocessen starten via de generieke 
roadmaps zoals geïllustreerd in tabel 1. 
Voor het uitvoeren van verbeterproces-
sen is veel informatie nodig, zeker indien 
een bedrijf van een gemiddeld naar het 
geavanceerde niveau wil gaan. In dat 
geval zijn een wetenschappelijke onder-
bouwing en onafhankelijke expertise 
vereist. 
De IT-infrastructuur van de kennis data-
base is gebaseerd op de structuur van het 
diagnose-instrument om alle informatie 
uit het Pathogen Combat project, maar 
ook andere verzamelde en beschikbaar 
gestelde informatie, te organiseren. De 
databank bevat generieke informatie, 
maar ook sectorspecifieke informatie (uit 
de vlees- en zuivelsector). Voor elke kern 
borgings- en beheersactiviteit is de vol-
gende informatie beschikbaar:
A) Beschrijving van de borgings- of 
beheersactiviteit met korte uitleg wat er 
wordt bedoeld.
B) Generieke informatie (over bijvoor-

apparatuur, machines en of methodes 
in het proces (zoals de koelcapaciteit als 
preventieve maatregel). Het verificatie-
protocol, ontwikkeld binnen Pathogen 
Combat, is ook beschikbaar op http://
pathogencombat.wur.nl/FSAS/Verificati-
on/VerifyingEquipmRelatedPerformance/
General/PathogenCombat/default.aspx.

Online supportsysteem
Alle ontwikkelde tools binnen Pathogen 
Combat die interessant zijn voor bedrij-
ven om hun voedselveiligheidssysteem 
te meten, te analyseren en te verbeteren 
zijn samengebracht in een vrij beschik-
bare database op de website www.patho-
gencombat.com onder het item ‘FSMS 
support system’. Figuur 1 schetst de 
inhoud van de website. De wetenschap-
pelijke kennis, die deels gegenereerd is 
in het Pathogen Combat project, wordt 
daar op een gebruiksvriendelijke manier 
gepresenteerd.
Bedrijven voeren eerst een zelfevaluatie 
uit aan de hand van het diagnose-in-
strument, al dan niet gecombineerd met 

Tabel 2. Beschrijving van verschillende niveaus van validatieactiviteiten voor preventieve maatregelen zoals temperatuurs-
bewaking, reinigings- en desinfectieplan, enzovoorts.

Een wetenschappelijk onderbouwde, systematische en onafhankelijke validatie van de effectiviteit van uitgekozen preventiemaatregelen 
leidt tot een efficiënt voedselveiligheidssysteem wat positief is voor de borging van de productveiligheid

Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Effectiviteit van preventieve maatrege-

len (nog) nooit gevalideerd

Effectiviteit van preventiemaatrege-

len gevalideerd op basis van vroeger 

verworven kennis, alleen beoordeeld 

door eigen mensen

Effectiviteit van preventiemaatregelen 

gevalideerd op basis van advies van 

onafhankelijk expert, met gebruik van 

expertise, regelmatige documenten en 

resultaten uit het verleden

Effectiviteit van preventiemaatregelen 

systematisch gevalideerd door onaf-

hankelijke experts op basis van specifie-

ke wetenschappelijke bronnen (zoals 

wetenschappelijke gegevens/literatuur 

over validatiestudies, prognosemodel-

len), resultaten uit het verleden en 

eigen experimentele proeven

Op ad hoc basis Op regelmatige basis en na wijzigingen 

van systeem

Op regelmatige basis en na wijzigingen 

van het systeem

Vaststellingen nauwelijks (niet) 

beschreven

Vaststellingen beschreven in rapporten Activiteiten en resultaten goed gedocu-

menteerd

Tabel 3. Beschrijving van de verschillende niveaus van mens gerelateerde verificatieactiviteiten.

Een meer specifieke, systematische en onafhankelijke verificatie van kenmerken en naleving van de procedures leidt tot een betrouwbaarder 
voedselveiligheidssysteem wat positief is voor de borging van de productveiligheid

Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Procedures en naleving van procedures 

werden (nog) nooit nagezien

Verificatie van procedures en naleving 

op basis van het checken van de 

aanwezigheid van procedures en 

documenten

Verificatie van procedures en naleving 

op basis van analyseren van procedures 

(zowel inhoud als aanwezigheid) en 

documenten

Verificatie van procedures en naleving 

op basis van analyseren van procedures 

en documenten en van waarnemingen

Op ad hoc basis Op regelmatige basis Met welbepaalde frequentie en bij 

wijzigingen van systeem

Door eigen mensen die systeem 

uitvoeren

Door onafhankelijke interne mede-

werkers

Door onafhankelijke externe (officiële) 

expert

Niet gedocumenteerd Intern rapport Activiteiten en resultaten goed gedocu-

menteerd
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