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Beheers gevaren door zelfcontrole maatregelen in
alle fases:
• GHP
• GMP
• Op HACCP-gebaseerde plannen
• Opleiding

• Analyses tijdens het productieproces
• Analyses om FSMS te verifiëren
• Traceerbaarheid
• Management van afwijkingen
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Voorbeeld: zelfcontrole maatregelen om
Listeria monocytogenes te beheersen
•
•
•
•
•

GHP -> regelmatige inspectie en onderhoud van melkwinningsinstallatie
GMP -> verzuring van een product
Op HACCP gebaseerde plannen -> monitoren van verzuring
Opleiding -> opleiden van melkers
Analyse tijdens productie proces -> monitoren waswater, onderzoek van
omgeving en apparatuur op L. monocytogenes, onderzoek eindproduct (n=1)
• Analyse om product of FSMS te verifiëren -> onderzoek eindproduct (n=5)
• Traceerbaarheid -> registratiesysteem dat terug en vooruit traceren mogelijk
maakt
• Management van afwijkingen -> distributie van product stoppen, uit de
handel halen van product of product terugroepen
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Beheers gevaren door zelfcontrole maatregelen in
alle fases:
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Alle maatregelen in
het Food Safety
Management System
samen zorgen ervoor
dat gevaren voor
voedselveiligheid
worden voorkomen,
geëlimineerd of tot
een aanvaardbaar
niveau worden
teruggebracht.
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Overwegingen bij het maken van een
bemonsteringsplan
• Doel van de monstername
• Effectiviteit van de monstername
7.4

• ‘Bottleneck management’
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Doel van monstername -1
• Wat is het doel van het onderzoek?
▪ Aantonen dat procedures en goede praktijken correct
zijn en goed functioneren (validatie en verificatie van
FSMS)
▪ Vaststellen van aanvaardbaarheid van specifieke partij of
productieproces
7.1

→ Onderzoek eindproduct (n=5) volgens criteria in Bijlage I
van Verordening 2073/2005.
→ Als frequentie niet in de verordening is beschreven:
verantwoordelijkheid van de producent
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Doel van monstername -2
• Wat is het doel van het onderzoek?
▪ Het productieproces te controleren
→Monstername procedures (frequentie en aantal monsters
(n)) is ter beoordeling van de producent.
7.1

→ Behalve voor een klein aantal producten waarvoor een minimale
onderzoeksfrequentie is de verordening is vastgelegd (bijv. grondstof
melk)
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Effectiviteit van monstername – juiste plaats en moment
• Monster kunnen genomen worden op alle plekken in het
productieproces, niet alleen van eindproducten
• Methode is afhankelijk van wat producent wil bekijken, bijv.:
• Effectiviteit van nieuw desinfectiemiddel – check
kiemgetal op gedesinfecteerd materiaal of oppervlak
• Afwezigheid van Listeria op kaas met gewassen korst –
test water waarmee korst wordt gewassen
• Effectiviteit van pasteurisatie – onderzoek
gepasteuriseerde melk met de fosfatase test of op
Enterobacteriaceae

5.6

7.4
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Effectiviteit van monstername– voer het goed uit
Belangrijk:
• Gebruik een methode waarmee het micro-organisme dat
belangrijk is voor proces of product wordt aangetoond.
• Gebruik aseptisch verpakt monstername materiaal om
kruisbesmetting te voorkomen.
• Zorg dat het monster onbeschadigd en op de juiste
temperatuur aankomt bij het laboratorium.
• Volg de instructies van commercieel verkrijgbare
monstername kits.
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Effectiviteit van monstername– pak het handig aan
Beperk het aantal monsters en analysekosten door andere
monsternamemethoden en testprocedures te gebruiken.
Zoals het poolen van monsters, op andere plekken/momenten
te bemonsteren en door trendanalyses te gebruiken als dit
wordt toegestaan door de bevoegde autoriteiten.
7.5
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‘Bottleneck’ management
Elk gevaar heeft een belangrijkste besmettingsbron. Het kan
effectiever zijn om deze bronnen te monitoren met
omgevingsonderzoek of met analyses gedurende het
productieproces in plaats eindproducten te onderzoeken.
7.5
8.2
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Belangrijk!
Voor monsternames, verzeker je ervan dat…
• Je de resultaten van het onderzoek juist kunt interpreteren
- type monster (product, omgeving, methode, …)
- grenswaarden (wettelijke voorschriften, eigen waarden, …)
• Je weet wat je moet doen als er een positieve uitslag is:
- management van afwijkingen
- corrigerende maatregelen
8.2
- preventieve maatregelen
7.1

7.4
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Beschikbare hulpmiddelen voor deze sectie
7.1 Presentatie Verschil tussen ‘Monstername tijdens proces of ter
validatie’
7.2 Factsheet Statistiek van microbiologische monstername
7.3 Oefeningen Statistiek van microbiologische monstername
7.4 Training Hoe maak je een bemonsteringsplan
7.5 Factsheet Bemonsteringsstrategiën
7.6 Voorkomen van gevaren
7.7 Instructieschema voor groepsopdracht melkonderzoek
9. 2 Lijst van houdbaarheidstudies en achtergrondinformatie

