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Reiniging en decontaminatie

Voedingsmiddelenproducenten moeten
een goede productkwaliteit kunnen
garanderen. Dit betekent dat zij hun pro-
ductiemiddelen zodanig moeten kiezen
en inzetten dat het risico van microbiolo-
gische belasting van het productieproces
minimaal is. Tegelijk is er echter de druk
om de operationele efficiency te verhogen.
Dit kan door de capaciteit op te voeren en
verstoringen van de procesgang door het
falen van apparatuur te reduceren. 
Maar wat hierbij ook een belangrijke rol
speelt, is het terugdringen van stilstand
van productielijnen als gevolg van reini-

gen en omstellen. Dat hiervoor steeds
meer aandacht komt, heeft grote gevol-
gen voor het ontwerp van machines en
apparatuur. Veelal zijn het bedrijven met
een hoge bezettingsgraad van productie-
lijnen die een voortrekkersrol vervullen in
het ontwikkelen van efficiënte reinigings-
methoden.

Teamverband
Tegenwoordig moeten machines en
apparatuur voldoen aan de geldende
HACCP-normen. Daarmee is hygiënisch

ontwerp niet langer uitsluitend een keuze
van de machineleverancier. Wel moet
deze ervoor zorgen dat de kosten van de
apparatuur en de te beheersen risico’s
met elkaar in balans zijn. 
Dat er steeds meer eisen worden gesteld,
leidt ertoe dat het ontwerpen van machi-
nes en apparatuur steeds vaker in team-

verband zal plaatsvinden. Hierbij is een
samenwerking tussen de toekomstige
gebruiker - de voedingsmiddelenprodu-
cent - en de machineleverancier noodza-
kelijk: de disciplines operations (opera-
tors en technische staf) voedingsmidde-
lentechnologie, microbiologie,
kwaliteitszorg, machineontwerp en reini-
gingstechnologie bedenken samen
oplossingen.

Richtlijnen
Bij het zoeken naar oplossingen voor
hygiënisch ontwerp zijn er richtlijnen

waarmee voedingsmiddelenproducent
en machineleverancier rekening kunnen
houden.

ISO 14159 
Zeer goed bruikbaar is de internationale
norm ISO 14159 (Safety of machinery –
Hygiene requirements for the design of
machinery), waarin, aan de hand van een
risicoanalyse, keuzes in het ontwerppro-
ces worden gemaakt. Deze keuzes wor-
den gedocumenteerd en er wordt aange-
geven hoe de verificatie van het ontwerp
wordt uitgevoerd. 
De norm biedt een systematische aanpak
voor hygiënisch ontwerp van apparatuur
door:
1. Het vastleggen van de limieten van de

apparatuur, het beoogde gebruik
ervan en de betrokken producten en
processen.

2. Het uitvoeren van een analyse op
microbiologische, chemische en fysi-
sche gevaren. 

3. Het uitvoeren van een risicoanalyse op
deze gevaren met betrekking tot de

aspecten van voedselveiligheid.
4. Het kiezen van geschikte materialen.
5. Het toepassen van engineeringsvoor-

schriften om de mogelijke gevaren te
elimineren.

6. Het verifiëren van de hygiënisch ont-
werpaspecten van de apparatuur.

7. Het documenteren van het beoogde
gebruik van de apparatuur, het onder-
houd en de reiniging. 

EN 1672-2
Een norm die vergelijkbaar is met de ISO-
norm is de Europese norm EN 1672-2
(Food processing machinery – Basic con-
cepts – Part 2: Hygiene requirements). 

EHEDG
De richtlijnen van EHEDG vormen een
praktische invulling van veel eisen voor
het hygiënisch ontwerpen van productie-
lijnen en apparatuur. 

NSF/ANSI/3A
De standaardisatieorganisaties in de Ver-
enigde Staten hebben een standaard
opgesteld die afgeleid is van ISO 14159.
Hierin is echter geen risicoanalyse opge-

nomen en deze norm geeft derhalve
alleen ontwerpinstructies. 

American Meat Institute 
In de Verenigde Staten heeft de branche-
organisatie voor vleesverwerkende
bedrijven een richtlijn opgesteld. Voor de
Europese leveranciers van apparatuur
wordt dit een belangrijke richtlijn omdat
het American Meat Institute (AMI) een
gezaghebbend instituut is waarin alle
grote voedingsmiddelenproducenten van
de Verenigde Staten vertegenwoordigd
zijn (onder andere Sara Lee, Kraft, Tyson
en Con Agra). 
De Amerikaanse richtlijn bevat veel prak-
tische eisen en de EHEDG-richtlijnen zijn
in deze eisen duidelijk herkenbaar. In
vergelijking met de ISO 14159-richtlijn
bevat de AMI-richtlijn meer specifieke
ontwerpeisen. Verder anticipeert de
richtlijn op de reinigingsaanpak van de
bedrijven in de Verenigde Staten. Deze
verschilt soms van de Europese aanpak in
de intensiteit van reinigen en gebruikte
reinigingsmiddelen.

