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Actueel

Prettige eindejaarsfeesten !

Wanneer je deze nieuwsbrief leest staan de eindejaarsfeesten 
voor de deur… Of misschien ben je al volop aan het vieren ? 
Elk jaar opnieuw is het een tijd van warmte, gezelligheid, sfeer… 
Waar traditioneel ook een passende feestmaaltijd bij hoort. 
Gezellig tafelen zit nu eenmaal in onze volksaard.

Het voedselagentschap wenst jullie deugddoende feesten 
en een voorspoedig 2007…

Jammer genoeg moeten we elk jaar vaststellen dat met de eindejaars-
feesten ook het aantal voedselvergiftigingen stijgt. Dit is ook zo in 
de zomer, maar daar kunnen de warme dagen voor iets tussen zitten 
(voedsel bederft veel gemakkelijker bij warm weer). In de vrieskou 
(nou ja) van de eindejaarsfeesten speelt dit gegeven minder mee en 
heb je het meer zelf in de hand. 

Laat het je niet overkomen en lees de achterpagina van deze 
nieuwsbrief nog eens door…
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Dossier

Toepassing van risico-evaluatie 
in de voedselketen

Workshop van het Wetenschappelijk Comité op 20 oktober 2006

Een 140 tal genodigden, afkomstig uit diverse geledingen (overheid, academische wereld, 
sectoren, onderzoeksinstellingen, adviesorganen, consumenten,…), woonden op 20 oktober 
2006 een workshop bij over het thema “Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen”.  
Deze workshop werd succesvol georganiseerd door het Wetenschappelijk Secretariaat van 
het FAVV en stond onder de wetenschappelijke leiding van Prof. Dr. Dirk Berkvens, lid van het 
Wetenschappelijk Comité.

Gevaar en risico

Risico-evaluatie is naast risicoma-
nagement en risico-communicatie 
één van de drie pijlers van risico-
analyse. Tijdens de algemene 
inleidende voordracht werden de 
principes van risico-evaluatie toe-
gelicht en werd dieper ingegaan 
op de kenmerken van “gevaar” 
en “risico”, die respectievelijk een 
kwalitatieve en kwantitatieve 
betekenis hebben.

 Daarna werden de toehoor-
ders, op quasi A losoA sche wijze, 
geconfronteerd met begrippen 
zoals “meetonzekerheid”, “dataon-
zekerheid”, “modelonzekerheid” 
en “wetenschappelijke onzeker-
heid”. Onzekerheid kan te maken 
hebben met een gebrek aan 
kennis omtrent de parameters of 
met de variabiliteit eigen aan het 
systeem.  

Vervolgens werden de mogelijkhe-
den en beperkingen van kwanti-
tatieve risico-evaluatie besproken 
op basis van wetenschappelijk 

uitgewerkte voorbeelden. Hierbij 
kwamen verschillende gevaren 
aan bod zoals: Campylobacter en 
Salmonella in pluimveeproducten, 
quarantainebacteriën in aardap-
pelen, dioxines in de voedselketen 
en mycotoxine in appelsap. 

Er werd dieper ingegaan op 
methoden (zoals de risico-baten 
evaluatie) die toelaten om bij 
conG ictsituaties tussen voordelige 
voedingsaanbevelingen (viscon-
sumptie en omega-3-vetzuren) en 
toxicologische gevaren (viscon-
sumptie en contaminanten) de 
consument toch correct voor te 
lichten. 

De laatste spreker tenslotte ging 
dieper in op de aanwending van 
risico-evaluatie door risico-beheer-
ders. 

Als rode draad doorheen de ver-
schillende voordrachten kwam het 
belang naar voor om te kunnen 
beschikken over grote hoeveelhe-
den betrouwbare data, zowel op 
het vlak van het contaminatieni-

veau van de levensmiddelen als 
op het vlak van de voedselcon-
sumptie.

