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Voedselveiligheid & Kwaliteit
Thema: Voedselveiligheid

Bij validatie van technische installaties 
wordt vaak gebruik gemaakt van het 
zogenaamde V-model, zie de figuur. Dit 
V-model werd eind jaren 80 ontwikkeld 
voor het ontwerpen van software voor de 
farmaceutische industrie. De projecten 
daar werden dusdanig complex en 
ondoorgrondelijk dat de Amerikaanse 
FDA eisen ging stellen aan deze software. 
De FDA definieeerde deze eis als volgt: 
‘Establishing documented evidence 
which provides a high degree of assu-
rance that a specific process will consis-
tently produce a product meeting its pre-
determined specifications and quality 

attributes’ (1). Het V-model geeft aan de 
linkerzijde de eisen weer en hoe deze in 
het ontwerp worden vertaald en aan de 
rechterzijde hoe het ontwerp wordt 
gebouwd en getest aan de hand van de 
gestelde eisen aan de linkerzijde. Het 
model is dusdanig generiek dat het op 
ieder project kan worden toegepast. 
Door de jaren heen wordt het steeds 
meer gebruikt als systeemmodel voor 
een groot scala aan projecten, zowel in 
kantooromgevingen als in technische en 
technologische omgevingen. 

Installation Qualification 
In het V-model zien we drie essentiële 
termen die in validatietrajecten altijd 
worden gebruikt, te weten IQ, OQ en PQ. 
IQ betekent Installation Qualification en 

houdt in een controle of alle componen-
ten en/of deelsystemen correct zijn 
gebouwd en geïnstalleerd. Dit is de eer-
ste validatiestap van de installatie. De 
eventuele FAT (Factory Acceptance Test) 
van een machine of deelsysteem (dus ook 
software) heeft dus al daarvoor plaatsge-
vonden. De betreffende leverancier kan 
dus voor zijn deel al verder zijn in het 
validatieproces. Omdat de installatie nog 
niet als een geheel heeft gedraaid, is het 
zinvol om goed te bedenken hoever je 
moet gaan in het imiteren van de uitein-
delijke productiesituatie. Volgens VM 
Engineering zou het accent veel meer 
moeten liggen op de compleetheid en 
kwaliteit van levering.

Operational Qualification
Vervolgens komen we bij de Operational 
Qualification (OQ). Deze validatiestap 
wordt vaak verward met de overname of 
vrijgave voor productie en er worden dan 
ook vaak onterechte eisen aan deze vali-
datie gesteld. Bedenk in deze fase goed 
dat het totale systeem nog nooit als 
geheel gedraaid heeft. Deze Qualificatie 
is wat ons betreft dan ook eendimensio-
naal. We kijken bijvoorbeeld of het roer-
werk draait, maar nog niet of dat deze 
ook goed mengt. Of, in het geval van een 
vullijn, kijken we of producten goed en 
veilig door de lijn lopen; we kijken nog 
niet of dat ook op de goede snelheid 
gaat. 
Het moment van de OQ is vaak het 
moment dat de productiedruk toeneemt. 
De installatie is in zijn geheel opgesteld 
en beweegt. Voor buitenstaanders lijkt 
het alsof er kan worden geproduceerd. 
De shelf-life testen moeten echter nog 
worden gedaan. Ook zijn de operators 
nog niet vertrouwd met de installatie en 
zijn de engineers van de machines en sys-

temen nog druk doende om zaken in te 
regelen. Om te voorkomen dat de pro-
ductiedruk tot improductiviteit leidt, is 
het zeer raadzaam om ruim vooraf de ver-
wachtingen van een ieder duidelijk te 
hebben en voldoende tijd te reserveren 
voor de verschillende activiteiten.
Hoe graag we allemaal willen dat het sys-
teem volledig gaat draaien, het is toch 
echt het meest raadzaam en effectief om 
systematisch de checks te doorlopen 
voordat de capaciteit fors omhoog gaat. 
Denk daarbij aan de checklijsten die  
piloten doornemen voordat zij het vlieg-
tuig starten, ongeacht hoe vaak er is 
gevlogen.

