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Inleiding
De laatste jaren is het normaal geworden dat men buitenshuis te eet.
Overal vindt je een eetgelegenheid waar tegen betaling eten en drinken te
krijgen is. Men maakt gebruik van deze mogelijkheid voor het plezier
ervan of uit noodzaak.
Denk bijvoorbeeld aan gelegenheden als supermarkten, cafe’s, hotels,
restaurants, foodfestivals, eetventers, bbq’s, tijdens carnaval of thuis, en
en zo kunnen we doorgaan.
Consumenten verwachten van alle voedsel en drinken, welke aangeboden
worden, dat ze gekocht, voorbereid en verkocht worden onder
hygiënische omstandigheden. Dus, dat de ruimten schoon en veilig zijn
om te garanderen en om te voorkomen dat het voedsel vrij is van allerlei
types besmetting.
Het is de plicht van iedereen die in dergelijke plaatsen werken, dat zij
gebruik maken van hygiënische voorschriften en praktijken om te
garanderen dat het voedsel en drinken veilig en van goede kwaliteit zijn.
Veilig voedsel en drank zijn voedingsmiddelen die niet besmet zijn met
biologische organismen (microben), chemisch of fysisch die ziekten of
schade kunnen veroorzaken bij de consument.
Helaas is het in de praktijk zo dat er besmetting van voedsel optreedt en
mensen worden ziek via het eten van voedsel. Soms zijn er gevallen dat
veel mensen tegelijk ziek worden.
In veel gevallen zijn ziektes die optreden door het eten van voedsel het
gevolg van fouten die worden gemaakt door personen die met het voedsel
omgaan (voedingsbehandelaren) of door nalatigheid en onwetendheid
van deze personen.
Als mensen ziekworden door het eten van voedsel, veroorzaakt dit veel
problemen niet alleen voor de gezondheid van de perso(o)n(en) in
kwestie, maar het brengt enorme kosten met zich mee voor de
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perso(o)n(en) of diens ziektekostenverzekering. Het bezorgd de plek waar
het voedsel was gekocht ook een slechte naam met als gevolg omzetdaling
waardoor het werk van anderen in gevaar wordt gebracht.
Binnen het bedrijf waar het voedsel wordt verkocht dienen alle
personeelsleden te beseffen dat het zeer belangrijk is dat de consument
een product van hoge hygiënische kwaliteit aangeboden wordt. Iedereen
moet zijn maximale bijdrage leveren (teamwork) om een veilig
eindproduct aan te kunnen bieden.
Om te voorkomen dat menselijke fouten worden gemaakt is het heel
belangrijk dat iedereen op de hoogte is van de basisregels van hygiëne
zodat het voedsel vrij blijft van besmetting.
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Veilig en gezond voedsel. Wat is dat?
Veilig en gezond voedsel is alle voeding of drank dat behandeld wordt
binnen een veilige en gezonde plek, door gezonde mensen, op een
dergelijk manier dat het eten niet besmet kan raken door microben,
chemische of fysische materialen, die ziekten of schade kunnen
veroorzaken.
Wat betekent hygiëne?
Onder hygiëne vallen alle handelingen of omstandigheden die leiden tot
het voorkomen van ziekten en behouden van gezondheid. Met andere
woorden: regelmatig schoonmaken en schoonhouden van je omgeving
om besmetting te voorkomen. Dit houdt ook in dat gekeken moet worden
naar het moment van kopen en bewaren van alle producten die je
gebruikt bij het voorbereiden en verkopen van voedsel.
Wat betekent besmetting?
Besmetting is het aanwezig zijn in voedsel van stoffen die ziekte of schade
kunnen aanbrengen aan de gezondheid van mensen.

Dit kan plaatsvinden via een infectie, vergiftiging, een chemisch product
of een fysiek object.
Systemen van Besmetting
1. Biologisch – bijv. Microben (bacterieën) in voedsel
2. Chemisch – bijv. Wasmiddelen (zeep) of pesticiden in voedsel
3. Fysisch – bijv. Glas, stuk hout of metaal of steengruis in voedsel
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Bepaald zeevoedsel

Giftige planten

Slechte microben

Biologisch

Stukjes glas, metaal,
steentjes, stuk hout,
etc.

Fysisch

Wasmiddelen, zeep,
kerosine, parfum en andere
vloeistoffen die niet in het
voedsel behoren

Chemisch

3 types van besmetting

Wat is een microbe?
Microbe is een heel klein diertje dat niet met je ogen waargenomen kan
worden.
Sommigen zijn voordelig voor mensen zoals microben die gebruikt
worden om kaas te maken, bier en gist voor het doen rijzen van brood.
Microben die schadelijk zijn, zijn microben die als zij de kans krijgen zich
te ontwikkelen ziekten kunnen veroorzaken.
Enkele karakteristieken van microben
Omvang

-

2000 microben zijn nodig om een rij (lijn) te
kunnen vormen op de kop van een speld

Vorm

-

Ze bestaan in verschillende vormen

Vermenigvuldiging

-

Zij verdubbelen in aantal elke 20
minuten

Groei en leefomgeving -

Overal waar vochtigheid en geschikte
temperatuur heerst (5⁰ - 60⁰ C)

Beweegelijkheid

-

(verplaatsing van de

via water, wind (stof), eten, insecten
ratten en muizen en vooral mensen.

ene plek naar de andere)
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40 MIN

vermenigvuldigen

zich
middel

1 UUR

door

deling

10 -12 UUR

Miljarden

COLONIES KUNNEN
WORDEN WAARGENOMEN

1 UUR EN 20 MIN.

van

Kou de-activeert bacteriën; het sterft niet, maar het proses van vermenigvuldigen wordt gestopt.

NIET WAAR TE NEMEN

20 MIN

Microben

Onder ideale omstandigheden vermenigvuldigen microben zich snel en worden zeer groot in aantallen. Een bacterie kan
binnen 10 – 12 uur uitgroeien tot biljoenen. Voldoende hitte doodt de microben, maar zijn gif wordt daarbij niet
uitgeschakeld.

