
vmt | 17 april 2012 | nr 818

Voedselveiligheid & Kwaliteit
Thema: Voedselveiligheid

Het doel van HACCP is dat levensmidde-
lenbedrijven op basis van een gevaren-
analyse zorgen voor bewakingsprogram-
ma’s waarmee kan worden aangetoond 
dat kritieke beheerspunten, of CCP’s 
zoals pasteurisatie of metaaldetectie, 
goed hebben gefunctioneerd. Bij de 
invoering van HACCP, nu bijna 20 jaar 
geleden, bleek al snel dat bewaking door 
middel van objectieve meting of tests 
niet altijd mogelijk is en bijgevolg, dat 
niet alle gevaren zich met CCP’s lieten 
beheersen. Als alternatief voor de CCP’s 
ontstonden daardoor begrippen als ‘pun-
ten van aandacht (PVA’s)’, ‘algemene 
beheersmaatregelen (ABM’s)’ en ‘opera-
tionele basisvoorwaarden programma’s 
(OPRP’s)’, zoals zij in de ISO 22000- 
standaard worden genoemd. 
De principes voor risicoanalyse worden 
ontleend aan twee methodes: FMEA  
(Failure Mode and Effect Analysis) maakt 
het verschil duidelijk tussen preventieve 
en correctieve maatregelen en het Zwit-

serse-kaas-model gaat in op de betrouw-
baarheid van maatregelen. Beide bena-
deringen worden gecombineerd in de 
Bow-Tie-methode van waaruit een relatie 
wordt gelegd met HACCP. 

Failure Mode and Effect Analysis
Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 
draait om de vraag: “welke fouten kun-
nen optreden en wat zijn dan de gevol-
gen?” Het risico van een fout wordt 
bepaald met de formule:

Risico = ernst x
kans op fouten  

detecteerbaarheid

Met het element ‘corrigeerbaarheid’ 
maakt FMEA onderscheid tussen preven-
tieve en correctieve maatregelen. Preven-
tieve maatregelen verkleinen de kans dat 
een fout zich voordoet; corrigeerbaarheid 
zorgt voor het signaleren van fouten en 
het beperken van de gevolgen door cor-

rectieve maatregelen. De keuze voor pre-
ventieve dan wel correctieve maatregelen 
hangt af van de praktische mogelijkhe-
den en de bijbehorende kosten. 

Het Zwitserse-kaas-model
Het Zwitserse-kaas-model werd in 1990 
bedacht door James T. Reason en gaat uit 
van het idee dat maatregelen niet altijd 
betrouwbaar zijn. In het model worden 
maatregelen voorgesteld als plakjes kaas 
waarbij het mogelijk falen wordt weerge-
geven door de gaten. Ongelukken ont-
staan wanneer het falen van verschillen-
de maatregelen gelijktijdig optreedt. In 
figuur 1 zijn de beginselen van FMEA en 
het Zwitserse-kaas-model samenge-
bracht. De figuur laat de zogenaamde 
barrièrebenadering zien waarin maatre-
gelen worden voorgesteld als ‘muren tus-
sen oorzaken en gevolgen’. Wanneer de 
beginselen van FMEA en het Zwitserse-
kaas-model worden gecombineerd ont-
staat een opeenstapeling van maatrege-
len waarin fouten in maatregelen weer 
nieuwe (preventieve of correctieve) maat-
regelen generen, waarin opnieuw fouten 
kunnen optreden en waarop een volgend 
niveau van maatregelen kan worden 
gelegd. Deze stapeling van beveiliging op 
beveiliging is in principe oneindig. Deze 
benadering lijkt wat ver te gaan, maar de 
praktijk kent vele voorbeelden, zie kader.

De Bow-Tie-methode
De Bow-Tie-methode is in de jaren 70-80 
opgekomen en dankt zijn populariteit 
aan de vorm (vlinderdas of bow tie) van 
het diagram waarin oorzaken en gevol-
gen zichtbaar worden gemaakt. In het 
centrum van het diagram staat de onge-
wenste situatie, links staan de mogelijke 

De HACCP-methode, zoals die in 1993 is vastgesteld in de Codex Alimentarius, geldt als de 

standaard voor het analyseren en beheersen van gevaren voor de voedselveiligheid. Sindsdien 

hebben zich belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. Aan de hand van algemene principes voor 

risicoanalyse wordt meer helderheid gebracht in twee van deze ontwikkelingen, namelijk het 

gebruik van een risicomatrix en de operationele basisvoorwaarden volgens ISO 22000.

