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Metaaldetectie op 
de werkvloer
managementsystemen voor voedselveiligheid gebaseerd op 
richtlijnen als dutch-haccP, brc, iFs, iso-22000, enzovoorts 
besteden veel aandacht aan metaaldetectie. met welke vragen 
en omstandigheden worden adviseurs op de werkvloer gecon-
fronteerd?

BRC is een ‘Best Practice Richtlijn Detectie 
vreemde voorwerpen’ opgesteld die veel 
inhoudelijke achtergrondinformatie geeft. Die 
kan zeker zinvol zijn voor het vaststellen van 
de juiste gevoeligheid van uw metaaldetector. 
Kleemans adviseert echter om – in goed over-
leg met de leverancier/producent van het 
detectiesysteem – een validatie uit te voeren.
Een jaarlijkse kalibratie van uw detectiesys-
teem mag natuurlijk ook niet worden verge-
ten. In sommige detectiesystemen zit een 
vorm van zelfcontrole ingebouwd. Ook dan is 
het verstandig ieder jaar te controleren of dat 
zelfcontrolesysteem nog effectief werkt.

Relevante normen
In het algemeen hanteert de NVWA voor de 
aanwezigheid van harde en scherpe delen in 
voedsel een norm van 7 mm of groter als een 
onaanvaardbaar groot risico. Voor voedsel dat 
bestemd is voor kleine kinderen of andere 
risicogroepen hanteert de NVWA een grens 

van 2 mm. 
In de praktijk ziet Kleemans 
bij bedrijven dat zij met een 
zeer divers pallet aan waarden 
testen en dat deze waarden 
worden verdeeld over ferro, 
non-ferro en RVS. Uiteraard 

heeft dit een sterk verband met de gewenste 
en mogelijke gevoeligheid van het detectiesys-
teem. Voor bijvoorbeeld een soep in zak zou 
je vanwege alle barrières (verpakking met 
metalen laagje), beperkende eigenschappen 
(omvang en nat product) en transportwijze 
(band) al naar een detectiegrens kunnen gaan 

Uw eigen risicoanalyse bepaalt of u metaal-
deeltjes in uw proces moet detecteren. Voor 
het verpakken van tomaatjes in bekers zal dit 
minder relevant zijn dan voor bijvoorbeeld 
de productie van krentenbollen. Maar ook de 
klant is vaak een bepalende factor. Sommige 
afnemers eisen van hun leveranciers metaal-
detectie. Deze afwegingen dient u goed in uw 
voedselveiligheidsmanagementsysteem vast 
te leggen. De BRC heeft hiervoor een hulp-
middel opgenomen in ‘figure 1: decision tree 
for metal detection’ van de Global standard 
for Food Safety Interpretation Guidelines. 
Ook de aanwezigheid van alternatieve syste-
men, zoals zeven, filters en magneten, zijn 
van invloed op de noodzaak van 
een metaaldetector. Een goede en 
effectieve combinatie van andere 
beheersmaatregelen (o.a. 
ingangscontroles, schoningsstap-
pen, onderhoudsplan, lijncontro-
les, enzovoorts) kunnen bij elkaar 
afdoende beheersing bieden. U dient dat  
echter wel goed te onderbouwen. 

Instellen metaaldetector
Er zijn vele soorten metaaldetectoren met 
ieder hun eigen specificaties. Hier gaat het 
over metaaldetectoren met het ‘symmetri-

sche-spoel’-systeem. Met behulp van de spoel 
wordt een magnetisch veld opgewekt, dat 
wordt verstoord wanneer er metalen deeltjes 
doorheen worden gevoerd. 
Bij producten die van zichzelf al een hoge ver-
storingswaarde bezitten of bij producten die 
verpakt zijn in een gemetalliseerde verpak-
king, is de gevoeligheid van het detectiesys-
teem – en daarmee het goed instellen van het 
detectiesysteem – erg belangrijk. Vaak is dat 
instellen lastig, maar dus wel essentieel. Een 
grondige fabriekstest voorafgaand aan inge-
bruikname is dan ook noodzakelijk.
Vaak zien we dat detectoren niet specifiek op 
een bepaald producttype zijn ingesteld met als 

gevolg dat producten veelvuldig, maar onte-
recht, worden uitgestoten. Om in dergelijke 
situaties ongewenste aanpassing door onbe-
voegd personeel te voorkomen, moeten de 
‘knoppen’ waarmee de gevoeligheid kan wor-
den ingesteld, worden beveiligd, bijvoorbeeld 
door middel van wachtwoorden. Door de 

‘ Niet aan het proces, maar  
aan de bewustwording  
moet worden gesleuteld’
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van 6 mm of meer voor RVS, terwijl je voor 
een droog koekje op bijvoorbeeld 1,5 mm 
kunt uitkomen. Door eigenschappen aan te 
passen, zoals de transportwijze, zou de gevoe-
ligheid naar bijvoorbeeld 4 mm voor soep in 
zak kunnen worden teruggebracht. Wat we 
echter in de praktijk zien, is dat klanten hele 
andere normen stellen die eerder richting de 
1,5 mm of lager gaan. Hierdoor dient een pro-
ducent goed te bepalen op welk punt in het 
proces metaaldetectie het meest logisch is. In 
het voorbeeld van de soep in zak zou dat dus 
net voor het afvullen en sluiten van de zak 
kunnen zijn. Bij voorkeur is dit uiteraard een 
plaats zo dicht mogelijk naar het eind van het 
proces.