Reproductie van een microbe

Wat gebeurt als iemand voedsel eet dat besmet is met slechte microben?
Deze persoon kan het volgende krijgen:

Infectie

-

Wanneer voedsel gegeten wordt dat besmet is
met slechte microben. De microben blijven zich in
de maag van deze persoon ontwikkelen en als
gevolg hiervan wordt deze persoon na een paar
uur persoon ziek.

Vergiftiging

-

De microben in het voedsel produceren
afvalstoffen gedurende hun vermenigvuldiging.
Deze afvalstoffen zijn giftig en vergiftigen dus het
eten. Een mens kan ook een giftig product eten,
bijvoorbeeld paddestoelen. In het geval van
een vergiftiging presenteren de symptomen van
ziekte zich binnen twee (2) uren.

Voedingsmiddelen die mogelijk gevaarlijk zijn
Een voedingsmiddel dat mogelijk gevaarlijk kan zijn bevat veel eiwitten.
Eiwit is een substantie dat ideaal is voor de vermenigvuldiging van
microben. Voorbeelden:

- Vlees en alle producten die van vlees gemaakt worden
- Kip en alle producten die van kippevlees gemaakt worden
- Eieren en alle eierproducten
- Alle voedingsmiddelen die van zee afkomstig zijn
- Alle melkproducten
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Herbesmetting wanneer
gekookt eten wordt vermengd
met ongekookt voedsel

Op het dier bevinden zich
microben

Het voedsel blijft te lang bij
omgevingstemperatuur staan

Eten bereiden bij
onvoldoende hitte

Het voedsel wordt gegeten

Toename van microben bij
voedselverwerking en transport

Men wordt
daarna ziek

Een voorbeeld van infectie door bacterieën via voedsel

Voorbeelden van voedselinfectie
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Voorbeelden van voedselvergiftiging

Voorbeeld van voedselvergiftiging

Voedsel dat veel eiwitten bevat

Voedsel wordt bij
omgevingstemperatuur gekoeld

Bij het koken worden
de bacterieën gedood

Of het eten wordt bij te grote
hoeveelheden gekoeld

Besmetting via personeel of
door rauw voedsel

Voor een te
lange tijd

Gevolg: voedselvergiftiging
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Voeding dat mogelijk gevaarlijk kan zijn
- Bevorderd de groei van microben
- Heeft zuurgehalte van 4.6 of hoger
- Bevat een groot vochtigheidsgehalte

Eieren

Kip

Vlees

Vis

Zeeproducten
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Wat microben nodig hebben om zich te vermenigvuldigen

en

Groei van
microben

Koken bij hoge
temperaturen
doodt microben

LANGZAAM

SNEL

In deze gevaarlijke
temperatuurzone
vermenigvuldigen zich
microben en produceren
giftige stoffen
Laat voedsel niet meer
dan 4 uren in deze
temperatuur staan.

LANGZAAM

Voldoende tijd

Lage temperaturen
voorkomen het
vermenigvuldigen van
microben maar dood ze
niet.

Geschikte temperatuur

Vochtig eten – Vol eiwitten
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Gevaarlijke temperatuurzones
Gevaarlijke temperatuurzones zijn de temperatuurgebieden die ideaal zijn
voor de vermenigvuldiging van microben.
Temperatuurcontrole is één van de belangrijkste factoren om voedsel vrij
van microben te produceren en te behouden.
De geschikte temperatuurzone ligt tussen de 5⁰- 60⁰ C (45⁰- 140⁰ F)
Wanneer met voedsel wordt omgegaan binnen deze temperatuurzone,
dan moet men er voor zorgen dat dit zo snel mogelijk gebeurt om te
voorkomen dat er teveel vermenigvuldiging optreedt van de microben.
Alle voedsel dient bij voldoende hoge temperatuur en gedurende lang
genoeg tijd bereid te worden om te garanderen dat de microben dood
gaan.
Voedsel dat koud gegeten moet worden dient koud bewaard te worden.
Voedsel dat snelle afkoeling verdiend om te kunnen bewaren in de ijskast
of in een freezer, dient zo snel mogelijk afgekoeld te worden (in minder
dan drie uren) om daarna in een koude plaats bewaard te worden.
Wanneer koud eten opgewarmd wordt, doe dit met voldoende hitte en
draai het eten om zodat het geheel verhit wordt.
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TEMPERATUURZONES DIE GEVAARLIJK ZIJN VOOR
VOEDSEL

HET VOEDSEL MOET ZO SNEL

MOGELIJK DOOR DEZE ZONE HEEN

5

WANNEER VOEDSEL BEREIDT MOET WORDEN,

DOE DIT ZOVEEL MOGELIJK TEGEN

DE TIJD WAAR HET WORDT OPGEDIEND ZAL WORDEN
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Invloed van temperatuur op de ontwikkeling van
microben
Graden

Graden

Fahrenheit

Celsius

Temperatuur waarbij

WATER KOOKT
Bij deze temperatuur worden alle bacterieën gedoodt.
Deze temperatuur dient echter wel voor een bepaalde tijd
aangehouden worden. Denk aan vb. een gekookte ei.

De microben ontwikkelen zich langzaam, maar de meesten
blijven in leven.
Binnen deze zone ontwikkelen de microben zich snel
(besmetting) en hiermee ook de productie van giftige
stoffen.
Door de relatief lage temperatuur ontwikkelen
de microben zich niet snel.
De koude temperatuur vertraagt de ontwikkeling van microben.
Bijv. Ijskast en vrieskist

Temperatuur waarbij

Water ijs wordt
De temperatuur binnen een vrieskist stopt de
ontwikkeling van microben,maar doodt ze niet.
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Factoren die voedsel besmetten gedurende de bereiding voor verkoop
- Herbesmetting en kruisbesmetting
- Onvolkomenheden in persoonlijke hygiëne
- Fouten bij de bereiding:
* Locatie (plek, tafel, etc.),
* Vuile uitrusting (mes, slicer, bakken, etc.),
* Tijd en temperatuur,
* Systeem van ontdooiïng.
Her- en kruisbesmetting
• Herbesmetting:
Nieuwe besmetting van voedsel dat vrij was van microben.
Een voorbeeld is gekookt voedsel (waarbij de microben gedood
werden) dat in contact is gekomen met voedsel dat niet gekookt was
of met een object dat besmet is (een lepel bijvoorbeeld).

