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Technologie

Toenemende eisen vanuit de markt en technologische

vooruitgang leiden tot nieuwe producten en procesaan-

passingen. Een gestructureerde procesvalidatie vermin-

dert de onzekerheid over de vraag of aangepaste proces-

sen het wel goed doen en leidt tot een hogere product-

kwaliteit. Procesvalidatie vereist kennis van product en

proces.

De vier belangrijkste redenen voor pro-
cesvalidatie zijn superieure kwaliteit en
daarmee tevreden klanten en afnemers,
financieel voordeel door verminderde uit-
val en reductie van het aantal metingen,
voldoen aan wet- en regelgeving (binnen
HACCP en de nieuwe EG-verordening
852/2004 is validatie verplicht). Daar-
naast is validatie de beste kwaliteitsga-
rantie die je kunt krijgen. Immers, je kunt

beter vooraf zekerheid inbouwen dan
producten achteraf  controleren, want
hoe vind je één ‘fout’ product tussen tien
duizend ‘goede’?

Definitie FDA
De Amerikaanse Food and Drugs Admi-
nistration (FDA) omschrijft in haar ‘Gui-
deline on General Principles of Process
Validation’ procesvalidatie als volgt:

‘Establishing documented evidence
which provides a high degree of assuran-
ce that a specific process will consistently
produce a product meeting its pred-
etermined specifications and quality
attributes’.
Het gaat er dus om objectief bewijs
schriftelijk vast te leggen, te weten wat
het proces kan en dit vervolgens beheer-
sen en vooraf specificaties te stellen.
Hiertoe is een gestructureerde aanpak
van procesvalidatie nodig. Met procesva-
lidatie bedoelt de FDA meer dan alleen
een verificatie aan het eind van de ont-
wikkelfase. De gestructureerde aanpak is
weergegeven in het kader bij dit artikel
en verder uitgewerkt in het TNO-boek
‘The Process of Validation’.

URS
TNO heeft de ervaring dat organisaties in
de praktijk te weinig gebruik maken van
zo’n gestructureerde aanpak. Het is voor
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I   Validatieplan
Het validatieplan beschrijft de volledige route van het valida-
tieproces. Behalve de reikwijdte van het proces komen ook
producteigenschappen, procesapparatuur, het meetproto-
col, beoordelingscriteria, documentatie, tijd en budget aan
bod.

II   Installation Qualification (IQ)
Bij de installatiekwalificatie (IQ) moet worden bewezen dat
alle kritische proces- en meetapparatuur juist is geïnstal-
leerd en naar behoren functioneert. Nieuwe apparatuur
moet van tevoren zijn getest (‘commissioning’) op bijvoor-
beeld stroomsnelheid, temperatuur, druk, CIP-condities,
pompen en openstaande kleppen.

III   Operational Qualification (OQ)
Bij de operationele kwalificatie (OQ) moet bewijs worden
geleverd dat de apparatuur onder alle toegestane omstan-
digheden goed functioneert. Tijdens deze stap worden de
grenzen van procesindicatoren vastgesteld waarbinnen het
proces als beheerst wordt beschouwd (‘process control
limits’). Het gaat bij OQ vaak om challenge- testen en gedef-
inieerde worst-case-condities. Kan het proces wat het moet
kunnen?

IV   Performance Qualification (PQ)
De procesperformance-kwalificatie (PQ) is gericht op het
juist functioneren en het beheersen van het proces bij nor-
male omstandigheden, zodat het proces een consistent pro-

duct levert dat aan de vooraf gestelde eisen voldoet. Het
gaat hierbij om de herhaalbaarheid en stabiliteit van proces-
indicatoren. Doet het proces wat het kan? 

V   Maintenance Qualification (MQ)
Maintenance Qualification (MQ) moet aantonen dat het pro-
ces onder controle blijft en laat zien wanneer procesindica-
toren buiten hun ‘critical limits’ (dreigen te) komen. Zodra
zich een significante wijziging voordoet in grondstofspecifi-
caties, (product)ontwerp of (productie)proces, moet worden
vastgesteld of er geen negatieve gevolgen zijn voor het re-
sultaat. Vaak worden de gewijzigde onderdelen gehervali-
deerd. Goede documentatie van wijziging is nodig om aan te
tonen dat alleen producten afkomstig van gevalideerde pro-
cessen op de markt komen. 

