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Met de Europese RASFF portal database 
(Rapid Alert System for food and feed) 
informeren de NVWA’s van de EU-lidstaten 
elkaar snel over issues en incidenten in 
eigen land die mogelijk gevolgen kunnen 
hebben voor andere lidstaten. Deze  
informatie is vertrouwelijk, alleen een zeer 
summier deel van deze informatie is voor 
derden te raadplegen op internet. 
Toch raadpleegt niet iedereen met een  
verantwoordelijkheid in voedselveiligheid 
deze informatie op internet. Redenen zijn 
vaak tijdsgebrek en dat het systeem veel te 
veel meldingen genereert over voor het 
bedrijf niet relevante onderwerpen. Zo zijn 
er alleen al dit jaar tot 1 juni 2013 maar 
liefst 221 food alerts gepubliceerd. De meest 
voorkomende productcategorie is Vlees  
en vleesproducten, m.u.v. pluimvee  
(producten). Het meest voorkomende  
risico zijn pathogenen.
Nieuwsbrieven en early warning systemen 
zijn verschenen om kwaliteitsmanagers en 
andere geïnteresseerden te attenderen op en 
informeren over de RASFF-meldingen, zij 
het met enige vertraging.

App voor mobieltjes
Q-ray heeft nu een app ontwikkeld waar-
mee de notificaties uit de RASFF Portal op 
een smartphone beschikbaar zijn. Deze 
applicatie toont de notificaties ongewijzigd. 
De gebruiker kan de gegevens, net als op de 
internet portal, personaliseren door eigen 

filters in te stellen voor categorie levens-
middel en land van herkomst. De informa-
tie van de app wordt continu ververst, zodat 
de gebruiker bij het raadplegen van de app 
altijd een up-to-date overzicht krijgt. 
De Rapid Alerts app wordt door Q-ray   
gratis beschikbaar gesteld via de Android 
Play Store en de App Store (zoekterm Rapid 
Alerts of Q-ray). Het scannen van de QR-
code brengt u direct naar de app in de 
betreffende store.

Apps voor business ondersteuning 
Uit de cijfers van onderzoeksbureau Tele-
compaper (http://bit.ly/13q3cor) blijkt dat 
eind 2012 zes op de tien Nederlanders met 
een mobieltje een smartphone heeft. Deze 
trend zet verder door. Apps op smartphones 
zullen gebruikers steeds meer ondersteunen 
in bedrijfsprocessen op onder andere het 
gebied van voedselveiligheid. Sneller op    
de hoogte zijn, betekent sneller kunnen  
reageren. 

Mogelijkheden door koppelen gegevens
Het verder koppelen van gegevens biedt 
meer mogelijkheden. De Rapid alerts app is 
een eerste opstap. Wanneer je bij een notifi-
catie over bijvoorbeeld salmonella in zalm 
uit een bepaald land van herkomst direct 
kunt doorklikken naar meer issues die  
in dit land spelen, inzicht kunt krijgen in 
beheersmaatregelen of direct kunt zien of  
je hier zelf ook mee te maken hebt (koppe-

len aan bedrijfsinformatie), ontstaat een 
verdere toegevoegde waarde. 

Op de EU-agenda
De EU zelf wil de informatie-uitwisseling 
verbeteren, zo blijkt uit het Uitvoeringsbe-
sluit van de Europese Commissie van 3 mei 
2013 j.l. (http://bit.ly/11OiQaB). Dit besluit 
betreft de financiering van het werkpro-
gramma 2013 voor IT-tools op het gebied 
van voedselveiligheid, diergezondheid, die-
renwelzijn en plantgezondheid. Daarin staat 
onder andere een beoogde koppeling van 
RASFF met externe systemen. Gedacht kan 
worden aan de MRL-normen in het Groen-
ten en Fruit Portal, trends van residuen in 
producten uit Food Compass of mogelijke 
beheersmaatregelen in RiskPlaza. 
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automatiseerder Q-ray ontwikkelde een app waarmee      
gebruikers de notificaties op het rapid alert system for      
Food and Feed voortaan op hun mobiel kunnen ontvangen.     
de gebruiker kan daarbij selectiecriteria instellen zodat niet   
alle meldingen worden doorgegeven. de app is nog maar het 
begin van een wijzigend speelveld in informatie-uitwisseling. 

App voor Rapid Alerts

download de app