• Kruisbesmetting:
Microben worden getransporteerd of via een object, een andere
persoon of ander voedsel, naar een andere plaats.
Een voorbeeld is het snijden van ham op een tafel waarop zonet
kip was gesneden (of hetzelfde mes voor het snijden was
gebruikt).
Herbesmetting en kruisbesmetting dienen elk ogenblik voorkomen te
worden. Was alle producten af, bijvoorbeeld groenten, voordat ze
gebruikt worden!
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Hoe kruisbesmetting te voorkomen
- Bereid rauwe producten en bereide producten op aparte
snijplanken;
- Gebruik niet dezelfde bereidingsmateriaal (vb. snijplank) voor
bereide producten die gebruikt werd bij rauwe producten;
- Goed afwassen en desinfecteren van de bereidingsmaterialen!
- Laat in geen geval ontdooiïngswater van een product in contact
komen met andere producten. Het bevat veel microben.
- Bewaar de bereide producten op de hoogste plekken in de freezer of
cooler.
- Dek de producten goed af en zorg er voor dat het dekkingsmateriaal
zelf niet besmet is.
- Vermeng koud voedsel niet met warme, of vers voedsel met oude.
- Scheidt vuil bereidingsmateriaal van schone.

Vervaldata
Voedsel waarvan de vervaldatum verstreken is mag niet gebruikt
en/of verkocht worden.
- Hou hier goed rekening mee, want het is de datum waarop de
fabrikant garandeert dat het product van goede kwaliteit is en in
gezonde omstandigheden.
- Er is ook een datum tot wanneer het product verkocht kan worden.
- Alle producten dienen op de aanbevolen temperatuur bewaard te
worden.
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A)Hou de blik in je hand en kijk naar gebreken. B)Kijk op de label of er tekenen zijn van lekkage,roest etc. Kijk
naar de vervaldatum. C)Druk licht op de zijkanten en kijk naar beweging aan de andere kant. D) Draai het blik en
herhaal dezelfde handeling als bij “D”. Soms zie je dat beide kanten bol staan.

Manier om te controleren via externe aanwijzingen
of de inhoud van een conserve blik in goede staat is

Persoonlijke hygiëne
Hoe voedsel besmet kan worden door fouten of slechte gewoonten van
personen:
De meeste besmetting van voedsel gebeurt via mensen. Het lichaam van
een mens met zijn temperatuur van 37°C is ideaal als voedingsbodem
voor microben.
Daarnaast is het zo dat mensen continu in aanraking komen met dingen
die besmet zijn en die er dus voor zorgen dat de microben die voor
besmetting zorgen van punt a naar b worden getransporteerd. Een goed
voorbeeld is het schudden van handen bij begroeting.
De beweegelijkheid van mensen is ook een bron voor de microben om
zich van een punt naar de andere te verplaatsen.
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Hieronder volgt een korte beschrijving over bepaalde delen van het
lichaam en enkele slechte gewoonten die besmetting veroorzaken:
Het hoofd
Vuile haren en met veel vet zijn aantrekkelijk voor microben. Als je een
probleem hebt met schilfers op je hoofdhuid, dan vergroot dit het
probleem met microben, want je hebt de neiging om telkens je hoofd te
krabben.
Hou het hoofd en de haren zo schoon mogelijk. Gebruik een hoofddeksel
om te voorkomen dat haar in het voedsel valt. Verlaat de keuken en loop
buiten de keuken niet rond met je hoofddeksel op.
Het lichaam
Het menselijk lichaam is een ideale plaats voor de ontwikkeling van
bacterieën. De lichaamstemperatuur en cellenafval op de huid zijn zeer
voordelig voor de bevordering van hun levensduur. Als gevolg hiervan
bevinden er zich een groot aantal microben op het lichaam van mensen.
Dit is ook een oorzaak voor het constant krabben van de huid.
Onwelriekende geur als gevolg van het niet hygiënisch omgaan met je
lichaam is ook afstotelijk voor cliënten en collega’s.

Houdt een grote mate van hygiëne door regelmatig je lichaam te wassen
en schone kleren aan te trekken.
Nagels
- De plek onder je (valse) nagels is een gebied dat besmetting kan
veroorzaken. Iemand die met voedingsmiddelen omgaat, mag geen
lange en/of valse, gelakte nagels hebben. Ze moeten te allen tijde
kort en schoon gehouden worden.
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Juwelen en horloges
- Juwelen zijn dingen die vuil kunnen worden en hierdoor de
ontwikkeling van microben stimuleren
- Bovendien zijn ze gevaarlijk voor je eigen persoonlijke veiligheid op
het werk. Ze zijn onder geen enkele omstandigheden geoorloofd.
- Laat juwelen en horloges thuis of haal ze weg voordat je met
voedingsmiddelen omgaat.
Roken en kauwgum gebruiken
- Het is verboden om te roken of kauwgum te gebruiken wanneer je
met voedingsmiddelen omgaat. Je vingers komen dan in aanraking
met speeksel en als gevolg zul je het voedsel besmetten. De
kauwgum kan bovendien vanuit je mond in de voeding terecht
kunnen komen.
Werkkleding
- Zorg ervoor dat deze te alle tijd schoon zijn
- Ga niet met werkkleding op straat
- Verschoon vuile handen en droog je handen niet aan je werkkelding
- Gebruik je werkkleding niet om hete pannen van het vuur te halen
- Reinig bestek of andere artefacten niet met je werkkleding
- Doe geen parfum of andere substanties die ruiken aan je
werkkleding
- Gebruik alleen dichte en platte schoenen wanneer je (in de keuken)
met voedingsmiddelen omgaat.

