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VEILIG VOEDSEL

Jaarlijks worden circa 680.000 mensen ziek door het eten van besmet
voedsel. Daarom is het waarborgen van veilig voedsel belangrijk op
alle plaatsen waar met voedsel wordt gewerkt. Denk aan cateraars,
groot- en instellingskeukens, restaurants en de levensmiddelen
producerende bedrijven.

Roelina Dijk

Veilig voedsel

Dit boek geeft inzicht in de factoren die een rol spelen bij de bereiding
van veilig voedsel. De microbiologische kant komt uitgebreid aan
bod met onderwerpen als: groei van micro-organismen, besmetting,
bederf, voedselinfecties en/of -vergiftiging, pathogenen, reiniging en
desinfectie en de omgang met voedselveiligheidssystemen. Verder
worden de belangrijkste chemische factoren besproken (waaronder
natuurlijke gifstoffen en bestrijdingsmiddelen) en de mogelijke fysieke
verontreinigingen zoals stukjes glas, metaaldeeltjes en stukjes rubber.
Deze derde druk is geheel geactualiseerd en met name het hoofdstuk
‘Chemische voedselveiligheid’ is grondig herzien naar aanleiding van
nieuwe inzichten en ontwikkelingen.
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Roelina Dijk is zelfstandig levensmiddelenmicrobioloog. Ze geeft
microbiologie- en hygiënetrainingen en publiceert regelmatig over
voedsel en voedselveiligheid.
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Voorwoord
Voor je ligt het boek Veilig voedsel, microbiologische principes, chemische en
fysische factoren, dat door mij met veel plezier is geschreven. Aanleiding voor
het schrijven van dit boek was het ontbreken van passend lesmateriaal voor
studenten van de opleiding Voeding en Diëtetiek. Vanuit die gedachte ben ik
begonnen met het schrijven van dit boek.
Maar het boek is niet alleen geschikt voor de studenten van deze opleiding. In
bredere zin is het toepasbaar voor alle opleidingen in het hoger beroepsonderwijs die zich met de materie ‘voedsel en/of voedselbereiding’ bezighouden. Het
is geschikt voor opleidingen als Food & Business, (International) Food Design
& Innovation, Agrifoodbusiness, Docentenopleiding Voeding & Communicatie, Food Commerce & Technology en Hoge(re) Hotelscholen. Veilig voedsel
speelt ook daar een belangrijke rol en dat is waar dit boek over gaat.
Aan de hand van praktijkgerichte voorbeelden en actuele nieuwsberichten
wordt de lezer op een vlotte en heldere wijze duidelijk gemaakt welke factoren
van belang zijn bij (het bereiden van) veilig voedsel. Via leervragen kunnen
lezers hun kennis toetsen.
Bij het schrijven van de eerste versie van dit boek ontving ik hulp van meerdere
mensen. Dat zijn Menthe Malingré (docente bij de Hanzehogeschool Groningen) en Gwendell Foendoe Aubèl (docent bij de Haagse Hogeschool). Ik was
blij met jullie kritische blik en waardevolle suggesties, die zeker hebben bijgedragen aan een vollediger en overzichtelijker boek. En ook Frida Miedema en
Monique Pool droegen hun steentje bij. Frida in de vorm van meedenken en het
lezen van de teksten. Monique door haar bijdrage aan de HACCP-casus.

Tweede druk
Voor de tweede druk heb ik het boek geactualiseerd. Op aanraden van Belgische collega’s is het boek uitgebreid met informatie over de Belgische wet- en
regelgeving en is de volgorde van de onderwerpen veranderd. Nu wordt begonnen met de fysische voedselveiligheid, gevolgd door de chemische voedselveiligheid en daarna de microbiologische voedselveiligheid.