Performance Qualification
Na de Operational Qualification komt de 
Performance Qualification (PQ). Deze 
testen richten zich op meerdere dimen-
sies. Bereiken we bijvoorbeeld met het 
CIP-systeem telkens de vereiste reiniging 
(gemeten door middel van swabs) met de 
gegeven temperatuur, tijd en chemica-
liën combinatie. Of in geval van de vul-
lijn: kunnen we de vereiste technische 
beschikbaarheid van de lijn bereiken op 
basis van de ontwerpcapaciteit en flexibi-
liteit van de lijn. Vanuit de Statement of 
Requirements (SOR of URS) kunnen de 
eisen worden opgesteld op basis waarvan 
de PQ-testen worden uitgevoerd. Ook 
hier ontstaat vaak verwarring, want dit 
soort zaken kunnen eigenlijk pas goed 
gemeten worden wanneer de installatie 
in normaal commercieel gebruik is. Dat 
betekent dat we voorstellen dit soort vali-
daties pas na een, twee maanden te heb-
ben geproduceerd, uit te voeren. Dat 
betekent echter wel dat met de commer-
ciële productie wordt begonnen tussen 
de OQ en de PQ (en dus ook met de 
eventuele shelf-life tests). Ook moet dan 
met de leveranciers goed zijn vastgelegd 
wanneer de overdracht van de installatie 
plaatsvindt. Dat geldt voor de overdracht 
van eigendom, maar zeker ook voor over-
dracht van verantwoordelijkheid, onder-
houdsverplichting, ondersteuning, enzo-
voorts. Ook intern is het vaak onduidelijk 
wie verantwoordelijk is: het projectteam 
of het operationele team.

Op piekcapaciteit
Vaak wordt gekozen voor een overdracht 

Installaties en machines die de voedingsmiddelenindustrie in 

gebruik neemt, moeten eerst worden gevalideerd. Dit is een 

complex proces waarbij allerlei belangen spelen. Zeer belangrijk 

is dan ook dat betrokken partijen alle stappen doorgronden en 

vooraf goede afspraken maken over wie wat op welk moment in 

het proces doet en wie waarvoor verantwoordelijk is. 

We gaan valideren, wat nu?

‘IQ, OQ en PQ zijn drie 
essentiële termen in het 
validatieproces’
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direct na de OQ (voor veel mensen is de 
perceptie dat Operational Qualification 
hetzelfde is als operationele overdracht) 
en wil men de machines ook op piekca-

paciteiten zien draaien. In de praktijk 
zien we echter dat operators en operatio-
neel management dan nog worstelen 
met de installatie omdat nog lang niet 

alles soepel draait en ze nog dagelijks 
leren waardoor de OEE achterblijft. 
Anderzijds willen de leveranciers graag 
weg en het project kunnen overdragen. 
Veel machines hebben nog nauwelijks op 
capaciteit gedraaid en veel (kleine) 
aspecten komen nu pas aan het licht. 
Met name hier geldt dat goede voorbe-
reiding en eenduidigheid in de termen en 
verwachtingen cruciaal is.

Maak goede afspraken
Meer nog dan in de farmacie en voor 
businessmodellen hebben we bij valida-
ties van technische installaties in de voe-
dingsmiddelenindustrie te maken met tal 
van belangen en aspecten. Het is dan ook 

belangrijk dat alle partijen goed begrij-
pen wat er tijdens de diverse stappen van 
het validatieproces van technische instal-
laties gebeurt. Spreek deze stappen goed 
door. Houd daar met de planning reke-
ning mee en schep geen valse verwach-
tingen. Kennis van de materie is een eer-
ste vereiste om dit proces soepel te laten 
verlopen.
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‘Met de shelf-life tests wordt 
begonnen tussen OQ en PQ’

Figuur 1. Het V-model geeft aan de linkerzijde de eisen weer en hoe deze in het ontwerp worden vertaald en aan de rechterzijde hoe het  
ontwerp wordt gebouwd en getest. Het model is dusdanig generiek dat het op ieder project kan worden toegepast.

Customer activities

Market

PV
(Product

Validation)

Commercial validated product

Will the product meet the required specifications?

Will the process produce as specified production test with product (capacity test)?

Closing
Gate

PQ
(Performance
Qualification)

(White) Water test (will the pump pump will the strirrer stir, etc..?

Commercial
Production

Gate
OQ

(Operational
Qualification)

IQ
(Installation

Qualification)

FAT+SAT

Is it installed correctly?

Construction

DQ
(Design

Qualification)

Car
Gate

DDS
(Detailed Design

Specification)

BOD
Gate

BOD

SOR
Gate

SOR

Recognition Gate

Idea /
Customer
demand

Need

_vmt0812_hd   23 05-04-12   13:52:19