Wonden en andere infecties
- Iemand die met voedingsmiddelen omgaat, kan dit niet doen als er
sprake is van open wonden. Snij- en andere kleine wonden dienen
zodanig bedekt te zijn dat zij geen water doorlaten.
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- Als een persoon die met voedingsmiddelen omgaat één of ander
infectie heeft zoals verkoudheid of griep, hoesten of diaree, dan
dient deze persoon de huisarts te raadplegen en kan niet toegelaten
worden om met voedingsmiddelen om te gaan.
De hand(en)
Veel gevallen van besmetting komen voor via de handen van mensen. Het
is daarom heel belangrijk om de handen geregeld en goed te wassen.
Maak gebruik van handschoenen als je met etenswaren omgaat. Verwissel
de handschoenen als je met andere types voedingswaren om moet gaan.
Was je handen als dezen met delen van het lichaam in aanraking zijn
gekomen, zoals oren, mond, neus, ogen, haar etc.
Was de handen goed vooral als gebruik was gemaakt van de WC.
Ook als besmette delen zijn aangeraakt, zoals omgaan met vuilnis, met
rauwe voedingsmiddelen, geld, roken en vuil bestek.
Na handschudden was de handen goed voordat men met voedsel omgaat.

Denk erom handen wassen:
Vóór het werk
Na elke pauze
Na elke besmetting van de hand
Na gebruik van het toilet
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Juiste manier om handen te wassen

Maakde handen goed nat

Wrijf tussen de vingers:
palm tegenpalm

Wrijf pols en en arm

Doe zeep aan de handen

Wrijf zeep in de palmen

Wrijf tussen de vingers:
handpalmen naar boven

Wrijf nagels en achterkant van de
vingers in de handen

Wrijf rondom de duim

Wrijf vingertoppen in de
handpalm

Spoel en droog de handen
goed af

Doe ontsmettingsmiddel in de hand

Wrijf de handen tot
ze droog worden
(stap 2 t/m 8)

Stappen 0 t/m 11 moeten minstens 1 minuut duren

Andere slechte gewoonten
- Niet met je hand zweet wegvegen
- Niet je handen wassen in bakken waarin voedingsmiddelen worden
ontdooid
- In de keuken niet op de grond spugen
- Niet je mond spoelen of je haren wassen in de keukenwasbak voor
borden en bestek
- Altijd je mond en neus bedekken als je moet niezen of hoesten
- Grijp voedingsmiddelen nooit vast met blote handen
- Niet proeven met de vingers of met bestek zonder die daarna te
wassen
- Pak bestek niet op aan het gedeelte waar de voeding de mond
ingaat
- Ongeoorloofde personen (vb. kinderen) en/of dieren mogen niet
toegelaten worden in de ruimte waar voedingsmiddelen wordt
omgegaan.
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Hygiënisch systeem hoe om te
gaan met bestek, glas en borden

Goed

Fout

Goed

Fout

Goed

Fout

Goed

Fout

Fout

Goed

Fout

Goed

Goed

Fout

Goed
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Ontvangen, bewaren, bereiden, beschermen en bedienen van voeding
Voedingsmiddelen dienen goed gecontroleerd te worden vanaf het
moment dat het binnen het bedrijf komt.
Elk punt dat de voedingsmiddelen passeert is een bron waar het besmet
kan raken of blootgesteld aan temperaturen die de groei van microben
bevorderen.
Een voedselbehandelaar dient altijd alert te zijn voor producten die niet
van goede kwaliteit zijn, slecht ingepakt zijn of die niet de correcte
temperatuur heeft bij aankoop of aflevering daarvan.
Controleer de vervaldatum of deze al verlopen is.
Enkele tips over hoe met voedigswaren om te gaan in de volgende
gevallen:
Ontvangst
- Controleer de voedingsmiddelen nauwkeurig vooral de
voedingsmiddelen die gecategoriseerd worden onder potentieel
gevaarlijk.
- Accepteer geen voedingsmiddelen die bedorven of beschadigd zijn.
- Alle voedingsmiddelen die bevroren dienen te zijn moeten ook
bevroren zijn bij aflevering.
- Het transportmiddel dient in een hygiënische toestand te verkeren.
Bewaren
- De bewaarplaats dient schoon te zijn
- De bewaarplaats dient op geschikte temperatuur te zijn voor het
product (raadpleeg de instructies voor de producten)
- Ziet toe dat alle koelapparaten (uitrustingen) goed functioneren
- Bewaar alle producten onder goede ventilatie en in afstand tot
vloeren en muren
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- Pas FIFO (First in first out) toe, met andere woorden dateer alle
voedingsmiddelen om te voorkomen dat de meest recente gebruikt
worden en de later gedateerden achterblijven om te bederven.
- Bewaar nooit warm eten in de ijskast/cooler/freezer.
Bereiden
- Ontdooi voedingsmiddelen zo snel mogelijk. Dit kan gedaan
worden door water van de kraan er over te laten lopen, in een cooler
of ijskast de nacht door laten brengen of in water doen vermengd
met azijn/citroen.
- Houdt elk moment de voedingsmiddelen heet of koud.
- Voorkom mogelijke herbesmetting. Houdt gereedgemaakte voeding
gescheiden van rauwe voeding.
- Gebruik gescheiden bestek of snijplank voor elk voedingsmiddel.
Bewaren en bedienen
- Om warm eten in een koude omgeving te bewaren dient de
temperatuur ervan zo snel mogelijk verlaagd te worden (in minder
dan twee uur tijd). Raadpleeg de tabel waarin staat hoe de
temperatuur zo snel mogelijk verlaagd kan worden. (zie pag. 28).
- Hou rekening met tijd en temperatuur. Niet meer dan twee uren in
de gevaarlijke temperatuurzone
- Bewaar het voedsel bedekt in een hygiënische container.
- Scheidt bereid voedsel van rauwe.
- Voorkom herbesmetting via vuile uitrusting en handeling, rauwe
voedingsmiddelen, etc.
Onder geen enkele omstandigheid is het geoorloofd om voeding dat
eerder gereedgemaakt is (wat overgebleven is) te (ver)mengen met
nieuw bereid voedsel.
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Gebruik platte bakken in de cooler (koud)