Kwalitatief of kwantitatief

De methodologie voor het 
uitvoeren van risico-evaluatie is 
nog in volle evolutie. Naast een 
kwalitatieve benadering opteert 
men meer en meer voor kwanti-
tatieve methoden. Deze kunnen 
van deterministische (punctueel) 
aard zijn of kunnen berusten op 
probabilistische berekeningen. 
Deze laatste houden rekening met 
de distributie van de data. 

Meer complexe vraagstellingen 
kunnen bestudeerd worden aan 
de hand van risico-baten analyse 
en scenario-analysemethoden.

Multidisciplinair

Tenslotte bleek meermaals dat 
risico-evaluatie een bij uitstek mul-
tidisciplinaire benadering vereist 
die steunt op de onafhankelijke 
expertise afkomstig uit verschil-
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Financiering van het FAVV

Caritatieve vzw’s 
vrijgesteld van he'  ng

Verenigingen met een menslievend en sociaal doel, 
opgericht als VZW,  die gratis voedselpakketten 
verdelen en uitsluitend werken met vrijwilligers 
(onbezoldigd personeel) moeten geen heI  ng 
betalen. Dat staat in een wijziging van de wet over 
de A nanciering van het voedselagentschap die op 
28 juli in het Belgisch Staatsblad verscheen. Vanuit 
een bezorgdheid om deze verenigingen niet extra te 
belasten en tegemoet  te komen aan het caritatieve 
karakter ervan besliste de wetgever over te gaan tot 
deze maatregel. De maatregel geldt met terugwer-
kende kracht vanaf 1 januari 2006.

Het moet hierbij wel degelijk gaan om gratis voedsel-
bedeling: verenigingen die over een sociaal restau-
rant beschikken waar tegen democratische prijzen 
maaltijden worden verkocht, zijn niet vrijgesteld. 

Het feit dat deze verenigingen geen heI  ng moeten 
betalen, betekent niet dat ze niet door het FAVV 
gecontroleerd zullen worden. Het blijven immers 
operatoren in de voedselketen en ze moeten aan 
dezelfde voorwaarden (bij voorbeeld hygiënevoor-
schriften, beschikken over een toelating, …) voldoen 
als operatoren met een gelijkaardige activiteit die 
wel aan de heI  ng onderworpen zijn.

lende domeinen: microbiologie, epidemiologie, 
toxicologie, voedseltechnologie, maatschappelijke 
gezondheidskunde,… Het resultaat van een risico-
evaluatie studie is echter nooit deA nitief. Van zodra 
nieuwe data ter beschikking komen dient het proces 
herhaald te worden. 

Tenslotte werd vastgesteld dat wetenschappelijk 
onderbouwde risico-evaluatie één van de belangrijk-
ste uitgangspunten is van risico-beheer.  Bij het vast-
leggen van normen steunen de risico-managers zich 
evenwel ook op andere, maatschappelijke criteria om 
tot besluitvorming te komen.

Uit de vraagstellingen na iedere voordracht bleek 
dat de toehoorders met grote aandacht de verschil-
lende onderwerpen hadden gevolgd. De workshop 
werd afgesloten met een algemene synthese van de 
verschillende presentaties. 

De presentaties kunnen geraadpleegd worden op 
de website van het voedselagentschap 

(http://www.favv.be/home/com-sci/work-
shops_nl.asp) ter hoogte van de rubriek 

“Wetenschappelijk Comité”.

Korte berichten

www.favv2006.be 
houdt op te bestaan

De website www.favv2006.be, die eind 2005 on-
line werd gezet om alle nieuwe reglementeringen 
of wijzigingen aan bestaande reglementen die 
in 2006 in voege traden op een overzichtelijke 
manier te presenteren, houdt op te bestaan. 
Intussen zijn we immers bijna in 2007 en het groe-
peren van deze reglementen in een aparte website 
heeft dan ook zijn betekenis verloren.

De gegevens van deze site gaan natuurlijk niet 
verloren en werden in de bestaande centrale web-
site www.favv.be geïntegreerd, grotendeels onder 
de rubriek “Autocontrole” en in een nieuwe rubriek 
“Erkenningen, toelatingen en registratie”.

De startpagina van www.2006.be blijft wel nog 
een tijdje on-line met een verwijzing naar de web-
site van het FAVV.