Zwitserse kaas en HACCP,  
een mooie combinatie

Figuur 1. Preventieve en correctieve acties volgens FMEA en het Zwitserse-kaas-model.
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oorzaken en rechts de mogelijke gevol-
gen, zie figuur 2.

Food-Safety-Bow-Tie
Wanneer de veiligheid van voedingsmid-
delen wordt benaderd vanuit de beginse-
len van FMEA, het Zwitserse en de Bow-
Tie-methode ontstaat het Food-Safety-
Bow-Tie zoals weergegeven in figuur 3. 
Vanuit deze figuur kan eenvoudig een 
relatie worden gelegd met de definities 
van HACCP. 
Het Food-Safety-Bow-Tie begint links 
onderin met de herkomst van gevaren 
(hazards). Gevaren kunnen in voedings-
middelen aanwezig zijn door besmetting 
(Salmonella, metaal), natuurlijke aanwe-
zigheid (allergenen, fytotoxinen) of ont-
wikkeling (mycotoxinen, acrylamide). 
Beheersmaatregelen zijn gericht op het 
voorkomen van besmetting of ontwikke-
ling of op het wegnemen van gevaren 
(elimineren of reduceren). In beheers-
maatregelen kunnen afwijkingen optre-
den ten opzichte van de kritische grens-
waarden. Afwijkingen worden weggeno-
men door bewaking en correctieve 
maatregelen.

De risicomatrix 
Figuur 4 geeft de relatie tussen het Food-
Safety-Bow-Tie en een risico-matrix. Een 
beslisboom, zoals die in HACCP gebrui-
kelijk is, is in feite een beschrijving van 
deze relatie. De risicobeoordeling begint 
met het vaststellen van de ernst van een 
gevaar, bijvoorbeeld Campylobacter jejuni. 
Dit is de horizontale stippellijn. Vervol-
gens wordt de kans ingeschat, waarbij 
wordt uitgegaan van de situatie waarin 
geen maatregelen zijn genomen; dit is de 
verticale stippellijn. Het snijpunt van de 
lijnen, punt 1, geeft het aanvangsrisico. 
Beheersmaatregelen zorgen dat de kans 
op aanwezigheid van het gevaar in een 

product wordt teruggebracht, zodanig 
dat het risico laag wordt, punt 2. Bij 
afwijkingen in de beheersmaatregel ont-
staat een risico dat wordt weergegeven 
door punt 3. Door het signaleren van de 
afwijking en het blokkeren van het afwij-
kende product –  correctie – wordt het 
risico teruggebracht naar punt 4 dat 
samenvalt met punt 2. Beheersmaatrege-
len die kunnen worden bewaakt op basis 
van meetbare grenzen worden, afhanke-
lijk van het risico, aangeduid als kritieke 
beheerspunten (CCP’s). 
Wanneer het niet mogelijk is afwijkingen 
te signaleren en te corrigeren, moeten 
maatregelen worden genomen om de 
kans op de afwijking te verkleinen; punt 
3 schuift hierdoor naar links. Beheers-
maatregelen die op deze manier worden 
benaderd, worden in ISO 22000 ‘Operati-
onele Basisvoorwaarden’ (OPRP’s) 
genoemd. Een voorbeeld is het toevoe-
gen van sorbaat in filet americain of 
huzarensalade. De controle van de hoe-
veelheid sorbaat in het eindproduct is 
ingewikkeld en in de praktijk wordt daar-

om gekozen voor maatregelen die de 
kans op fouten in het toevoegen zo klein 
mogelijk maken. Goede instructie van 
medewerkers is hierbij een belangrijk 
middel.
CCP’s beheersmaatregelen zijn waarbij 
de nadruk ligt op het signaleren en corri-
geren van afwijkingen en OPRP’s zijn 
beheersmaatregelen waarbij de nadruk 
ligt op het voorkomen van afwijkingen. 
Een beheersmaatregel als koelen heeft 
kenmerken van beide: de temperatuur 
wordt bewaakt in koelcellen en laadruim-
tes, het risico van het breken van de koel-
keten wordt beperkt door een snelle 
overgang van de ene naar de andere 
gekoelde ruimte. Ook hier is de instructie 
van medewerkers belangrijk. 