Gebruik thermometer om
temperatuur te controleren

Breng de afkoelingsperiode onder 4 uren

Verdeel de hoeveelheid etenswaren in kleinere
containers

Maak gebruik van
een Au Bain Marie

Snelle manier om de temperatuur van een voedsel te verlagen
(minder dan 4 uren) voordat het gekoeld kan worden

T–O–M–A–T-A
Dit is een methode (ezelsbruggetje) om te herinneren op de factoren die
invloed hebben op de ontwikkeling van microben (bacterieën) in
voedingsmiddelen.
Elke behandeling van voedingsmiddelen, dus elke keer dat je er mee
omgaat, iets eraan toevoegd (ingrediënt) of een middel gebruikt waar de
voeding mee in aanraking komt (lepel, vork, pan), is een bron van
besmetting. Jij kan een verandering betekenen door je te houden aan wat
er hier geschreven staat en daarmee voorkomen of minimaliseren dat
voedsel besmet raakt of bacterieën zich zouden kunnen ontwikkelen.

Time
Laat een maaltijd niet meer dan 2 uren bij omgevingstemperatuur staan. Microben krijgen
dan de kans om zich te vermenigvuldigen. Koel het zo snel mogelijk af, of hou het warm.

Acidity

Oxygen
Microben die voedsel
bederven vermenigvuldigen
zich sneller in omgeving waar
weinig zuurstof is.

Gebruik citroen, azijn
om vlees en andere
voedingsmiddelen te
wassen. Bacterieën
dat voedsel bederven
houden niet van zure,
zoutige en suikerige
omgevingen.

Materials

Temperatura
Koude maaltijden dienen
koud te blijven. Warme
maaltijden warm. Geen
enkele maaltijd dient op
omgevingstemperatuur te
blijven, of het nou in een
djug, een vriezer of op het
fornuis staat.

Aqua
Hoe vochtiger het product is,
hoe meer kans dat bacterieën er
zich in kunnen
vermenigvuldigen. Een
voorbeeld: droge rijst bederft
niet snel, maar als je het kookt
en andere dingen erin doet, dan
gaat het meer water bevatten en
creëert dan de situatie waarin
microben kunnen leven.
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Zie dat de producten die je koopt van
goede kwaliteit zijn. De basis moet
goed zijn. Voedingsmiddelen die snel
bederven zijn:
 Alle zeeproducten
 Alle producten die melk
bevatten
 Vlees (kip) en vleesproducten
 Eieren en voeding die met ei
gereed zijn gemaakt
De omstandigheden waaronder je
kookt en de uitrusting die je gebruikt
om te kunnen koken dienen schoon te
zijn, vrij van insecten, stof en andere
verontreinigingen. De mensen die met
de maaltijden omgaan dienen te alle
tijde zich aan de regels van hygiëne te
houden.
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Schoonmaken van ruimten, uitrustingen en machines

- Ruimten waarin met voedingsmiddelen wordt omgegaan dienen
top alle momenten schoon te zijn
- Er moet altijd schoongemaakt worden voordat en nadat er met
voedingsmiddelen wordt omgegaan. Niet gedurende het omgaan
met de voedingsmiddelen
- Uitrustingen (alles wat je gebruikt gedurende het omgaan met
voedingsmiddelen) dienen schoongemaakt te worden en
gedesinfecteerd vóór en na gebruik ervan.
- Uitrustingen dienen schoongemaakt en gedesinfecteerd te worden
voor elke keer dat ze gebruikt worden voor een ander type
voedingsmiddel. Dit om te wedervergiftiging te voorkomen.
Bij het schoonmaken van uitrustingen dient de volgende procedure
gehanteerd te worden:
- Wassen/wegkrabben/vegen van grof vuil
- Wassen met schoonmaakmiddelen (zeep)
- Spoelen en desinfecteren (volg de instructies op de verpakking van
het product)
- Drogen via een machine of in de open lucht (maar de ruimte dient
wel schoon te zijn)

Machines, vrieskisten, coolers en andere grote uitrustingen dienen
frequent gewassen te worden en ook voor elk geval waarin zij bij voedsel
behandeling vuil raken.
Schoonmaakartikelen (mop, bezem, schoonmaakmiddelen en ook
insecticiden) dienen op een geschikte plek bewaard te worden. In elk
geval niet op plekken waar er met voedingsmiddelen wordt omgegaan en
opgeslagen.
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Controle op ongedierte

Het bedrijf moet te alle tijde controle uitvoeren op de aanwezigheid van:
Ratten / Muizen

Goede indicaties voor de aanwezigheid van
deze ongedierten zijn hun afval en de
vernieling die zij op producten aanrichten.
Zij kunnen ook fysiek waargenomen
worden.