De validatiecyclus.
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bedrijven niet altijd duidelijk welk resul-
taat een proces precies moet opleveren.
Besparen op validatiekosten betekent dat
men risico neemt dat het proces niet
functioneert zoals gewenst. Dat kan lei-
den tot extra kosten.
Voorafgaand aan procesvalidatie is het
essentieel de gewenste specificaties van
product en proces (‘user requirements
specifications’, URS) te definiëren. Die
liggen immers aan de basis van alles wat
daarna komt. Vanuit de gewenste URS
moeten grenswaarden (‘critical limits’ of
‘control limits’) voor procesparameters
worden gesteld, zoals temperatuur en
druk. Voor het vaststellen van de juiste
grenswaarden is een gevarenanalyse of
risicobepaling aan te bevelen. Opereert
het proces binnen de grenswaarden, dan
worden de specificaties altijd gehaald.
De volgende voorbeelden illustreren het
belang van URS en grenswaarden.

Milde verhitting
Milde pasteurisatie en sterilisatie hebben
grote voordelen voor productkwaliteit en
procesefficiëntie. Vragen bij het stellen
van de URS en grenswaarden zijn: wat
zijn de producteigenschappen (pH,

gebruikte zuren, aw, deeltjes), welke
micro-organismen moeten worden geï-
nactiveerd, wat zijn de inactivatieken-
merken hiervan en welke randvoor-
waarden gelden voor de gewenste eigen-
schappen?
Na het bepalen van de worst-case-condi-
ties, zoals het koudste punt, stroming en
warmteverdeling, worden onder die con-
dities challenge tests uitgevoerd. Aan het
product worden (indicator)micro-orga-
nismen toegevoegd (al dan niet geïmmo-
biliseerd in alginaat), waarvan de overle-
ving en/of groeimogelijkheden worden
bepaald.

Aseptisch verpakken
Aseptisch verpakken biedt de mogelijk-
heid producten milder te verhitten en uit-
eenlopende nieuwe verpakkingsvormen
en bedrukkingen te gebruiken. Het ont-

breken van URS leidt veelal tot vage
omschrijvingen als aseptisch, hygiënisch,
clean, ultra-clean of extended shelf-life. 
Eerst moet de mate van steriliteit objec-
tief gedefinieerd worden aan de hand van
producteigenschappen (pH, soort zuur,
conserveermiddelen, lage aw), opslag-
condities (gekoeld of ambient) en houd-
baarheid (kort of lang bij 7°C). Daarnaast
moet de steriliteit worden geborgd door
eisen aan product (formulering, voorbe-
handeling, verpakking en decontamina-
tie daarvan), proces en vulruimte (hygië-
nisch ontwerp en reinigbaarheid). Via
gecombineerde validatie van de produc-
tie- en verpakkingsprocessen is te komen
tot objectief aantoonbare eisen aan het
verpakte product.

Reiniging en desinfectie
Het verlengen van productieruns, dus
minder vaak schoonmaken, leidt tot een
forse verlaging van productiekosten.
Hygiënische eisen worden wel belangrij-
ker. Elementen van de URS en bijbeho-
rende grenswaarden zijn producteigen-
schappen, procescondities en kritische
micro-organismen, hygiënisch ontwerp
van de proceslijn (apparatuur, layout,
EHEDG-certificaat), materiaaleigen-

schappen (hechting, corrosie), CIP of
open systeem en reinigings- en desinfec-
tiemiddelen en -processen.

Resistentie
Bedrijven constateren soms dat micro-
organismen resistent worden door adap-
tatie in de proceslijn. Als het reinigings-
en desinfectieprotocol gevalideerd is,
mogen groei en dus  adaptatie van
micro-organismen niet meer optreden.
Bij een (oudere) proceslijn in matige
hygiënische conditie kan de URS niet
worden gehaald en moet de productfor-
mulering zodanig gedaan worden dat
geen groei mogelijk is. Validatie van de
formulering is dan nodig. 
In alle gevallen bepalen de vooraf gestel-
de eisen, inclusief de URS, de kwaliteit
van het eindproduct. Met dit eisenpakket
is een goede procesvalidatie mogelijk en
daarmee een betere voorspelbaarheid en
reproduceerbaarheid van processen, en
een objectiever aantoonbare constante
productkwaliteit

atie biedt voordelen
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Je kunt beter zekerheid 
inbouwen dan producten achteraf

controleren

sporenstrip

Een procesonderdeel wordt
getest op steriliseerbaarheid

met behulp van een sporen-
strip. Deze bevat bijvoor-

beeld vier log of zes log
micro-organismen van de

soort Bacillus subtilis met
bekende afdodingseigen-

schappen.


