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Meer grip op hygiëne

Installaties, afsluiters, instrumentatie, het lei-
dingwerk, de procesvoering en de reiniging, 
maar bijvoorbeeld ook bekabeling, construc-
ties en zonering worden met de Hygienic 
Design Scan gecontroleerd. Advies- en  
ingenieursbureau Tebodin ontwikkelde deze 
op voedingsmiddelenbedrijven toegesneden 
scan die resulteert in een rapport waarin de 
sterke en zwakke punten zijn aangegeven als 
het om hygiëne gaat.

Proces scannen
“Als het mag, trekken we het liefst alles los om 
zo veel mogelijk te kunnen zien”, vertelt Mar-
griet Bosma glimlachend. Als processengineer 
bij Tebodin was zij nauw betrokken bij de 
ontwikkeling van de Hygienic Design Scan. 
“We scannen bij voedselverwerkende  
bedrijven het productieproces: is het ontwerp 
hygiënisch? Wordt de installatie goed schoon 
en voldoet hij aan de hygiëne-eisen? Hoe ziet 
de procesbesturing eruit? Hoe wordt er gerei-
nigd? Hoe wordt er met hygiëne omgegaan?”
Ook het bouwkundig aspect wordt in de  
scan meegenomen, zoals kozijnen, wanden, 
afvoerputjes en constructies. Zo worden  
lekkages via het dak verminderd door goed af  
te wateren en afvoerputjes blijken vaak een 
verzamelplaats van vuil. 

Praktisch rapport
Bij de Hygienic Design Scan geeft het bedrijf 
zelf aan welk deel van de fabriek onder de 

Is de hygiëne voor verbetering 
vatbaar? Met de Hygienic 
Design Scan wordt het  
productieproces onder de  
loep genomen om antwoord  
te krijgen op deze vraag en 
komen de hygiënerisico’s in 
beeld.

loep wordt genomen. Tebodin kijkt vervol-
gens naar een vast aantal punten. Bij gebruik 
van tanks gaat het dan bijvoorbeeld om vra-
gen als: past de keuze van de sproeibol goed 
bij de tank en is deze inspecteerbaar? Zijn er 
dode hoeken of is er stilstaand water? 
Het bedrijf krijgt als uitkomst van de scan een 
praktisch rapport met foto’s waarin zwakke en 
sterke punten zijn aangegeven. “Het rapport 
geeft inzicht en helpt prioriteiten te stellen als 
er investeringen nodig zijn”, zegt Bosma. “We 
denken mee over oplossingen om de hygiëne 
te verbeteren.”

Verbetering door nieuwe inzichten
Robert Leemreize, projectmanager bij Tebo-
din en medeontwikkelaar van de scan, nuan-
ceert het feit dat er verbeteringen zijn. “Ver-
beterpunten komen vaak voort uit nieuwe 
inzichten.” Zo zijn flenzen bij oudere instal- 
laties soms een bron van besmetting. Pas de 
laatste jaren wordt er gebruik gemaakt van 
bijvoorbeeld lekdetectie afsluiters. In het alge-
meen merkt hij wel dat er steeds meer aan-
dacht is voor hygiënisch ontwerpen volgens 
de EHEDG-richtlijnen (European Hygienic 
Engineering & Design Group, red.).” 
Nieuwe installaties lopen vaak minder risico, 

maar ook daar komt Tebodin verbeterpunten 
tegen. Het laswerk bijvoorbeeld. “Daarvoor is 
bij nieuwe installaties veel aandacht. Vindt er 
echter een aanpassing plaats, dan moet dat 
meestal snel gebeuren en laten de lassen te 
wensen over.”
Bosma: “Voor automatisering geldt een verge-
lijkbare ervaring. Met name aanpassingen en 
uitbreiding maken dat niet altijd meer duide-
lijk is wat wanneer schakelt en waarom, met 
gevolgen voor de hygiëne.”
Een ander aspect is dat hygiëne een zekere 
investering vraagt. “EHEDG-gecertificeerde 
pompen zijn nu eenmaal duurder”, verdui- 
delijkt Leemreize. 

Meer vertrouwen
De eerste uitgevoerde scans leidden tot posi-
tieve reacties. Het loont om te investeren in 
de scan, stelt Bosma. “Hygiëne zorgt voor 
meer grip op het productieproces. Het risico 
op afgekeurde batches en recalls kan worden 
verminderd. Ook dat bespaart kosten, maar – 
belangrijker nog – het zorgt voor meer ver-
trouwen van consumenten in de producten.”

• RICHARD SCHIPPERS •

R. Schippers, in opdracht van Tebodin
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Het bedrijf geeft zelf aan 

welk deel van de fabriek 

met de hygiënescan 

onder de loep wordt 

genomen, bijvoorbeeld 

de tanks. 
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