
‘Uitzendkracht verminkt
door zaagmachine’ en
‘Cruiseschippassagiers

ernstig geïnfecteerd op dagje uit’. Dit
soort voorvallen heeft de overheid de
afgelopen jaren trachten te voorko-
men door tal van maatregelen in te
voeren ter bescherming van consu-

menten enwerknemers. Tal van wet-
ten, normen en regels zijn opgesteld
zoals de CE (de machinerichtlijn
opgenomen in de Nederlandse Wet
op Gevaarlijke Werktuigen en het
Warenwetbesluit Machines), HACCP
(Hazard Analyses Critical Control
Points), EHEDG (European Hygienic
Equipment Design Group),

GMP(Good Manufacturing Practi-
ces), Wet Productaansprakelijkheid,
et cetera. Toch lijkt er nauwelijks een
afname van het aantal calamiteiten
plaats te vinden. Industrie en contro-
lerende instanties lijken hevig te zijn
verdeeld over hoe Nederland met
deze regels om dient te gaan.

Vakkennis
Allereerst moeten we constateren dat
er een groot verschil is tussen het
perspectief van waaruit de machine-/
apparatenbouwers praten met die
van de producerende levensmidde-
lenbedrijven. De laatste concentreren
zich met name op de HACCP- en
Arbo-achtige onderwerpen. Deze
procedures en wetgeving zouden
moeten aangeven waar zich welke
kritische processtappen bevinden en
hoe het bedrijf hiermee omgaat c.q.
de kwaliteit geborgd heeft.

Een probleem dat zich hierbij voor-
doet, is dat er per kritisch controle-
punt een inschatting moet worden
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gemaakt in hoeverre het object of de
processtap veilig is voor de arbeider
en geen risico vormt voor (chemische
en/of microbiologische) contamina-
tie voor de consument. Hierbij dient
de auditor uit te gaan van de laatste
stand van de technologie en op basis
daarvan zijn inschatting te maken om
te komen tot zaken die direct dienen
te worden aangepast en zaken die
middels monitoringschema’s worden
gecontroleerd.

Om deze inschatting te kunnen
maken is een zeer gedegen vakkennis
nodig van apparaten, machines en
proceslijnen en een goed inzicht in
de operationele bedrijfsvoering van
dit soort machines en installaties. In
de praktijk blijken er echter maar
zeer weinig inspecteurs en auditors te
zijn die voldoende opgeleid en erva-
ren zijn om deze risico-inschattingen
naar behoren te kunnen uitvoeren.
Gevolg is dat de producenten veelal
teruggrijpen naar bestaande techno-
logieën en werkwijze en
HACCP/Arbo-trajecten veelal leiden
tot verbeteringen in de marge.

Pro-actief
De benadering van het probleem
moet dan ook veelal worden gezocht
in een pro-actieve benadering door de
gehele industrie. Het probleem wat
zich dan echter voordoet is dat tal van
aandachtsgebieden met elkaar in con-
flict zijn. Enkele voorbeelden.

Een voedingsmiddelenbedrijf wil
zijn producten aseptisch gaan verpak-
ken. Vanuit de kennis van aseptiek en
de kwaliteitsborging is besloten dat
bij constatering van non-steriliteit de
procedure te volgen waarbij de pro-
ductie wordt afgebroken, de installa-
tie gereinigd, gesteriliseerd en dan
opnieuw wordt opgestart. Dezelfde
procedure wordt ook gehanteerd
wanneer wordt overgeschakeld van
product of verpakking. Het bedrijf zal
zeer snel merken dat het door de pro-
cedures gekoppeld aan aseptiek ern-
stig wordt beperkt in haar flexibiliteit
en dus veel minder snel kan inspelen
op de verschillende eisen van klanten.

Een machinebouwer heeft besloten
om een bestaande machine aan te
passen aan de laatste inzichten van de
CE en EHEDG. Al snel blijkt dat het
zeer moeilijk is om vanuit een
bestaand concept het systeem hygië-
nischer en veiliger uit te voeren zon-
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der dat dit tot drastische verhoging
leidt van de kostprijs van de machine.
Duidelijk is dat een kostprijsverho-
ging niet wenselijk is vanuit commer-
ciële overwegingen. Wil men komen
tot een echte verbetering, dan moet
men eigenlijk bij de basis beginnen
en de machine totaal nieuw ontwer-
pen. Het een en ander heeft ook in
die opzet veelal een prijsverhoging
tot gevolg en vraagt ten minste een
enorme financiële inspanning van de
machinebouwer.

Uitdaging
Veelal wordt terecht geredeneerd dat
de operator de grootste besmettings-
bron is met betrekking tot contami-
naties en dat door het buitensluiten
van de operator in een machine een-
voudiger een hoger veiligheidsniveau
kan worden bereikt. De machines
worden dan vaak van beschermende
omkastingen voorzien welke met
interlocks worden beveiligd. Ruimtes
worden in verschillende klassen
ingedeeld en middels sluizen
gescheiden. Echter ook hier geldt
weer dat de flexibiliteit van de instal-
latie of het bedrijf nadelig wordt
beïnvloed, de omsteltijden van de
machines en lijnen nemen met
sprongen toe, de flexibiliteit van de
operators wordt drastisch beperkt.