4

Feiten en cijfers

Controles op contactmaterialen

Iedereen weet dat het FAVV controles uitvoert in de landbouwproductie, de 
verwerkende nijverheid en bij handelaars en verwerkers van levensmidde-
len (winkels, restaurants), en ook analyses uitvoert op diverse producten in 
de voedselketen. Minder bekend is dat het voedselagentschap ook betrok-
ken is bij dingen die niet direct aan de voedselketen gelinkt worden. Zo 
worden onder andere ook analyses uitgevoerd op materialen die bestemd 
zijn om met voedsel in aanraking te komen: vaatwerk, verpakkingen, 
bestek… (de zogenaamde “contactmaterialen”). 

Het is immers belangrijk te waken 
dat het voedsel niet besmet 
geraakt met sto5 en die vanuit der-
gelijke materialen in het voedsel 
zouden kunnen overgaan (migre-
ren). Dit gebeurt aan de hand 
van zogenaamde migratietesten, 
waarbij de materialen gedurende 
een zekere tijd, bij een bepaalde 
temperatuur met een levensmid-
del, of een vloeistof die dat levens-
middel kan vervangen, in contact 
gebracht worden.  Hieronder een 
aantal voorbeelden.

Vaatwerk

Vele ceramische producten zoals 
borden, kopjes, keukengerei zijn 
gekleurd, versierd of gelakt, wat 
soms zou kunnen leiden tot een 
verhoogde afgifte van cadmium 
en lood in het levensmiddel. Lood 
en cadmium zijn zware meta-
len die schadelijk zijn voor de 
gezondheid. De limieten van lood 
en cadmium in ceramiek en de 
migratie in eetwaren zijn daarom 
strikt gereglementeerd.

In 2005 werden 112 analyses uitge-
voerd om de migratie van lood en 
cadmium uit ceramiek na te gaan. 
Er werden geen positieve resul-
taten vastgesteld voor cadmium 
maar 4 gevallen van migratie van 
lood werden vastgesteld. Dit is een 
daling in vergelijking met  de jaren 
2003 en 2004.

Potjes voor babyvoeding

In glazen bokalen met een meta-
len deksel werd tot voor kort  de 
stof azodicarbonamide gebruikt 
bij de productie van de schuim-
rand bij de afsluitingsring.  Onder 
andere door sterilisatie kan azo-
dicarbonamide worden omgezet 
tot Semicarbazide (SEM). Over de 
toxische werking van SEM is nog 
niet genoeg met zekerheid gewe-
ten, maar het is niet uitgesloten 
dat SEM kankerverwekkend zou 
kunnen zijn. Er is geen wettelijke 
norm voorzien voor SEM maar het 
gebruik van azodicarbonamide 
als blaasmiddel is  wel verboden 
sinds 2 augustus 2005. Materialen 

en voorwerpen die voor die 
datum zijn gevuld, mogen nog in 
de handel worden gebracht op 
voorwaarde dat de afvuldatum is 
vermeld. 

Omdat baby’s een gevoelige doel-
groep zijn werden in 2004 en 2005 
respectievelijk 10 en 15 analyses op 
babyvoeding uit bokalen met een 
metalen deksel in het controlepro-
gramma opgenomen om een zicht 
te krijgen op de toestand in België. 
Er werden geen verontrustende 
analyseresultaten vastgesteld.

wegwerp plastic vaatwerk  

In 2005 werden voor het eerst ana-
lyses op wegwerp plastic vaatwerk 
geprogrammeerd. Deze nieuwe 
programmering had tot doel om 
inzicht te krijgen in de migratie-
problematiek van relatief frequent 
gebruikte producten. Er werden 
in 2005 46 analyses op globale 
migratie uitgevoerd op plastic 
wegwerpborden en –tassen. Bij 
één staal werd de norm overschre-
den.

