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Het panel met van links naar rechts 

Frank Devlieghere van UGent, Thijs 

Vackier van KULeuven, Hein  

Timmerman en Frank Moerman van 

EHEDG België, Karin Blacow van 

Commercial Food Sanitation, Patrick 

Wouters van Cargill en Seppe Thys  

van Hamster Cleaning, beantwoordde 

vragen uit de zaal. 
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Hygiënischer
produceren  

Het Hygiene for Food-event ‘Hou de micro-
ben buiten’ van Flanders’ FOOD en Agoria 
in samenwerking met EHEDG België op  
29 september trok 150 deelenemers. Diver-
se sprekers presenteerden inzichten voor 
een hygiënischer productie. 

Korte houdbaarheid
De eerste spreker, hoogleraar Frank  
Devlieghere van Laboratorium LFMP  
belichtte een praktijk case bij een groente-

Besmettingen met micro-organismen die bederf veroorzaken, 
beperken de houdbaarheid van verduurzaamde levensmiddelen. 
De productie-omgeving kan bron van besmetting zijn, evenals 
ingrediënten en procesapparatuur in de productieruimte. Hoe 
houden voedingsmiddelenbedrijven de microben buiten?  

Hygiene for Food-event ‘Hou de microben buiten’ 

22 °C. Ze zijn, met andere woorden, sterk 
aangepast aan de koelomstandigheden van 
productie en afgewerkt product. “Gevolg is 
wel dat door de huidig gebruikte microbio-
logische protocollen (ISO 4833:2003 en  
ISO 15241:1998, red.) voor de bepaling van 
de microbiologische kwaliteit van verpakte 
koelbewaarde voedingsproducten het con-
taminatieniveau vaak wordt onderschat”, 
benadrukte Devlieghere. Hij pleitte voor 
verlaging van de incubatietemperatuur bij 
het microbiologisch onderzoek van 30 °C 
naar 22 °C voor dit type producten.  

Resistente biofilms 
Biofilms op de binnenwanden van proces-
apparatuur en -leidingen vormen een groot 
risico voor microbiële nabesmetting in de 

verwerkend bedrijf dat kampte met een  
besmetting van diverse gekoelde, gasver-
pakte verse groenten door psychrotrofe 
melkzuurbacteriën. Volgens Devlieghere 
waren kruisbesmettingen door paprika bij 
de verwerking van verschillende groenten 
het probleem voor de korte houdbaarheid.  
Opvallend was dat de bederfveroorzakende 
melkzuurbacteriën, meestal behorende tot 
de Leuconostoc spp. groep, zich niet kun-
nen ontwikkelen bij 30 °C, maar wel bij  
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voedingsindustrie, vertelde wetenschappelijk 
onderzoeker Thijs Vackier van het laborato-
rium EFTB van KULeuven. Opvallend in 
zijn presentatie was dat in modelsystemen 
desinfectie na het reinigen van contactplaat-
jes nauwelijks effect blijkt te hebben op  
micro-organismen uit biofilms. “Ondanks 
correcte en regelmatig uitgevoerde reiniging 
en desinfectie blijkt de houdbaarheid van 
producten daardoor soms niet zo lang als 
verwacht.” Hij schreef dit vooral toe aan de 
natuurlijke opgebouwde resistentie van de 
micro-organismen specifiek in de biofilm. 
“De actieve desinfectiemiddelen dringen 
daardoor onvoldoende door in de organi-
sche matrix van eiwitten, suikers en vetten 
die op de oppervlakken achterblijven.” 
Binnen het Killfilm-project van Flanders’ 
FOOD werkt Vackier mee aan de ontwik-
keling van een modelreactor voor het vol-
gen van biofilmvorming op bijvoorbeeld 
metalen plaatjes. Hiermee is het mogelijk 
biofilmisolaten uit de voedingsbedrijven te 
vergelijken met twee referentiestammen:  
E. coli en de melkzuurbacterie Lactobacillus 
rhamnosus. “Het reproduceerbaar model 
wordt gebruikt om bestaande reinigings- en 
desinfectieprotocollen te evalu eren en inno-
vatieve inhibitoren tegen biofilmvorming te 
testen. Doel is een optimale procedure met 
richtlijnen om biofilmvorming in de voe-
dingssector te voorkomen”, aldus Vackier.

