
“Kwaliteitsborging in de
ontwerpfase krijgt veel te
weinig aandacht”, zo vat-

te Bob van den Meerendonk van VM
Engineering de problematiek samen.
Hij sprak op het congres Conserveren
en desinfecteren van VMT en Food
Micro & Innovation op 3 juni in ’t
Spant in Bussum. Als oorzaken
noemt hij weinig kennis bij toeleve-
ranciers, kosten, geen technische
kennis bij kwaliteitsmensen en een
weinig geïntegreerde aanpak binnen
bedrijven. “Ik heb een half jaar
gezocht naar een leverancier die ken-
nis had over de oppervlakteruwheid
van rvs”, lichtte Van den Meerendonk
toe, “en mensen van de kwaliteits-
dienst hebben moeite om proces-
schema’s en werktekeningen te
lezen. Gevolg is dat foute beslissin-
gen in de ontwerpfase uiteindelijk
leiden tot een controlepunt in het
HACCP-plan.” Hij pleitte voor een
gestructureerde aanpak, waarin een
belangrijke rol is weggelegd voor uit-
gebreide risicoanalyses tijdens de
ontwerpfase. In die fase is het nog
mogelijk om invloed te hebben op de
kosten van het project of de machine.
Zodra een installatie eenmaal is
gebouwd, zijn wijzigingen veel lasti-
ger door te voeren.

Aan machineonderdelen die in aan-
raking komen met het product moe-

ten de strengste eisen worden
gesteld. Ze moeten volledig zelfledi-
gend zijn, dode leidingstukken moe-
ten ontbreken om ophoping van het
product te voorkomen, reinigingscir-
cuits moeten niet worden gesplitst,
leidingdiameters mogen niet te veel
verlopen en de installatie moet volle-
dig ‘in place’ reinigbaar zijn (CIP,
Cleaning in Place).

Ook Roy Curiel van Unilever

Research & Development onder-
streepte het belang van goed hygië-
nisch ontwerp. “Het gaat vooral om
zaken van gezond verstand. Als je dat
niet gebruikt in de ontwerpfase, heb
je kansen dat het beheersen duurder
wordt.” 

In de EU geldt de machinerichtlijn
98/37/EG als basis voor een goed
ontwerp. Producten die hieraan vol-
doen, mogen het CE-teken voeren.
Een probleem hierbij is de certifica-
tie. Er is geen certificerende instan-
tie, bedrijven doen aan zelfcertificatie
middels een checklist. Dat blijkt niet
in alle gevallen goed te werken. Er is
apparatuur op de markt met CE-

teken die eigenlijk niet voldoet aan
de richtlijn. Het is wel mogelijk om
apparatuur volgens de EHEDG (Euro-
pean Hygienic Engineering & Design
Group) testmethoden en richtlijnen
te laten testen en certificeren. Bedrij-
ven moeten ook zelf alert blijven,
aldus Curiel. “Binnen Unilever heb-
ben we een ‘design control point’
ingevoerd, wat betekent dat we het
ontwerp kritisch beoordelen op
hygiënische aspecten. Dat blijkt
waardevol. Een goed ontworpen
machine is beter en sneller te reini-
gen en te desinfecteren. Dat leidt uit-
eindelijk tot meer productie.”

Specifiek conserveren
Frank Devlieghere van de Universiteit
in Gent onderstreepte het belang van
een specifieke aanpak van conserve-
ren. “Elk product heeft zijn eigen
specifieke eigenschappen en bewaar-
omstandigheden. Die bepalen de
houdbaarheid. Verandert het product
of het proces, dan veranderen ook de
risico’s. Bij gekookte vleeswaren bij-
voorbeeld is onder de gebruikelijke
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omstandigheden (lage temperatuur,
gasverpakking, natriumlactaat) het
risico op groei van Listeria monocytoge-
nes minder aanwezig, omdat de aan-
wezige bederfflora veel sneller groeit.
Een product als paté heeft een lagere
wateractiviteit, waardoor de bederf-
flora meer wordt geremd dan L.
monocytogenes. Andere maatregelen
zijn dan nodig om dit gezondheidsri-
sico te beperken.”

Ook bij het gebruik van conserveer-
middelen spelen de specifieke pro-
ducteigenschappen een belangrijke
rol. “Het gaat om de concentratie van
de actieve component in de waterfa-
se, want daar bevinden zich de
micro-organismen”, aldus Devlieg-
here. “Wateroplosbaar zijn de meeste
zouten (NaCl, Na-nitriet, K-sorbaat,
Na-lactaat) en stoffen als melkzuur
en azijnzuur. Etherische oliën, sorbi-
nezuur en benzoëzuur zijn vooral vet-
oplosbaar. Bij zuren speelt ook de
dissociatie een rol bij het percentage
werkzame stof.

Worden producten gedroogd dan
vermindert de hoeveelheid water in

een product. Een gevolg is dat de
concentratie van conserveermiddelen
in de waterfase wordt verhoogd.”

Bij gasverpakken is de concentratie
werkzame stof, het opgeloste CO2, te
beïnvloeden door de verhouding
gas/productvolume te variëren. “De
concentratie opgelost CO2 in de
waterfase bepaalt de groeiremming
van micro-organismen. Het maakt
niet uit hoe die concentratie CO2
wordt bereikt.”

Modern
Moderne conservering richt zich op
milde behandelingen om tegemoet te
komen aan de consumentenwensen
van versheid en kwaliteit. Om de
microbiële veiligheid te waarborgen,
worden verschillende conserverings-
technieken gecombineerd. Experi-
menten in combinatie met wiskundi-
ge modellen zijn dan onontbeerlijk
om een goede houdbaarheid te waar-
borgen. Daarnaast wordt hard
gewerkt om nieuwe technieken als
hoge druk en UV toepasbaar te
maken voor de industrie. ■

In theorie zijn er voldoende regelgevingen en

richtlijnen over hygiënisch ontwerp en HACCP, in de

praktijk blijkt dat ze slecht worden nageleefd. Dit kan

leiden tot problemen tijdens het productieproces.

Immers, als de omgeving niet schoon is, wordt

conserveren minder effectief.

Annemarie Barbier-
Schenk

Ontwerp en conserveer zorgvuldig!
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Met een combinatie van

conserveringstechnieken

is het mogelijk om veilige

levensmiddelen te

produceren van goede

kwaliteit. Goed

ontworpen en gereinigde

apparatuur draagt bij

aan de houdbaarheid

door een beperking van

de besmetting vanuit de

omgeving.

‘Verandert het product of het proces, dan

veranderen ook de risico’s’
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