Andere controles 

Het voedselagentschap voert ook 
controles uit op andere contact-
materialen. In 2005 werden onder 
andere controles uitgevoerd op 
rubberfopspenen (migratie van 
tin en mercaptobenzothiazol ,18 
analyses), bakpapier (migratie van 
dioctyltin,15 analyses), zuigG essen 
en bekers uit polycarbonaat (bis-
fenol A, 33 analyses), tin in blikken 
(conserven en babyvoeding).

Alle gemeten concentraties waren 
onder de maximale limieten.

(Uit het activiteitenverslag 2005)
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Agenda

Agri, anders (11 tot 14 januari 2007)

Korte berichten

FLEP-congres op 20 en 21 november 2006

Meldpuntvraag
van de maand

Marsepein

Wat is eigenlijk de 
samenstelling van marsepein?

Dezer dagen ligt marsepein weer 
volop in de winkel. Maar de samen-
stelling is niet altijd even duidelijk. 

De beste marsepein is tegelijkertijd 
de meest eenvoudige: marsepein is 
gemaakt van gelijke delen gemalen 

amandelnoten en bloemsuiker 
samen met enkele druppels oran-

jebloesemwater of rozenwater, dit 
laatste naar keuze. Aan marsepein 
die gebruikt wordt voor A guurtjes 

moet meer suiker toegevoegd 
worden om stevigheid aan de 

A guurtjes te kunnen geven, anders 
vloeit de marsepein terug uit en 

blijft er van het sympathieke roze 
marsepeinen varkentje niet meer 

over dan een roze bobbel. Om 
diverse redenen (smaakaanpas-

sing, kostprijs ingrediënten) wordt 
de amandel soms versneden met 

andere nootsoorten zoals hazel-
noot of okkernoot of nog andere. 

Dit is een toegelaten praktijk want 
de wetgever legt de samenstelling 

van marsepein niet op.  Hier kan 
echter soms een probleem opdui-

ken voor mensen die bepaalde 
allergieën vertonen voor sommige 

nootsoorten (of kleursto5 en).

Zolang de marsepein voorverpakt 
in de winkel terechtkomt is er uiter-
aard de etiketteringverplichting en 
moet het etiket dan ook de samen-

stelling vermelden. Vele bakkers 
maken echter hun eigen marsepein 

of kopen het aan in vrac om het 
onder vorm van marsepeinblokken, 
“patatjes” of A guurtjes te koop aan 
te bieden in de winkel. Zelfs als het 

dan in een wikkel is verpakt geldt 
de etiketteringvereiste niet. Ook 

wordt marsepein veel gebruikt om 
A jn gebak af te boorden of te ver-

sieren. De winkelier moet de klant 
echter wel alle informatie kunnen 

verstrekken over de samenstelling 
van dergelijke niet-voorverpakte 

producten.

AgriG anders, de Vlaamse land- en 
tuinbouwbeurs in Flanders Expo te 
Gent, is stilaan meer dan een vaste 
waarde geworden voor bezoekers 
en voor exposanten, met vee-
prijskampen, demonstraties en 
seminaries. Wegens groot succes 
werd deze vijfde editie uitgebreid 
naar vier beursdagen in de plaats 
van drie. Het Voedselagentschap 

kan op AgriG anders uiteraard 
niet ontbreken. Je kan ons 
bezoeken in hall 4 in de buurt 
van de andere overheden. We 
belichten er het thema van 
de autocontrole(gidsen) in de 
landbouwsector en we stellen er 
onze nieuwe publicatie “Goede 
vachtcondities voor veilig vlees” 
voor. Uiteraard liggen ook onze 
andere brochures en folders er ter 
beschikking. 

Ook de consument wordt niet 
vergeten: in het weekend is het 
meldpunt aanwezig om je vragen 
te beantwoorden.  

En natuurlijk kan je hier de mede-
werkers van het FAVV eens “in 
levende lijve” ontmoeten en met 
hen van gedachten wisselen …

Info: www.agriA anders.be

Op 20 en 21 november vond de 25ste vergadering van de FLEP plaats in België, meer 
bepaald in de Oost-Vlaamse Provinciale controle-eenheid te Gent. De FLEP (Food Law 
Enforcement Practitioners) is een informele vereniging van handhavers van de wetgeving 
omtrent voedselveiligheid en heeft tot doel tussen Europese collega’s kennis en informatie 
uit te wisselen ten einde een betere onderling vertrouwen uit te bouwen op het vlak van 
de praktische uitvoering van controles.