Kakerlakken
Elke keer dat een nieuw product in het
bedrijf wordt gebracht is er een grote kans
dat kakkerlakeieren of kakkerlakken zelf in
de verpakking van de producten
binnenkomen. Controleer dit goed en
vermijd het achterlaten van vuilnis en
plekken waar de kakkerlak zich in het bedrijf
kan schuilen en vermenigvuldigen.
Beerputten moeten volledig dicht zijn gemaakt en
andere bronnen van vuil water dienen in goede staat te
verkeren.
Vliegen
Hou op ieder moment sluitend de ruimte waar
met niet ingepakt voedsel wordt omgegaan, dit
om te voorkomen dat vliegen binnen kunnen
dringen.
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Conclusie

Als je de informatie in deze brochure goed doorneemt en analyseert zul je
gemerkt hebben dat in de meeste gevallen dat ziekte optreedt bij het eten
van bedorven voedsel, dit het gevolg is van menselijke fouten.
We kunnen veel problemen voorkomen als het voedingsbedrijf, de
uitrustingen, de ingrediënten en de producten schoon zijn en van goede
kwaliteit.
In dit alles is de voedselbehandelaar de sleutel, hij/zij observeert gebruik
makend van al zijn/haar zintuigen. Waarnemen, ruiken, horen, voelen en
proeven. Bovendien dient hij/zij te zorgen voor de eigen hygiëne en de
juiste en geschikte beslissingen nemen om zoveel mogelijk er voor te
zorgen dat gezonde voeding aan de consument geboden wordt.
Als we het hebben over de begrippen tijd en temperatuur, dan is dit in het
bijzonder om controle uit te kunnen oefenen op de ontwikkeling van
microben. Je mag nooit accepteren dat voedsel meer dan 4 uren in de
gevaarlijke temperatuurszone blijft.
Voorkom het omgaan met voedsel zonder dat je handen bedekt zijn, dat je
geen schone en functionele kleding hebt (niet teveel lichaamsdelen
blootstellen) en geen hoofddeksel (om de haren te bedekken) aan hebt.
Was je handen en jezelf schoon op ieder moment.
Hygiëne binnen een bedrijf staat of valt met schone mensen in een schone
omgeving opdat schoon voedsel gegarandeerd kan worden.
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Vragen gebaseerd op de inhoud van dit boek
1. Een voedselbehandelaar kan
zijn:
a) Een hulp in de keuken
b) Een barbediende
c) Een kelner
d) Een tafelveger
e) Een personeelslid van een
minimarket
f) Alle voorgaande
2. Wie is er verantwoordelijk
voor de veiligheid van
voedingsmiddelen in een
voedingsbedrijf
a) De hoogste chef
b) De eigenaar of manager
c) Ieder die met de voedingsmiddelen te maken heeft
d) Alle voorgaande
3. In voedsel kom je het
volgende NIET tegen:
a) Groenten en specerijen
b) Stukjes glas, hout, pleister en
een klein stuk nagel
c) Diverse types pinda’s en
bonen
d) Sinaasappelschillen
4. Merk je op elk moment dat in
een maaltijd veel microben
aanwezig zijn die besmetting
kunnen veroorzaken:

a)
b)
c)
d)

Ja, het stinkt
Ja, het smaakt niet goed
Ja, het ziet er niet goed uit
Je merkt het niet altijd. Het
eten lijkt, ruikt en smaakt
normaal.

5. Onder welke ideale
omstandigheden
vermenigvuldigd zich
microben:
a) 3 uren
b) 1 uur
c) 20 minuten
d) Een dag
6. De “gevarenzone” is de
temperatuurzone tussen
a) 50 – 600 C
b) 5 – 600 C
c) 25 – 350 C
d) 0 – 350 C
7. Welke van de volgende is een
FOUTE voorbeeld om met
voedsel om te gaan:
a) Rauw en gekookt vlees op
dezelde snijplank snijden
b) Al je groenten in schoon water
wassen
c) Alle voedsel in geschikte
containers bewaren
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d) Je handen wassen voordat je
met voedingsmiddelen te
werk gaat
8. Wanneer je voedsel in de
vrieskist bewaart, moet je
altijd:
a) De container afdekken en een
datum er opschrijven
b) Hou het voedsel altijd
bevroren
c) De FIFO regel hanteren: eerst
erin, eerst eruit
d) Alle voorgaande
9. Kip, voedsel dat een hoog
risicogehalte voor besmetting
heeft, dient gekookt te
worden bij een interne
temperatuur van:
a) 600 C
b) 750 C of hoger
c) 700 C
d) 1500 C
10. Iedereen heeft microben op
of in hun lichaam. Je vindt ze
meestal aan je:
a) Hoofdharen
b) Huid
c) Handen
d) Neus en oren
e) Mond

11. Wat zijn de basisstappen bij
het wassen van je handen
a) Zeep aanbrengen, goed
wassen, spoelen en
papierdoeken gebruiken om af
te drogen
b) Goed wassen en afdrogen
c) Zeep aanbrengen, goed
wassen, spoelen en afdrogen
met een theedoek
d) Algeheel wassen, spoelen en
drogen
12. Handschoen om voedsel te
kunnen bewerken dienen
frequent verwisseld te
worden, maar zeker:
a) Na omgaan met vuilnis
b) Na elke pauze
c) Na schoonmaak van de vloer
d) Alle voorgaande
13. Wanneer voedsel bereidt
moet worden, dienen
(snij)wonden:
a) Met pleister bedekt worden
b) Ongedekt blijven
c) Bedekt met pleister en een
handschoen voor éénmalig
gebruik
d) Met verband omwikkeld
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14. De basisstappen om
apparatuur in de keuken
schoon te maken zijn:
a) Goed wassen en daarna
spoelen
b) Poetsen, goed wassen
desinfecteren en drogen
c) Poetsen, goed wassen,
desinfecteren en luchtdrogen
d) Poetsen en disinfecteren
15. Ongedierte is een probleem
van alle restaurants. Het
grootste probleem dat
ongedierte met zich
meebrengt is:
a) Ze stinken
b) Ze veroorzaken ziektes via
microben in hun uitwerpselen
c) Ze eten het aanwezige voedsel
d) Ze schrikken de werknemers
af
16. Veilig en gezonde voeding
is:
a) Voeding in een koelkast
b) Energierijke voeding
c) Voeding die geen ziekte of
schade aan mensen
veroorzaakt
d) Voeding met te veel zout
17. Wat is hygiëne?
a) Een dier dat in Afrika
voorkomt