Derde druk
Voor de derde druk is vooral het hoofdstuk over chemische voedselveiligheid
grondig herzien en aangepast aan nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Zo is er
meer aandacht voor de belangrijkste mycotoxinen en mariene biotoxinen, is de
paragraaf over de fytotoxinen uitgebreid met informatie over pyrrolizidine en
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tropaanalkaloïden, komt erucazuur aan bod en is het onderdeel ‘Gifstoffen via
voedselcontactoppervlakken’ toegevoegd aan dit hoofdstuk. Alle andere hoofdstukken zijn geactualiseerd, waarbij ook de volgorde van enkele hoofdstukken
is veranderd. Ook deze druk werd voorzien van commentaar door Gwendell
Foendoe Aubèl (docent bij de Haagse Hogeschool), waarvoor ik hem wil danken.
Roelina Dijk
november 2017
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Over de auteur
Roelina Dijk is zelfstandig levensmiddelenmicrobioloog. Ze werkt onder meer
voor FiMM training & control in food safety. Verder is ze (hoofd)auteur en
eindredacteur van het boek Microbiologie van voedingsmiddelen, methoden,
principes en criteria en schrijft ze voor haar blog De Dames Dijk weten alles
over eten (www.dedamesdijk.nl).
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Voeding en gezondheid zijn sterk met elkaar verbonden. Gezonde voeding
draagt bij aan een goede gezondheid en het voorkomen van ziektes. Daarnaast
is het belangrijk dat voedingsmiddelen veilig zijn. Mensen moeten erop kunnen
vertrouwen dat eten hun gezondheid niet in gevaar brengt. Om dat voor elkaar
te krijgen gelden er diverse Europese en Nederlandse wetten die voorschrijven
hoe levensmiddelenbedrijven dienen om te gaan met hun producten en aan
welke eisen ze moeten voldoen.
Bedrijven moeten zelf bewaken en beoordelen of hun producten voldoen aan
de wettelijke eisen. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van hun
producten.
100 procent veilig voedsel is een illusie. Door verkeerd menselijk handelen bijvoorbeeld kan toch ergens in de keten (‘van grond tot mond’) een gevaar ontstaan. Of er duikt onverwachts een nieuw gevaar op waarvan het bestaan nog
niet bekend of onderkend was.
Wat betreft de voedselveiligheid zijn er de volgende groepen gevaren te onderscheiden:
• fysische gevaren;
• chemische gevaren;
• microbiologische gevaren.
Fysische gevaren zijn stukjes metaal, glas, plastic en dergelijke. Besmetting kan
optreden tijdens de oogst of tijdens het verdere productieproces in de fabriek.
Zie voor meer informatie over deze gevaren hoofdstuk 2, Fysische voedsel
veiligheid.
Chemische gevaren omvatten alle chemische stoffen die in voedsel aanwezig
kunnen zijn. Ze kunnen van nature in voedsel voorkomen, maar ze kunnen
ook door milieuverontreiniging of via het voedselproductieproces in voedsel
terechtkomen. Meer hierover staat vermeld in hoofdstuk 3, Chemische voedselveiligheid.
Om de rol van micro-organismen bij de veiligheid van voedsel goed te kunnen
begrijpen, worden de achterliggende microbiologische principes toegelicht. Op
die manier wordt inzicht verkregen in hoe micro-organismen zich gedragen,
waar ze aanwezig zijn en hoe ze te beïnvloeden zijn (hoofdstukken 4 en 5). Dan
volgt hoofdstuk 6, waar vooral besmetting en hygiëne centraal staan. Deze
zaken spelen een zeer belangrijke rol bij zowel de kwaliteit als de veiligheid van
voedsel.
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Daarna volgt de microbiologische voedselveiligheid (hoofdstuk 7) met een
bespreking van de verschillende soorten pathogenen in voedsel. Het boek sluit
af met een hoofdstuk over wetgeving en voedselveiligheidssystemen.
Overigens schatten consumenten en wetenschappers de risico’s voor de voedselveiligheid anders in. Consumenten schatten milieuverontreinigingen in
voeding als hoogste risico in, gevolgd door een ongebalanceerd dieet op twee
en bestrijdingsmiddelen/procescontaminanten op drie. De top drie bij wetenschappers verschilt hiervan met een ongebalanceerd dieet als hoogste risico,
voedselvergiftigingen op twee en procescontaminanten op drie. Bovendien
schatten consumenten de risico’s van genetisch gemodificeerde organismen,
schadelijke chemische stoffen als additieven, bestrijdingsmiddelen en milieuverontreinigingen aanzienlijk hoger in dan wetenschappers.

Geraadpleegde bronnen
Wagenberg, C.P.A. van, & Mihaylov, E.S. (2012). ‘Consumenten en voedselveiligheid. Wat
is acceptabel en wie is verantwoordelijk?’, Lei-nota 12-065, LEI Wageningen UR, Den
Haag (juni 2012).
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