Deze jubileumvergadering kon rekenen op een uitzonderlinge vertegenwoordiging uit de 
Europese Lidstaten en andere. Het Belgisch Voedselagentschap lichte er zijn controle- en 
inspectieprogramma toe terwijl de EU-Commissie alsook de consumentenverenigingen er 
de gelegenheid kregen hun visie voor te stellen. Bijzonder interessant waren de verschil-
lende presentaties van hoe een aantal landen omgaat met het afdwingen van de regel-
geving. Een ééngemaakte Europese markt en een zeer gelijklopende regelgeving vereist 
immers een gestroomlijnde handhaving van de veiligheid van de voedselketen. 
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Weet wat je eet

Voedselveiligheid op z’n koudst…

In het koudste jaargetijde (hoewel…) nemen we—enigszins paradoxaal 
misschien—eens het koudste element van de zogenaamde “koudeketen” 
onder de loep: de diepvriezer! Want alhoewel veel mensen zweren bij vers 
(zeker voor de feestmaaltijden van de komende dagen) is de vriezer 
eigenlijk moeilijk nog weg te denken uit het moderne huishouden. Je kan 
immers een voorraadje aanleggen zodat je niet meer dagelijks naar de 
winkel moet en je kan daardoor bijvoorbeeld ook ’s winters genieten van de 
groenten uit je tuin (waarvan je er ‘s zomers toch te veel hebt). Ook voor het 
gebruik van de vriezer gelden enige regels.

Voor langere tijd

Waarom kan je voedingswaren in 
de diepvriezer (veel) langer bewa-
ren dan in de koelkast of (zeker) 
dan bij kamertemperatuur ? Eén 
van de redenen is dat, als de tem-
peratuur maar laag genoeg is, de 
groei van micro-organismen sterk 
vertraagd en zelfs gestopt wordt, 
waardoor het bederf “uitgesteld 
wordt”. Meestal wordt aangeno-
men dat bij temperaturen lager 
dan –18°C de groei van de kiemen 
stil ligt. Maar voordat de waren 
ingevroren zijn kunnen de kiemen 
zich wel vermeerderen, het komt 
er dus op aan de voedingswaren 
zo vlug mogelijk—en helemaal—
in te vriezen. 

•  zorg dat je diepvries juist 
ingesteld is voor het invriezen. 
De meeste moderne toestellen 
hebben een speciale “invries-
stand” (snel afkoelen) of een 
apart “invriesvak” of soms 
beide. Lees er indien nodig 
de gebruiksaanwijzing nog 
eens op na…

•  Een hele vriezer vol etenswaren 
van kamertemperatuur tot –18° 
afkoelen kost tijd, het gaat een 
stuk vlugger als je niet teveel 
tegelijk invriest.

•  Bij het invriezen koelt de bui-
tenkant van de voedingswaar 
vlugger af dan de kern, hou 
daarom de in te vriezen porties 
klein. Je kan je bijvoorbeeld 
laten leiden door de “in één 
keer te gebruiken”-regel, zie 
verder in dit artikeltje.

•  Je kan je voostellen wat er 
gebeurt als je drie liter kokende 
tomatensoep wil invriezen en 
die dan maar direct van het 
vuur in de vriezer stopt. Niet 
alleen duurt het een eeuwig-
heid voordat die bevroren 
is, je vriezer zal ook heel wat 
moeite hebben om de rest van 
de inhoud op –18° te houden 
(als dit al lukt). Eerst voldoende 
laten afkoelen is de boodschap 
(dit kan bijvoorbeeld met een 
koudwaterbad).

Maar hoe lang eigenlijk ?