b) Alle methoden toepassen om
besmetting tegen te gaan
c) Elimineren van ongedierte in
je verkoopplaats
d) De handen regelmatig wassen
18. Besmetting is:
a) Het bereiden van maaltijden
in een vuile omgeving
b) Altijd schone kleding
aanhebben
c) Tot honderd tellen
d) Iets in de voeding dat schade
aan je gezondheid kan
veroorzaken
19. Welke van de volgende
situaties veroorzaken
besmetting:
a) Kakkerlakken in de voeding
b) Voeding die naar parfum
smaakt
c) Stuk hout van het hakblok in
de voeding
d) Alle voorgaande
20. Wat betekent TOMATA?
a) Een soort tomaat dat alleen in
supermarkt verkocht mag
worden
b) Een tomaatmicrobe die
voeding aantast
c) Factoren die de ontwikkeling
van microben in voeding
beïnvloeden
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21. Welke zijn de twee
belangrijkste factoren die een
gezonde voeding garanderen
a) Tijd en water
b) Temperatuur en tijd
c) Zuurgehalte en materie
d) Water en materie
22. Microben in voeding
vermenigvuldigen zich op de
volgende manier:
a) Ze paren en brengen elke 10
minuten nakomelingen voort
b) Onder ideale omstandigheden
brengen ze nakomelingen
voort en elk zorgt voor één
nakomeling
c) Elke keer dat de voeding in
aanraking komt met iets vuils,
nemen ze toe
d) Onder een ideale temperatuur
delen ze zich in tweeën elke 20
minuten
23. Gevarenzone v.w.b.
temperatuur is:
a) Tussen koud en warm
b) Half lauw en half warm
c) 5°C en 60 °C
d) 0°C en 100 °C
24. Voeding die potentieel
gevaarlijk is, zijn:
a) Kip – Roomijs – Visfilet –
Garnalen

b) Rijst – Bonen – Vruchten –
Cornflakes – Vlees in blik
c) Kaas – Kabeljauw – Limonade
– Jam – Pindakaas
d) Alle voorgaande
25. Wat is besmetting:
a) Een product (maaltijd) dat
bedorven is
b) Aanwezigheid in voedsel van
een substantie die schade of
ziekte kan veroorzaken
c) Slechte geur en vreemde kleur
van een product dat gegeten
moet worden
d) Microben in voedsel
26. Welke van de volgenden
bepalen of voedsel besmet is:
a) Slechte geur
b) Vreemde kleur
c) Niet geschikte struktuur
d) Vreemde smaak
e) Alle voorgaande

27. Welke van de onderstaande
punten kunnen herbesmetting en kruisbesmetting
veroorzaken:
a) Gebruik van groenten om
vlees voor BBQ te bereiden
b) Een doekje gebruiken om de
tafel schoon te maken na
bereiding van kippevlees
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c) Dezelfde keukengerei (bijv.
een mes) gebruiken om
verschillende soorten vlees te
snijden
d) Vlees voor de cliënt pakken en
daarna kaas gaan snijden
e) Alle voorgaande
28. De beste manier om
bevroren voeding te
ontdooien is:
a) In een cooler zetten en
langzaam laten ontdooien
b) In een bak met water zetten
c) De hele nacht op de tafel laten
d) De hele dag op kamer
temperatuur laten
29. Hoe moet een potentieel
gevaarlijk product
klaargemaakt worden voor
verkoop
a) Een hoeveelheid klaarmaken
en in de vitrine doen zodat tijd
bespaard kan worden
b) Voldoende maken voor de
dagomzet en als het aantal
afneemt, nieuwe aanmaken
c) Een aantal aanmaken dat net
genoeg is voor die dag
d) Een aantal aanmaken voor die
dag alleen en een datum erop
zetten

30. Belangrijkheid van temperatuur van produkten voor
verkoop in een vitrine
a) Dit is niet belangrijk want er is
een luchtkoelapparaat in het
gebouw
b) Heel belangrijk want het
product blijft koud en
zodoende wordt de
ontwikkeling van microben
tegengehouden
c) Niet belangrijk, want het
voedsel verkoopt zo snel dat
ze geen kans krijgen om te
bederven
d) Heel belangrijk, want de
vitrine wordt helemaal gevuld
en gedurende de dag moeten
de producten wel koud blijven
31. Wat is de beste manier om
de producten in een
supermarkt te verdelen:
a) Wat het product ook mag zijn,
die het best verkoopt, wordt
in het zicht van de klanten
geplaatst zodat het bij hun
binnenkomst meteen
opgemerkt wordt.
b) Naargelang de ruimte in de
supermarkt worden ze ter
verkoop gezet
c) Alles wordt gegroepeerd
rekening houdend met de
kans op besmetting
d) Alles dat koud moet zijn gaan
samen in de vrieskist en
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datgene waarvan hun
temperatuur normaal is gaan
samen
32.Wanneer producten ter
verkoop worden aangeboden,
worden de volgende
voorzorgsmaatregelen
genomen:
a) De vitrine wordt niet te
volgestopt zodat de producten
onvoldoende koude lucht
krijgen
b) De producten worden
gedateerd om te voorkomen
dat ze bij bijvulling achteraan
komen te zitten.
c) Gebroken pakjes worden uit
de schappen gehaald
d) Er wordt rekening gehouden
met de vervaldatum van het
product
e) Alle voorgaande