Omstandigheden
Een interessante vaststelling in het voor-
gaande is dat het risico van afwijkingen 
mede wordt bepaald door de aard van de 
beheersmaatregel. Bij een beheersmaat-
regel die een gevaar elimineert of redu-
ceert (zoals pasteuriseren) en daarmee 

Zwitserse kaas en HACCP,  
een mooie combinatie

Rauwe melk kan besmet zijn met ziekteverwekkers, zoals Sal-
monella. Preventieve maatregelen zoals goede hygiëne 
beperken de kans op besmetting; al kan besmetting door 
mogelijke fouten nooit geheel worden uitgesloten. Besmet-
ting van rauwe melk kan ongedaan worden gemaakt - of 
gecorrigeerd - door pasteurisatie. Tijdens de pasteurisatie 
kunnen echter fouten optreden, bijvoorbeeld door een 
gebrek aan stoom. Ondanks maatregelen die zorgen voor 
betrouwbare stoomtoevoer zijn pasteurs voor drinkmelk altijd 
voorzien van een bewakingssysteem dat een te lage tempera-
tuur signaleert en corrigeert: onvolledig gepasteuriseerde 
melk gaat terug naar de opslag voor rauwe melk. In een 

waargebeurde praktijkcase bleek echter dat een elektroni-
sche temperatuuropnemer door een losgeraakt contact, 75 °C 
aangaf terwijl de werkelijke temperatuur 68 °C bleek te zijn. 
Een preventieve maatregel voor deze afwijking zou zijn dat 
het contact wordt vastgelast in plaats van geschroefd. Een 
correctieve maatregel zou zijn dat de opnemer wordt 
bewaakt door een tweede temperatuuropnemer. Dit voor-
beeld laat een opeenstapeling van maatregelen zien: pasteu-
risatie, temperatuurbewaking en bewaking op de bewaking. 
Kalibratie van de temperatuuropnemers voegt nog een vol-
gend niveau toe.

Los contact bij de pasteurisatie van drinkmelk

Figuur 2. Bow-Tie-diagram met primaire oorzaken en gevolgen van onveilige voeding.  
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belangrijk inzicht te hebben in de primai-
re oorzaken, beheersmaatregelen en 
mogelijke afwijkingen. Benaderingen 
zoals FMEA, het Zwitserse-kaas-model en 
de Bow-Tie-methode zijn hierbij goede 
hulpmiddelen. Kennis van grondstoffen, 
producten, processen en van effecten van 
gevaren op de gezondheid van de consu-
ment is essentieel.

Periodieke revisie
Methoden voor risicoanalyse zijn voort-
durend in ontwikkeling en ook in HACCP 
zijn er sinds het begin verschillende ver-
beteringen en aanpassingen gedaan. De 
formele HACCP-methode in de Codex 
Alimentarius zou geen rem mogen zijn op 
de verdere ontwikkeling van de methode 
en periodieke revisie zou vanuit dat oog-
punt een goede zaak zijn. Uitwerking van 
de HACCP-methode via ISO 22004 – 
Guidance on the application of ISO 
22000 – is hiervoor een relatief gemakke-
lijk alternatief. 

Bij een beheersmaatregel die een gevaar 
voorkomt, en daarmee een veilig product 
veilig houdt (bijvoorbeeld koelen), bete-
kent een afwijking niet direct dat het vei-
lige product onveilig wordt. Het risico 
van de afwijking wordt vooral bepaald 
door de omstandigheden. Voor een goe-
de beoordeling van het risico is het 

een onveilig product veilig maakt, bete-
kent een afwijking dat een gedeelte van 
het product onveilig blijft. Het risico van 
de afwijking is daarom relatief groot. 
Beheersmaatregelen die zijn ontworpen 
om gevaren te elimineren of te reduceren 
worden in de beslisboom in de Codex Ali-
mentarius daarom aangemerkt als CCP’s. 

Paul Besseling
P. Besseling, adviseur en trainer Voedselveiligheid, Précon 

Food Management, pbesseling@precon-food.nl

Figuur 3. Food-Safety-Bow-Tie.

Figuur 4. Relatie tussen Food-Safety-Bow-Tie en risicomatrix.
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