Het blijkt in de praktijk een zeer
moeizaam proces om te komen tot
een goede evenwichtige afweging van
de verschillende aandachtsgebieden
die van toepassing zijn voor een nieu-
we installatie of totaalbedrijf. Zelfs
multidisciplinaire teams van ervaren
technologen, constructeurs, kwali-
teitsmensen, operationele en finan-
ciële mensen blijken aan dit soort
trajecten een zeer grote uitdaging te
hebben.

Onderwerpen zoals hygiënisch ont-
werp en veiligheid staan nooit op
zichzelf en moeten altijd worden
bekeken in het perspectief van kosten
en operationele aspecten, hetgeen de
afweging zeer complex maakt.

Door dit dilemma blijkt in de prak-
tijk vaak dat veel bedrijven zorgen dat
ze op een re-actieve manier voldoen
aan de wetgeving. Inspecteurs op
hun beurt inspecteren de installaties
naar eer en geweten maar met
beperkte diepgaande kennis van de
materie en de mogelijkheden van
nieuwe technologieën. Deze werkwij-
ze blijft in de meeste gevallen
bestaan totdat er een ingrijpende
calamiteit optreedt, bijvoorbeeld een
bedrijfsongeval of een grootschalige
productreclaim waardoor alle betrok-
kenen met de neus op de feiten wor-
den gedrukt en er een meer pro-
actieve benadering wordt afgedwon-
gen.

Europese wetgeving
Het zou wenselijk zijn
als Nederland haar
positie op de internatio-
nale levensmiddelen-
(machine)handel kan
verstevigen door ener-
zijds zelf een pro-actie-
ve benadering van dit
onderwerp te kiezen en
anderzijds via de diplo-
matieke weg druk uit te
oefenen op de Europese
wetgeving op naleving
en sanctioneren van de
zaken die niet in lijn
zijn met de wetgeving
en richtlijnen. Per slot
van rekening kunnen
we wel constateren dat
Nederland qua kennis
op dit gebied voorloopt
op de meeste andere
EU-landen. En de
essentie van de CE en
andere richtlijnen is de
bevordering in de EU-
handel.

Toch is een geïnte-
greerde benadering in
de praktijk niet zo
moeilijk als het lijkt.
Belangrijk is om voor
die kennisgebieden die binnen het
eigen bedrijf niet aanwezig zijn een of
twee externe deskundige(n) aan te
trekken. Hiermee kan een team wor-
den geformeerd die problemen op het
gebied van CE, hygiënisch ontwerp,
HACCP, voedselveiligheid en de bijbe-
horende operationele consequenties
op goede manier kan benaderen en
kritische punten kan belichten.
Belangrijk is dat ten minste één lid
van het team ervaring heeft met
soortgelijke processen en de groep
kan leiden.

Operator
Voor wat betreft de technische kant
van de benadering moet men een aan-
tal uitgangpunten in het oog houden,
zoals:

Een gezegde is ‘Van ijzer wordt men
niet wijzer’. Meer onderdelen in
machines en installaties betekent meer
kosten, meer kansen op besmettings-
bronnen (afdichtingen) en meer draai-
ende delen die gevaar kunnen opleve-
ren. Een goede analyse van de proble-
men en een goed geëngineerde oplos-
sing levert op langere termijn vele
voordelen op.

De operator is de belangrijkste risi-
cofactor op het gebied van hygiëne en
machineveiligheid. Door de operator
buiten de kritische ruimtes te houden
kan in de meeste gevallen een intrin-
siek veiliger systeem worden
gebouwd. Dit geldt voor machines,
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installaties en ruimtes.
De kritische ruimtes moeten zo klein

mogelijk worden gehouden omdat dat
minder onderdelen betekent die
besmet kunnen raken. Ook zijn kleine
kritische ruimtes veelal beter te bena-
deren voor operators dan grote ruim-
tes. Voor de farmaceutische industrie
is dit een reden om steeds meer af te
stappen van grote cleanrooms en over
te stappen naar isolatortechnologie.

Zorg voor een strikte scheiding van
de diverse ruimtes, zowel in ruimtes
als ook in machines. Alleen door een
zeer strikte scheiding kunnen
eisen/procedures per ruimte worden

gedefinieerd ten aanzien van reini-
ging, desinfectie, veiligheid, et cete-
ra. Vooral de grijze gebieden tussen
de verschillende ruimtes zijn vaak de
meest kritische spots.

Belangrijk is natuurlijk om de lat
van het verbeteringstraject voldoende
hoog te leggen. Per slot van rekening
komen de technisch/technologisch
beste oplossingen voort uit proble-
men die in eerste instantie onoplos-
baar leken. ■
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