Verificatie
Controle van een metaaldetector of deze nog 
steeds effectief werkt, is een belangrijk onder-
deel van elk goed ontworpen voedselveilig-
heidsmanagementsysteem. De meest voorko-
mende vorm is een test door middel van een 
proefmonster (testkaart, testblokje, teststaafje, 
enzovoorts). Daarbij dient men uit te gaan 
van de ‘worst-case’. In de praktijk bestaat er 
nog wel eens onduidelijkheid over wat daar-
onder moet worden verstaan. Denk bijvoor-
beeld aan de plaats waarop een teststaafje 
door de detector gaat en of het proefmonster 
met of zonder product wordt getest. Een goe-

de instructie van verantwoordelijke medewer-
kers is dan ook essentieel om een goede verifi-
catie te waarborgen. Een goede instructie  
op papier met daarbij foto’s of afbeeldingen 
en/of instructiefilmpjes kunnen goed werken.
Ook de testfrequentie is een aspect waar 
bedrijven verschillend mee omgaan. Om een 
productieprobleem effectief te kunnen opvol-
gen, dient de operator in ieder geval bij aan-
vang en eind van de productie de detector te 
testen. Ook bij tussentijds wisselen van pro-
ducten of na een reparatie is een test zinvol. 
Bij lange productieruns is het verstandig ook 
tussentijds te testen, waarbij de frequentie 
wordt bepaald door een voor het bedrijf 
acceptabele batchgrootte.
Registratie van testresultaten gebeurt vaak 
nog handmatig als onderdeel van een lijncon-
trole, maar inmiddels worden bij veel nieuwe 
detectoren de resultaten digitaal opgeslagen. 

Uitgestoten producten
Als onderdeel van de instructie die medewer-
kers die verantwoordelijk zijn voor de detec-
tiesystemen krijgen, horen ook instructies 
over hoe zij om moeten gaan met afwijkende 
producten. Bij veel bedrijven is er een vorm 
van uitstoot, bijvoorbeeld via een duwer, 
veegarm, omleider of luchtstroom, waarna de 
afwijkende producten in een beveiligde/afge-
sloten bak terechtkomen. Slechts enkele speci-

fiek verantwoordelijke medewerkers hebben 
toegang tot deze bak en controleren met  
enige regelmaat de inhoud daarvan. Een con-
trole van dit proces tijdens een fabrieksinspec-
tie is geen overbodige luxe. Medewerkers vin-
den het vaak ‘lastig’ dat er veel product wordt 
uitgestoten en vanwege die reden zoeken ze 
een ‘oplossing’ voor hun probleem door bij-
voorbeeld de slotjes van de uitstootbak te ver-
wijderen, of ze verwijderen het luchtslangetje 
van de veegarm, waardoor die niet meer 
veegt. Zo worden er nog wel meer ‘creatieve 
constructies’ bedacht. Natuurlijk moet hier 
niet aan het proces worden gesleuteld, maar 
aan de bewustwording van de medewerkers, 
inclusief de kwaliteitsdienst die deze situaties 
toestaat.

Bandstop
Er zijn systemen die gebruikmaken van een 
bandstop. Binnen BRC-Food versie 6 wordt 
hier echter slechts onder specifieke voorwaar-
den mee akkoord gegaan. Daarbij moet u 
denken aan specifieke verantwoordelijken 
voor onderzoek en herstart van de band, spe-
cifieke locaties voor uitstoot, duidelijke identi-
ficatie van uitstoot en een registratie van elke 
bandstop vanwege metaaldetectie.
De oorzaak van de verstoring van het detec-
tieveld dient grondig te worden onderzocht. 
Vaak blijkt bij een hercontrole dat het product 
niet meer wordt uitgestoten. Gebeurt dat weI, 
dan zal het stukje metaal systematisch moeten 
worden opgespoord. Een analyse moet de 
herkomst uitwijzen, waarna corrigerende 
maatregelen kunnen worden genomen. In 
sommige gevallen kan het nodig zijn om de 
hulp van een lab in te roepen voor determi-
natie/typering van het metaal. Op die manier 
is beter vast te stellen of het afkomstig is uit 
het eigen proces of niet.
Veel kwaliteitsmanagers houden in mappen 
bij welke zaken ze allemaal hebben terugge-
vonden. Dit ‘rariteitenkabinet’ levert soms 
interessante inzichten op, waaronder trends.
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controle van de werking van de metaaldetector waarbij met behulp van een strip een testdeeltje in de doorvoerleiding  

wordt gebracht.