Het hangt af van het product en je 
vriezer hoe lang je het kunt bewa-
ren. De meldpuntvraag van de 
maand in de nieuwsbrief van juli 
2006 geeft hierover een aandui-

ding, maar wellicht staan 
er ook richtlijnen in de gebruiks-
aanwijzing van je vriezer. Zorg 
ervoor dat de temperatuur 
tenminste -18°C is. Koop des-
noods een (voor weinig geld in de 
elektrozaak verkrijgbare) diepvrie-
zerthermometer als die niet bij het 
toestel was bijgeleverd (en néé, het 
gratis koelkastthermometertje van 
het voedselagentschap is voor de 
diepvriezer niet geschikt). Het vries-
vakje van de koelkast is een stuk 
minder koud. Daarom is dat niet 
geschikt om diepvriesproducten 
lang in te bewaren.

Ontdooien

Je zou kunnen stellen dat bij het 
ontdooien dezelfde processen zich 
afspelen als bij het invriezen, maar 
dan in omgekeerde richting. De 
buitenkant van de voedingswaren 
ontdooit eerst terwijl de kern nog 
een tijd bevroren blijft. Daarom 
ontdooi je voedingsmiddelen dus 
best niet bij kamertemperatuur: 
de buitenkant kan al ontdooid 
zijn (waarin micro-organismen 
zich al G ink aan het vermenigvul-
digen zijn) terwijl de kern nog 
te bevroren is om het product 
al te bereiden of te verbruiken. 
Ontdooien doe je dus best ofwel 
heel langzaam (in de koelkast) of 
heel snel (in de microgolf ). Kleine 
porties ontdooien vlugger dan 
grote, nog een reden voor de “in 
één keer te gebruiken”-regel…

Opnieuw invriezen?

In diepvriesproducten die 
ontdooid geweest zijn hebben 
de erin aanwezige kiemen zich 
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Nieuwe publicaties

Goede vachtcondities 
voor veilig vlees

onvermijdelijk kunnen vermenigvuldigen (er zitten 
er dus meer in dan vóór het invriezen). Vries je dit 
product opnieuw in, dan stopt de groei van de 
kiemen, maar ze worden niet vernietigd. Ontdooi 
je het dan opnieuw, dan neemt het aantal kiemen 
opnieuw toe. Je kan je voorstellen dat als je de cyclus 
ontdooien-invriezen een aantal keer herhaalt, er 
al behoorlijk wat micro-organismen in het voedsel 
kunnen zitten…

Sommige mensen hebben de gewoonte om een hele 
grootverpakking voedsel in één keer in te vriezen, 
voor gebruik eruit te halen, de gewenste portie te 
nemen na eerst een tijdje te laten ontdooien (anders 
krijg je de stukken niet uit elkaar !) en dan de rest 
terug in de vriezer te stoppen. Uit het bovenstaande 
blijkt dat dit eigenlijk niet ideaal is… Beter verdeel je 
het voedsel op voorhand in porties die je in één keer 
kunt gebruiken (voor een groot gezin zijn die uiter-
aard groter dan voor een alleenstaande) of bijvoor-
beeld de helft ervan. Zo haal je alleen uit de diepvries 
wat je wil klaarmaken en blijft de rest lekker bevroren 
(nou ja, lekker…)

Hou de hele keten koud

Het voorgaande leert ons ook dat je de koudeketen 
zo min mogelijk mag onderbreken en als het dan 
toch moet: zo kort mogelijk. Diepvrieswaren die je 
in de winkel koopt mogen niet ontdooid zijn als je 
ze thuis opnieuw in de vriezer wil stoppen. Koop 
ze daarom als laatste en ga er direct mee naar huis. 
Kan dit niet, stop ze dan in een isolerende zak of een 
(liefst op voorhand gekoelde) koelbox. Hetzelfde 
geldt als je je studerende kinderen een voorraad 
diepvriesvoedsel meegeeft voor “op kot” die ze daar 
opnieuw in de vriezer stoppen. Een koelbox is hier 
ook echt geen overbodige luxe voor het transport…

Help, een stroompanne !