De eisen die aan machines en apparatuur voor de verwerking en

verpakking van voedingsmiddelen worden gesteld, zijn sterk in

ontwikkeling. In eerste instantie waren het de grotere voedings-

middelenproducenten zelf die eisen en normen stelden. Op dit

moment zijn vele organisaties, waaronder NEN, ISO, EHEDG,

NSF en ANSI, betrokken bij het formuleren van normen. Hygië-

nisch ontwerpen wordt steeds vaker een zaak van voedingsmid-

delenproducent en machineleverancier samen. 

Richtlijnen hulpmiddel bij hy

Hygiënisch ontwerpen van machines
en apparatuur vereist een
multidisciplinaire aanpak
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Principes
De AMI-richtlijn vermeldt tien principes
waaraan een hygiënisch ontworpen
installatie moet voldoen. Dit zijn:
1. Reinigbaar tot op microbiologisch

niveau.
2. Gefabriceerd van geschikte materialen.
3. Toegankelijk voor inspectie, onder-

houd, reinigen en/of desinfectie.
4. Geen ophoping van product of vloei-

stoffen.
5. Holle ruimten zijn hermetisch 

afgesloten.
6. Geen dode hoeken en gaten.
7. Functioneren onder hygiënische 

condities.
8. Hygiënisch ontwerp van ondersteu-

nende functies.
9. Hygiënisch compatibel met andere

fabriekssystemen.
10. Validatie van het reinigings- en 

desinfectieprotocol.
Voor elk van deze principes is een check-
lijst opgesteld waaraan een ontwerp
wordt getoetst. Ook kan een waardering
worden gegeven. Dit resulteert in een

score die bedrijven kunnen gebruiken bij
het nemen van aankoopbeslissingen. 
Verder noemt de AMI principes die in het
ontwerpproces zou moeten worden mee-
genomen. Enkele voorbeelden zijn:
– Principe 2: Geschikte materialen 

(foto 1);
– Principe 4: Geen ophoping van 

product of vloeistoffen (foto 2);
– Principe 7: Functioneren onder hygië-

nische condities (foto 3);
– Principe 8: Hygiënisch ontwerp van

ondersteunende functies (foto 4). 

Bedrijfsspecifieke eisen
In aanvulling op de hiervoor genoemde
normen hebben veel voedingsmiddelen-
producenten bedrijfsspecifieke richtlij-
nen. Deze moeten ook in het ontwerp
worden betrokken. 

Geen ‘quick-fix’
Het eindproduct dient als uitgangspunt
te worden genomen bij het hygiënisch
ontwerpen van machines en apparatuur.
Hierdoor kunnen de hygiëne-eisen per

gebruiker verschillen. Daarnaast kunnen
de eisen ten aanzien van hygiëne en vei-
ligheid conflicterend zijn. 
De ontwerper zal een oplossing moeten
vinden door risico’s af te wegen. Verder is
documentatie van het ontwerp, de ont-
werpeisen en de gemaakte keuzes
belangrijk voor de verificatie van het ont-
werp. De voordelen van hygiënisch ont-
werp kunnen enorm zijn. Kostenbewa-
king tijdens het ontwerpproces is echter
van groot belang om tot een economisch
bruikbare oplossing te komen. 
Ten slotte vereist hygiënisch ontwerpen
van machines en apparatuur een multi-
disciplinaire aanpak waarbij voedings-
middelenproducenten en machineleve-
ranciers samen tot bruikbare oplossin-
gen moeten komen. Een ‘quick-fix’ is dan
ook nog niet voorhanden. 

Richtlijnen op internet 
– www.iso.org
– www.nen.nl
– www.ehedg.org
– www.ansi.org
– www.meatami.com
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AMI-richtlijn vertaalt naar praktijk
De AMI noemt principes die in het ontwerpproces zou moeten worden meegenomen. Wat deze betekenen voor de MegaSlicer
van CFS, illustreren de foto’s. 

ygiënisch ontwerp

Foto 1 
Principe 2:

Geen alu-
minium,

maar roest-
vast staal
als basis-

materiaal.

Foto 3 Principe 7: Voorkom rommel rondom de
productielijn, zorg voor een overzichtelijke 
productieomgeving.

Foto 4 Principe 8: Een glad bedieningspaneel
zonder knoppen en schakelaars, draagt bij

aan een hygiënisch ontwerp.
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Foto 2 Principe 4:
Door bij de Auto-
matic Loader een
hellend vlak toe
te passen, wordt
vermeden dat
vloeistoffen ach-
terblijven.


