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Allergeenarm  
produceren
de european hygienic engineering & design group legde in 
het verleden sterk de nadruk op microbieel bederf, maar ook bij 
het voorkomen van kruiscontaminaties met (achtergebleven) 
allergenen bewijzen de richtlijnen hun waarde, zo bleek tijdens 
de ehedg/Vmt-bijeenkomst ‘allergeenvrij en kiemarm produ-
ceren’ december vorig jaar.

zak meel kan ervoor zorgen dat het hele 
magazijn besmet raakt.” (Zie figuur 1). 
Saurwalt: “Sommige deeltjes zijn zo klein 
dat ze nooit de grond zullen raken.” Hij 
gaf tal van tips en (foute) voorbeelden. 
Allergenenpreventie vergt een andere 
manier van kijken naar processen. 
Gescheiden productielijnen betekent dus 
niet alleen een wand plaatsen, maar bij-
voorbeeld ook dat materialen, maar ook 
lucht, niet van de ene naar de andere 
afdeling kunnen gaan. Saurwalt: “Niet de 
overdruk in een ruimte, maar de stro-
ming door de opening is maatgevend!” In 
dat opzicht pleitte hij er ook voor om 
rond de productieruimte de overige afde-
lingen te situeren; door dit doos-in-doos-
principe worden windinvloeden tot een 
minimum gereduceerd. Saurwalt: “Alles 
hangt met alles samen, besteed daarom 
veel aandacht aan een integraal ontwerp 
en documenteer dit goed!”

Net als in het gewone leven is voor allergi-
sche consumenten nul procent risico op 
kruisbesmettingen ten aanzien van kruis-
besmettingen in hun voedsel een utopie. 
Zelfs producten afkomstig uit state-of-the-
art productie-units bevatten sporen van 
allergenen. Deze zijn daar bijvoorbeeld via 
besmette grondstoffen onbedoeld toch in 
terechtgekomen. In de meeste fabrieken 
zijn kruisbesmettingen in het productie-
proces een belangrijke bron. Met Volunta-
ry Incidental Trace Allergen Labelling, 
beter bekend als Vital, krijgen fabrikanten 
een richtlijn voor het waarschuwen van 
consumenten voor kruisbesmettingen. “In 
dit model is ervan uitgegaan dat maximaal 
1% van de bevolking lichte allergische 
reacties (lichte prikkeling slijmvliezen, 
jeuk) mag vertonen bij het consumeren 
van een product op een eetmoment”, aldus 
Niels Lucas Luijckx, onderzoeker bij TNO.  

Voorspellend model
Fabrikanten dienen hun gehele proces kri-
tisch te analyseren, van de inkoop van 
grondstof tot het ontwerp en schoonma-
ken van de machines en van productont-
wikkeling tot monstername en testmetho-
den. Centrale vraag daarbij luidt: zijn risi-

co’s op kruisbesmettingen te vermijden 
dan wel te verminderen? TNO ontwikkelt 
momenteel een model waarmee op basis 
van processtappen, de apparatuur en pro-
ductkenmerken de hoogte van kruisbe-
smetting met allergenen in het eindpro-
duct kan worden voorspeld. Fabrikanten 
kunnen daarmee verbetermaatregelen pri-
oriteren, zowel tussen lijnen als binnen 
een productieproces. “Medio 2013 zullen 
we de eerste pilots met dit model uitvoe-
ren”, aldus Lucas Luijckx.

Fabrieksontwerp
“Details (hoe maak je het) in het fabrieks-
ontwerp zijn belangrijk, maar de grootste 
winst komt tot stand in het functioneel 
ontwerp (hoe moet het werken)”, aldus 
Frans Saurwalt van Kropman Contamina-
tion Control. Dat fabrieksontwerp begint 
feitelijk al bij de erfgrens (hekwerk) en 
het terrein (korte vegetatie, geen over-
stromingen). Het gebouw zelf moet 
invloeden van buiten via zo min mogelijk 
toe- en uitgangen (plaagdieren, kiemen, 
klimaat) weren, en daarbinnen via zone-
ring en sluizen het verspreiden van conta-
minatie tegengaan en het ontstaan van 
schade voorkomen. “Een kapotgereden 

