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OPINIE

THEMA: REINIGING EN DESINFECTIE

VOEDSELVEILIGHEID & KWALITEIT

Column

Reiniging en desinfectie: 
puntjes op de ‘i’

De West-Europese voedingsbedrijven genieten wereldwijd 
een sterke reputatie inzake voedselveiligheid. Deze zouden 
ze niet hebben behaald zonder onder andere te werken aan 
een efficiënt reinigings- en desinfectiebeleid. Toch blijkt uit 
praktijkervaring – reiniging en ontsmetting is een belang-
rijk onderzoeksgebied van het Instituut voor Landbouw  
en Visserij Onderzoek (ILVO) en de Food Pilot in Melle 
(België) – dat een verdere optimalisatie mogelijk is, dat de 
bedrijven nog steeds met veel vragen zitten en dat basis- 
regels soms niet nageleefd worden. 

Tegenwoordig worden de meeste reinigingstaken weliswaar 
door professionele schoonmaakfirma’s uitgevoerd. In tegen-
stelling tot wat nog wel eens wordt beweerd, investeren deze 
bedrijven wel degelijk in het vinden van de ‘best practices’. Elke 
fabriek heeft echter zijn eigenheden en vereist dus specifiek 
maatwerk voor reiniging/desinfectie. De voedingsbedrijven en 
professionele reinigingsfirma’s doen er dus zeker goed aan de 
toegepaste processen geregeld kritisch in vraag te stellen en te 
laten evalueren door externe neutrale instanties. Daarnaast 
wordt vastgesteld dat voedingsbedrijven soms willen besparen 
op reiniging en desinfectie en dat het proces op die manier te 
kampen heeft met een onderbezetting in personeel met als 
gevolg grote tijdsdruk. Niet altijd kunnen alle stappen in het 
proces dan nog goed worden uitgevoerd of worden sommige 
stappen zelfs overgeslagen.  
De basis van elk degelijk reinigings- en desinfectieprotocol is 
het nauwgezet opvolgen van maar liefst meer dan 10 stappen! 
Schep vrije ruimte rond de toestellen, demonteer de installa-
ties, neem het loszittend grof vuil weg, doe een voorspoeling 
om het klein loszittend vuil te verwijderen, reinig met geschik-
te druk en een geschikt reinigingsmiddel om het kleiner vast-
zittende vuil te verwijderen, spoel na, laat alles drogen, desin-
fecteer met geschikt desinfectiemiddel, spoel nog eens na, rei-
nig en ontsmet de losse componenten en reinig/desinfecteer 
ten slotte het gebruikte poetsmateriaal. Bij deze laatste stap 
loopt het nogal eens fout waardoor het poetsmateriaal bij aan-
vang van de reiniging en ontsmetting al een broeihaard is van 

bacteriën. Moeilijk bereikbare  
en reinigbare punten verdienen eveneens  
speciale aandacht en extra werk. 

Je staat soms versteld van de fouten die 
ongewild nog gebeuren, heel wat logica 
ontbreekt soms: niet reinigen van de 
high-care zone, via de gekookte zone 
naar de rauwe zone toe, niet werken 
van boven naar beneden, dagelijks 
reinigen en desinfecteren maar zon-
der het effect daarvan te meten. De 
goede uitvoering van de reiniging en 
desinfectie moet namelijk telkens 
gemeten worden. In veel bedrijven 
wordt hier te weinig aandacht aan 
besteed of ontbreekt dit zelfs. Het meten van de goede uitvoe-
ring van reinigen en ontsmetten moet een onderdeel zijn van 
het stappenplan. Meten is weten, op deze manier komen fouten 
aan het licht. Visuele controle met een score-systeem, ATP-me-
ting en microbiologische analyses met verschillende manieren 
van stalen nemen zijn daarbij belangrijk. Ten slotte moeten de 
resultaten niet alleen dag na dag worden geëvalueerd, maar 
moet ook de ontwikkeling in de tijd (de trend van de analysere-
sultaten) worden bijgehouden. Diverse innovatieve reiniging- en 
controletechnieken/middelen zoals droogijsstralen, ultrasoon 
reinigen, tectobiotische reiniging, enzymatische reiniging kun-
nen ook hun nut hebben, maar vinden moeilijk hun toegang in 
de praktijk.

Biofilmen, tot slot! De eigenschap van veel micro-organismen 
om zich op een oppervlak vast te zetten en zodoende een  
biofilm te vormen, zorgt ook in de voedingsindustrie voor de 
nodige microbiële problemen. Eigenlijk is er vrij weinig gekend 
over het fenomeen biofilmen in de voedingsbedrijven. Genoeg 
uitdagingen zou ik zeggen voor zowel voedingsbedrijven,  
professionele schoonmaakfirma’s, producenten van apparatuur 
en machines als onderzoekers. 
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