33. Om in voedsel te kunnen
overleven is een bacterie
afhankelijk van:
a) Hoe snel je met voedsel
omgaat bij kamertemperatuur
b) Het zuurgehalte dat in de
voeding zit
c) De hoeveelheid eiwitten in de
voeding
d) De hoge vochtigheidsgraad in
de voeding
e) Alle voorgaande
34. Voeding raken meestal
bedorven door:
a) Vuil water
b) Slechte microben
c) Afwasmiddelen
d) Giftige groenten
35. Hygiëne is belangrijk,
omdat:
a) De verkoop gaat achteruit
b) De banen in het gevaar komen
c) Cliënten ziek kunnen worden
d) De bedrijfskosten kosten
toenemen als gevolg van
verzekeringen, dokter etc.
e) Alle voorgaande
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Kies het juiste antwoord. Zet een kruis in het hokje
No. Stelling
Goed
1.
Alle microben zijn gevaarlijk want ze kunnen de
voeding bederven en ziektes veroorzaken
2.
Handen moeten gewassen worden voordat men met
voeding omgaat want het kan de werknemer
besmetten en ziek maken
3.
Er moet vastgehouden worden aan de rooster voor
het uithalen en wassen van apparatuur in de keuken
en in de bar
4.
Kruisbesmetting kan veroorzaakt worden als rauw
vlees met gekookt vlees in aanraking komt
5.
Microben zijn kleine dieren die zich
vermenigvuldigen door zich in tweeën te delen
6.
Een kelner kan overdrager zijn van gevaarlijke
bacterieën tussen keuken en cliënt
7.
Nadat voedsel bereidt is, dient het snel te worden
bewaard bij een temperatuur onder de 50 C of boven
de 600 C
8.
Ratten en muizen moeten bestreden te worden, want
ze brengen schade aan apparaturen
9.
Om ratten en muizen binnen een voedselruimte te
weren moet men vermijden dat ze schuilplaatsen
vinden waar ze zich kunnen schuilen en
vermenigvuldigen
10. Het is geen probleem als men een voedsel de hele
nacht boven het fornuis laat afkoelen, mits het
bedekt is
11. Een gebroken voedingspakket kan geplakt worden
en wederom in de schappen geplaatst
12. Schoonmaakuitrustingen kunnen in de keuken
worden gezet, maar wel in een aparte hoek
13. Om een voedsel snel te laten afkoelen dient het in
een lage pan gezet worden
14. Voedingsmiddelen met vervallen data kunnen niet
ter verkoop aangeboden worden
15. Men kan een gedeukt conserveblikje gebruiken bij
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16.
17.

18.

19.
20.

het koken, maar eerst moet de de inhoud onderzocht
worden
Vóór het koken hoeft de keuken niet schoongemaakt
worden, want de keuken raakt hierdoor toch vuil
Waar er met voeding wordt omgegaan moet het
vuilnis regelmatig weggehaalt en geplaatst worden
waar ongedierte niet erbij kan komen
Een voedselbehandelaar kan bij het voorbereiden
van voedsel de vuile kleding van gisteren
aanhebben; hij verwisselt die toch wanneer hij gaat
koken en serveren
Een vlieg in de soep betekent niet veel. Haal het
eruit en dien de soep op. Niemand weet het.
Wanneer vuilnis in de container wordt gezet hoeft
men de handen daarna niet te wassen. Het vuil zat
in een plastic zak.
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Antwoorden op de meervoudige vragen (multiple choice)
1. F

26. E

14. Goed

2. D

27. E

15. Fout

3. B

28. A

16. Fout

4. D

29. D

17. Goed

5. C

30. B

18. Fout

6. B

31. C

19. Fout

7. A

32. E

20. Fout

8. D

33. E

9. B

34. B

10. C

35. E

11. A
12. D

Goed / Fout

13. C

1. Fout

14. C

2. Fout

15. B

3. Goed

16. C

4. Goed

17. B

5. Goed

18. D

6. Goed

19. D

7. Goed

20. C

8. Goed

21. B

9. Goed

22. D

10. Fout

23. C

11. Fout

24. A

12. Fout

25. B

13. Goed
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Reglanan pa tene na kuenta relashoná ku tèst di higiena
1. Mester presenta mei ora promé pa registrashon
2. 2. Bin ku un identifikashon bálido: sédula, pasport, òf reibeweis
3. Bin ku e komprobante di pago
4. Tèst ta kuminsá en punto na e ora stipulá òf esun di afsprak
5. Tèst ta dura 25 minüt máksimo. Ora bisa “stòp”, ta stòp ku tèst.
6. Si yega despues ku tèst a kuminsá, no por partisipá mas na test.
7. No por hasi pregunta despues di komienso di tèst.
8. No por tin komunikashon ku otro durante tèst.
9. Durante tèst mester paga tur telefòn.
10. Fayo ku regla durante tèst por resultá den deskualifikashon di tèst.
11. Kada pregunta bon kontesta ta konta pa ún (1) punto.
12. 60% di punto óf mas ta nesesario pa slag
13. Tèst ta konsistí di 10 pregunta “multiple choice” i 5 pregunta
“korekto/inkorekto”
14. Por apelá kualke desishon tokante tèst serka hefe di THZ/UO G&GZ
15. Personanan ku keda deskualifiká pa un òf otro manera i/òf no presentá
sigun afsprak, ta suheto na desishon di THZ/G&GZ
16. Trese un pèn.
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Regulations in relation to the hygiene test
1. Candidate must be present half an hour before exam for registration
2. For identification bring a valid ID, pasport or drivers license
3. Bring the receipt of payment
4. Test starts exactly at the hour of appointed or agreed
5. Test last for maximum 25 minutes. When we say “stop”, everybody stops
6. Latecomers can no longer participate to the test
7. No questions can be asked once started with the test
8. No communication is allowed during the test
9. Phone must be turned off during the test
10. Non-compliance with the test rules may result in disqualification
11. Every correct answer is valid one (1) point
12. 60% or more of the correct answers is necessary to pass the test
13. Test consist of 10 multiple choice questions and 5 true and false questions
14. Any decision about the candidate and the test can be appealed by the director
of the THZ/UO G&GZ
15. Disqualified candidate and/or no show’s is/are subjected to decisions from
THZ/UO G&GZ
16. Bring your own pen.
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