Hydrofobe coatings
Biofilmvorming is te voorkomen door hy-
drofobe coatings, verduidelijkte Heidi Van 
den Rul, programmamanager Coating bij 
Sirris. Enerzijds kan dit door het afgeven van 
antibacteriële componenten, anderzijds door 
cohesiekrachten tegen bacteriën. De coatings 
zijn jammer genoeg voor voedingstoepassin-
gen nog niet op de markt. Dat kan volgens 
Van den Rul ook nog enige tijd duren. Bij de 
verdere ontwikkeling en commercialisatie 
van coatings zijn er volgens haar nog een 
paar aspecten die aandacht vragen: het  
voedselveiligheidsaspect door migratie, de 
weerstand tegen slijtage en een homogeen 
oppervlak bij de ontwikkeling. 

Transportbanden reinigen
Eerder dit jaar publiceerde de EHEDG 
Richtlijn 43 over het hygiënisch ontwerpen 
van transportbanden. Frank Moerman,  
bestuurslid bij EHEDG België en onder-
zoeker bij KULeuven, schetste de meest 
voorkomende hygiënische tekortkomin- 
gen bij transportbanden. De voorbeelden, 
gebaseerd op de richtlijn, ondersteunen 
voedselproducenten bij de aanschaf van  
de juiste transportband en helpen hen bij 
reiniging en desinfectie te focussen op de 
moeilijkst te reinigen en ontsmetten  
onderdelen van de transportband. 
Reinigings validatie is volgens Moerman 
slechts zinvol als die plaatsen bemonsterd 

worden waar de kans op achterblijvende 
contaminanten het grootst is.

Luchtkanalen reinigen
Een ventilatiesysteem moet volgens  
directeur Seppe Thys van luchtkanaal-
reinigingsbedrijf Hamster Cleaning  
schoon blijven om exact dezelfde rede - 
nen als het in eerste instantie in de pro- 
ductie geplaatst werd. Hygiëne is echter  
niet de enige reden. Uit het Amerikaanse 
Nadca Energie Research- project van de 
Universiteit van Colorado blijkt volgens 
Thys dat reiniging van een licht vervuild 
systeem tot 11 procent energie kan bespa-
ren. “Bij flinke vervuiling kan de energie-
winst zelfs oplopen tot 40 procent.” Een 
schoon systeem behelst volgens hem een 
schone luchtgroep, luchtkanalen en sys-
teemcomponenten. 
Twee Europese normen zijn van belang:  
EN 12097 en EN 15780, vertaald in de Bel-
gische norm NBN EN 15780 en in de richt-
lijnen VDI 6022 en HVCA TR 19. Volgens  
de laatste norm valt een vervuiling van  
<4,5 gram/m2 onder de reinheidsklasse laag, 
< 3,0 gram/m2 onder de klasse medium en  

Zonering
Patrick Wouters, global hygienic design 
leader bij Cargill en lid van EHEDG Exe-
cutive Committee besprak de zonering van 
voedingsfabrieken en de risico’s die hierbij 
onder controle gehouden moeten worden. 
Het zoneringsproces bij Cargill omvat vier 
stappen: productrisico catego risatie,  
procesanalyse, proceszonering en zone   -
ring plattegrond. Uitgangspunt is EHEDG- 
richtlijn 44 ‘Hygiënische ontwerpprincipes 
voor de bouw van voedings fabrieken’. Hij 
werkte dit in 3D uit voor de productie van 
ingrediënten voor babyvoeding. 

‘ Transportbanden 
zijn hygiënerisico’ 

< 0,6 gram/m2 onder hoog. Na reinigen zou 
de vervuiling < 0,3 gram/m2 moeten zijn.  

Onderhoud
Volgens  Karin Blacow, voedselveiligheids-
consultant bij Commercial Food Sanitation, 
zijn voldoende toegang tot de luchtkanalen 
en de ligging dichtbij van de procesinstalla-
ties twee belangrijke aandachtspunten voor 
het onderhoud. Zo moet er om de drie  
meter een toegangspunt zijn. Verder wees 
zij op de planning van het routinematig en  
periodiek onderhoud. Dit vindt beter niet 
plaats tijdens de productie. Voor de be-
drijfsvoering moet hier goed over worden 
nagedacht. Blacow benadrukte daarnaast 
het belang van expertise binnen het bedrijf. 
“Interne training is belangrijk.” Bij uitbeste-
den van het onderhoud is het evident dat 
het onderhoudsbedrijf bekend is met speci-
fieke zaken binnen het voedingsbedrijf op 
het vlak van GMP. Veiligheid is de voor-
naamste voorwaarde bij onderhoud. 
“Personeel is vaak onbekend met de instal-
latie en bij het binnengaan van het systeem 
moeten ze beseffen dat de ruimte beperkt is 
en er gevaar bestaat op snijwonden door 
scherpe randen binnenin de kanalen.” Ook 
is er risico op stofexplosie in luchtkanalen. 
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