Bij een stroomonderbreking neemt de temperatuur 
van de ingevroren producten in de vriezer langzaam 
toe, maar bij moderne toestellen blijven ze meestal 
nog ongeveer 24 uur lang bevroren (als je de vriezer 
tenminste gesloten houdt). Als de temperatuur niet 
boven het vriespunt geweest is kunnen ze opnieuw 
ingevroren worden. Tussen 0 en 4 graden kan je ze 
nog een paar dagen in de koelkast houden, maar je 
vriest ze best niet opnieuw in. Tussen 5 en 10 graden 
hebben de kiemen zich al kunnen vermenigvuldigen 
en kan je het voedsel maar  beter direct bereiden 
(goed verhitten!). Boven de 10° en zeker als je niet 
weet hoelang de panne heeft geduurd neem je beter 
geen risico en verbruik je het voedsel beter niet meer. 
Jammer maar helaas…

Waarom dieren met een propere vacht ?

In de ingewanden, in de uitwerpselen en op de huid 
van gezonde dieren kunnen verschillende mogelijk 
schadelijke organismen voorkomen. Dieren die 
drager zijn van schadelijke organismen vertonen niet 
noodzakelijk ziektetekenen. Louter op basis van het 
uitzicht van de dieren kan geen onderscheid worden 
gemaakt tussen dieren die drager zijn van schadelijke 
organismen en dieren die geen drager zijn.

De huid in het algemeen en de door mest bevuilde 
huid in het bijzonder is een mogelijke bron van 
bezoedeling van het karkas tijdens het slachtproces.
Hoe vuiler en natter de huid van het dier, hoe groter 
het risico op karkasbezoedeling en hoe groter het 
risico voor de menselijke gezondheid. Daarom is het 
belangrijk om ervoor te zorgen dat de dieren die ter 
slachting worden aangeboden zo schoon en droog 
mogelijk zijn.

Deze brochure geeft een overzicht hoe propere 
dieren kunnen geproduceerd worden en waarop 
te letten bij de voeding, de huisvesting, de gezond-
heid van de dieren, de reiniging en het transport. De 
brochure bevat ook een uitneembare A che waarin 
een overzicht wordt gegeven van de verschillende 
“properheidscategorieën” van de dieren.

Goede vachtcondities voor veilig vlees, 16 blz, vierkleurendruk, + uitneem-
bare geplasti! ceerde ! che van 6 bladzijden. Te verkrijgen in het Nederlands 
en het Frans, te bestellen en als PDF te raadplegen op de website van het 
FAVV www.favv.be.
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Eindejaarsfeesten

Het ene feestmaal is het andere niet

Tijdens de eindejaarsperiode (25 december 2006 tot en met 1 januari 2007) zijn de centrale diensten 
van het Voedselagentschap gesloten. Het antwoordapparaat van het meldpunt —dat dagelijks wordt beluisterd—

blijft echter tot je beschikking. In de Provinciale Controle-eenheden is tijdens de week een permanentie 
voorzien op de hoofdzetel van de PCE’s. Je vindt de adressen en telefoonnummers op onze website www.favv.be 

onder de rubriek “contact”. 

Hoe komt het toch dat sommigen blijkbaar gemakkelijker een voedselver-
giftiging oplopen dan anderen? De ene mens is de andere niet natuurlijk, 
en kleine kinderen, mensen met een zwak gestel of ouderen blijken nu 
eenmaal gevoeliger… Ook onze eigen conditie of gezondheidstoestand 
kan hierin een rol spelen. Maar veel heeft ook te maken met de aard van het 
voedsel en hoe we er mee om gaan.

Het ene voedsel 
is het andere niet

Alle voedingswaren bevatten van 
nature wel een zekere hoeveelheid 
schadelijke micro-organismen, 
die zitten immers overal. Meestal 
moet er al een redelijke hoeveel-
heid ervan in het voedsel zitten 
om een voedselvergiftiging te 
veroorzaken. We weten al langer 
dat kiemen zich het beste verme-
nigvuldigen bij temperaturen die 
ook voor ons aangenaam zijn, bij 
kamertemperatuur dus, en dat 
hun groei geremd wordt bij koude 
temperaturen en ze zelfs vernie-
tigd worden bij temperaturen 
hoger dan 70°C.