Figuur 1. de fijne deeltjes van poeders, maar bijvoor-

beeld ook waterdamp, raken bij een horizontale lucht-

stroom van 0,45 m/sec nooit de grond. (Bron: VCCn)
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Machineontwerp
Ron van Heijningen, manager proces  
engineering bij GMF Gouda, besprak hoe 
zij bij het ontwerp van een nieuwe pro-
ductielijn voor zowel allergeenhoudend 
als allergeenvrij babyfood (poeder) het 
ontstaan van kruiscontaminaties voorko-
men. Daarvoor waren vier mogelijkhe-
den: productie draaien in aaneengesloten 
perioden (campagnes), volledige geschei-
den lijnen, semi-gescheiden lijnen en het 
apart mixen van ingrediënten die allerge-
nen bevatten. Deelnemers kregen een 
goed beeld bij de afwegingen van elk van 
deze mogelijkheden, hoe in dat geval te 
reinigen (nat/droog) en daarnaast tal van 
tips, zoals dat droogreinigen met suiker 
goed werkt vanwege de schurende wer-
king van de afzonderlijke korrels. Op dat 
reinigen ging Wouter Burggraaf van het 
gelijknamige adviesbureau dieper in. 
EHEDG heeft hiervoor (inclusief testme-
thoden) al 41 richtlijnen opgesteld die bij 
EHEDG Nederland (www.ehedg.nl) zijn 
te bestellen. 

RVS-oppervlak
Door nat te reinigen passeert vuil na ver-
loop van tijd een 4 cm lange schroefdraad. 
“Vermijd daarom metaal-op-metaalaf-
dichtingen, draaduiteinden, spleten en 
scherpe hoeken”, aldus Burggraaf, die een 

en ander illustreerde met praktische voor-
beelden. “Gouden regel bij droge proces-
sen (zie ook de QR-code onderaan dit 
artikel, red.) is dat je een zekere mate van 
kruisbesmetting moet accepteren en dat 
je deze nooit nat moet reinigen; daarvoor 
zijn deze niet ontworpen.”
Daarnaast ging hij in op de reinigbaar-
heid van RVS. Voor micro-organismen 
mag deze poriën van maximaal 0,3 tot 1,0 
micrometer hebben. Testen van TNO 
wezen uit dat de Ra-waarde te weinig zegt 
over het (na reinigen) achterblijven van 
eiwitresten; daarvoor kan beter de SRI-
waarde worden gebruikt. SRI staat voor 
Soil Retention Index, een waarde die laat 
zien hoeveel (diepe) kuilen – die moeilijk 
te reinigen zijn – een oppervlak heeft. 
Maar een oppervlak kan ook te glad/egaal 
zijn. Hierdoor ontstaat er een vacuüm 
tussen de metalen wand en het daarop 
aangekoekte vuil waardoor dit zeer moei-
lijk is te verwijderen. TNO vergeleek de 
volgende vier methoden: glas stralen, 
keramisch parelen, elektrolytisch polijsten 
en de ViwateQ-methode. De laatste gaf 
duidelijk het best te reinigen RVS-opper-
vlak. De methode haalt de toppen van de 
pieken in het oppervlak weg (zie figuur 
2), waardoor de onderliggende diepe val-
leien beter toegankelijk worden voor rei-
nigingsmiddelen. ViwateQ maakt het 
oppervlak uniform, maar niet te glad; het 
maakt gladde oppervlakken zelfs minder 

glad. Ook corrigeert de methode volgens 
Burggraaf het beste minimale productie-
foutjes in het RVS.

Bekendheid EHEDG
Dagvoorzitter Jan Kelderman merkte op dat 
EHEDG, of beter gezegd het hygiënisch ont-
werp, tot nu toe onvoldoende is doorge-
drongen in het onderwijs over werktuig-
bouwkunde. “Er is nog veel missiewerk te 
doen, ook in de levensmiddelenindustrie.” 
Zo verging het destijds ook QA-manager 
Guurtje Kok van Perfetti Van Melle. “We 
begonnen bij de verhuizing van zoetwaren-
producent Boon in de jaren negentig met de 
wetgeving, HACCP-beginselen en de gids 
van branchevereniging Caobisco. Vervol-
gens belden we collegabedrijven om kennis 
uit te wisselen. Al deze kennis hebben we 
gebundeld in een handleiding waaraan we 
sindsdien kennis en eisen van BRC, IFS en 
FSSC 22000, maar ook die voor arbo en 
milieu hebben opgenomen. EHEDG kwa-
men we daarbij af en toe tegen.”
Bij het huidige allergenenmanagement staat 
volgens Kok preventie voorop: “Als je aller-
genen niet gebruikt, kunnen deze ook geen 
kruisbesmettingen veroorzaken.” Om die 
reden worden ook grondstoffen streng 
gecontroleerd op de aanwezigheid van aller-
genen zodat langzaam maar zeker bekend is 
bij welke leveranciers en grondstoffen men 
extra alert moet zijn. Voor de etikettering 
van allergenen geldt hetzelfde als bij de pro-
ductie: “We gaan altijd aan de veilige kant 
zitten, maar blijven realistisch”, aldus Kok.

Figuur 2. een met de ViwateQ-methode behandeld 

rVs-oppervlak: pieken worden afgevlakt en te glad-

de oppervlakken ruwer gemaakt. (Bron: ViwateQ) • Hans Damman •

de ehedg/Vmt-bijeenkomst is  

mede mogelijk gemaakt door:
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