Nu is het zo dat in sommige 
voedingswaren de kiemen zich 
vlugger kunnen vermenigvuldi-
gen dan in andere. Droog brood 
of koekjes en de meeste groen-
ten bijvoorbeeld kan je gerust 
een tijdje bij kamertemperatuur 
bewaren. Vlees en vis zijn veel 
gevoeliger aan bederf en moeten 
beslist in de koelkast tot vlak voor 
het bereiden (of opdienen, als 
het om koude bereidingen gaat). 
Je zou dus kunnen zeggen dat er 
gevoelige en minder gevoelige 
voedingswaren zijn, die elk op hun 
eigen manier moeten behandeld 
worden.

De ene kiem is de andere niet

Het ene micro-organisme is al 
schadelijker of gevaarlijker dan 
het andere. Onderzoek leert dat 

de meeste voedselvergiftigin-
gen veroorzaakt worden door 
de Salmonella-bacterie, gevolgd 
door andere zoals Campylobacter, 
Yersinia enz. Deze tre5 en we 
vooral aan in gevogeltevlees of 
eieren, en varkensvlees. Vooral 
met deze vleessoorten moeten we 
voorzichtig zijn, de bereidingstijd 
kort proberen te houden en ze 
door en door verhitten, zodat de 
erin aanwezige kiemen zoveel 
mogelijk vernietigd worden. 
Wanneer we deze vleeswaren in 
gehakte vorm verwerken zitten 
de kiemen in het hele mengsel en 
is het dus zeker belangrijk dat de 
bereiding ook van binnen goed 
gaar is. Dit is onder andere het 
geval voor hamburgers, worstjes 
en ook de traditionele kerstkal-
koen met vulling op basis van 
gehakt. Ter herinnering: om te zien 
of het vlees ook van binnen gaar is 
prik je erin met een vork. Het sap 
dat eruit loopt moet helder zijn, 
niet rood of roze.

Rundvlees bevat minder scha-
delijke kiemen en onze steak 
saignant is dus geen probleem 
als we het vlees van buiten maar 
vlug dichtschroeien, zo komen de 
kiemen van de buitenkant er niet 
in (en blijft het vlees bovendien 
binnenin lekker sappig…).

De ene kok is de andere niet

Culinaire vaardigheden verschillen 
nu eenmaal, maar we hebben het 
hier veeleer over de manier waarop 
de kok van dienst met het voedsel 

omgaat. Als je je keuken en je 
werkbladen schoon en rein houdt 
ben je al een eind ver. Keukengerei 
en snijplanken moeten echt heel 
schoon zijn en verdienen daarom 
bijzondere aandacht. We zeiden 
het al meermaals in vroegere 
nieuwsbrieven: zorg ervoor dat de 
kiemen niet van de rauwe op de 
bereide voedingswaren kunnen 
overgaan (kruisbesmetting). 
Gebruik dus niet dezelfde snij-
planken of ander keukengerei voor 
bereide gerechten die je eerder 
voor rauwe waren hebt gebruikt 
(tenzij je ze eerst grondig hebt 
afgewassen). En we moeten je 
wellicht niet vertellen dat propere 
handen essentieel zijn…

En het ene restaurant…

Misschien verkies je de feestavond 
door te brengen in een gezellig 
restaurantje ? Tja, dan heb je het 
zelf niet meer in de hand natuur-
lijk, maar als je reserveert bij een 
eetgelegenheid die je kent en ver-
trouwt zit je hoogstwaarschijnlijk 
wel goed. In het andere geval kan 
een bezoekje vooraf geen kwaad : 
de netheid van de zaak en van het 
personeel vertellen je meestal al 
veel over hoe het er in de keuken 
aan toe gaat… Hou er ook reke-
ning mee dat je vanaf 1 januari op 
restaurant niet meer mag roken.

Tot slot wensen we je nogmaals 
aangename (en smakelijke) einde-
jaarsfeesten en het allerbeste voor 
een voorspoedig en voedselveilig 
nieuw jaar.


