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Ie betekenis van hygene in de (groot-)keuken wordt besproken met het oog
p het mogelijk ontstaan van voedselinfecties en -ver@tigingen. Hygiëne in
e keuken moet enerzijds zijn gericht op het voorkómen van besmetting met
ngewenste micro-organismen en anderzijds op bet verhinderen van groei.
boor het gebruik van rauwe produkten, vooral die van dierlijke oorsprong,
er een voortdurende aanvoer van gevaarliike bacteriën. Reinigen en
desinfecteren in de (groot-)keuken is vooral geAM op het voorkón& van
(her-)besmetting. Vooral bacteriën die zich sterk hechten aan oppervlakken
zijn moeilijk te verwijderen en kunnen voor nabesmetting zorgen.
Door een strikte werkwijze wat betreft verhittings- en bewaartemperaturen
en -tijden kan vermeerdering van bacteriën worden verhinderd. Door de grote
hoeveelbeden voedsel die met name in grootkeukens tegelijkertijd worden
bereid, zijn grondig verhitten en snel afkoelen processen die aandacht vragen.
Keukenhygiëne houdt daarom veel meer in dan aiieen de reinigings en des
infectieprocedure.
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Meiding
In het begrip schoonmaken zit het aspect van reinigen, het wegnemen van vuil, het
ontdoen van ongerechtigheden, maar ook (meer positie0 het mooi maken, het opsieren van iets. Het doel van schoonmaken kan verschillen, &ankelijk van het object,
de plaats en de omstandigheden. Zo zal iemand die veel thuis zit het belangrijk vinden dat de ramen schoon zijn om ongehinderdnaar buiten te kunnen kijken. Iemand
die allergisch is voor stof of huismijt zal het (nat) reinigen van vloeren en hoekjes
belangrijk vinden voor de eigen gezondheid. Een ander kan puur uit esthetisch oogpunt genieten van een glimmende, fris ruikende badkamer. Bij het schoonmaken in
de (groot-)keuken staat de hygiëne centraal. Volgens de defintie van Van Dale staat
hygiëne voor: 'gezondheidsleer; alles wat een goede gezondheid vereist en de handelingen, inrichtingen en instellingen die deze bevorderen; zindelijkheid'. Hygiëne
in de (groot-)keuken is van groot belang, daar bij onjuiste behandeling vim rru&sel
de gevolgen voor de gezondheid aanzienlijk kunnen zijn. Enige,aspectenwan.k&
. .2$, L ' Z
kenhygiëne worden hier nader besproken.
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Risico's van in grootkeukens bereid voedsel
Uit een studie van Roberts (1
tiging in Engeland en Wales blijkt
in grootkeukens (restaurants, hot

van de Rijkskeuringsdiensten van Waren (RKvW) tot
van het Rijksinstituutvoor Volksgezondheid en Milieuh

73,s

(1349)

15

(1474)

qerzochte gevallen
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Het versuhil in dezeresultaten kan wellicht worden verklaard door de methode van
onderzoek. De RKvW registreert en ondenoekt gevden van voedselinfectie die bij
die'dienst.w~rdenaangemeld. De cijfers van het RIVM zijn verzameld in een systematiseh onderzoek, waarbij basisgezondheidsdiensten,streeklaboratoria en huis-mn.bepaalde
regioamenwerkten. Bij deze aanpak werden d e personen
.m&ae$",,ga6tr~enteritis geënquêteerd en onderzocht. Blijkbaar is men eerder
'&&M k ~ e k t e & v atel melden bii &.RKvW, wanneer men vermoedt dat voed,is.b& de, aanpak m b h e tRIVM blijkt echter dat
k I @ i x ~ ~ ~ # W ~ ~ o a l i e m h ~ h o u moet
d e nworden gezocht.

ooizaak zaak

igmg en van icnusbesmetting (veelal via onvoldoende gereinigde oppervlakken,
:reedschappen of handen) is veel geringer, maar toch niet verwaarloosbaar.
ooral bij voedingsdiensten van ziekenhuizen en verpleeghuizen ligt een grote verntwoordelijkheid met betrekking tot de veiligheid van het daar bereide voedsel. De
mumenten in genoemde tehuiz.en hebben veelal een verminderde weerstand, zodat
:gevolgen van een 'fout' dodelijk kunnen zijn. Voorbeeld hiervan zijn de doden
i een bejaardenhuis in Limburg, veroorzaakt door Salmonella enteritidis ten gevol-
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betekent dat er geen positieve monsters waren.
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Herbesmetting via apparatuur
Herbesmetting via niet goed gereinigde apparatuur of gereedschap is niet denkbeeldig, Hoe groter en complexer de apparatuur is die gebruikt wordt bij de voedselbereiding, des te alerter moet men zijn op de reiniging en desinfectie. Door de
complexere bouw kunnen gemakkelijk voedselresten achterblijven.Aangezien voedselresten een ideale voedingsbodem vormen voor micro-organismen, d e n , als er
iets voedsel achterblijft, de onvermijdelijk aanwezige bactenen zich kunnen vermeerderen. Als een gereinigd oppervlak de gelegenheid krijgt goed op te drogen, zal
wel een aantal bacteriën afsterven, hoewel er altijd droogte-resistente kiemen d e n
overblijven. Zijn materialen of apparaten zodanig geconstrueerd dat ze lang vochtig blijven, dan zullen de bacteriën die na reiniging waren overgebleven zeker uitgroeien tot onaanvaardbare aantallen.
:
Sommige bacterGen zijn zeer goed in staat zich te hechten aan apparatuur, waarvan
ze dus met reinigingnauwelijks te verwijderenzijn. Op deze wijk kunnen ook bepaalS"p
-, .
. de ziekteverwekkende bactenen, zoals Staphylococcus aureus en Listeria monocytogenes, in apparatuur persisteren (Notermans, 1991). Door deze hechtingseigenschappen, gecombineerd met hun droogteresistentie kunnen deze pathogene k b
men zich als 'huiskiem' heel goed handhaven. Het toepassen van desinfectie na reiniging is in deze gevallen beslist nodig.

&$;
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Herbesmetting via handen van personeel
Huid in het algemeen, en die van handen in het bijzonder, bevat zeer veel bacteriën.
Er wordt onderscheid gemaakt in residente, huid-eigen flora en transiënte flora. De
eerste groep kan op de huid koloniseren (vermeerderen), de laatste groep kan alleen
gedurende een bepaalde tijd overleven en laat zich door wassen gemakkelijker verwijderen.
Onderzoek (De Wit en Kampelmacher, 1988) in keukens van restaurants en grootkeukens toonde aan dat op de handen van voedsel-bereiders soms hoge aantallen
Enterobacteriaceae en Staphylococcus aureus werden aangetroffen. Door handen
wassen ging het aantal Enterobacteriaceae wel naar beneden, dat van S. aureus echter nauwelijks. Dit heeft te maken met het residente karakter van S. arrew. Dit
resultaat is des te verontrustender daar er veel hoge aantallen Enterobactmiaceae en
S. aureus werden gevonden op de handen van mensen die in de broodkeuken werkzaam waren of salades bereidden, dus contact hadden met het 'eindprodukt'. Ovs
rigens was de situatie in grootkeukens beter dan in restaurants. Vooral gezien de
residente flora, en het mogelijk pathogene karakter ervan, betekent handhygiëne
meer dan alleen goed handen wassen. Het weloverwogen omgaan met rauwe grondstoffen en eindpiodukt kan een maatregel zijn om kniisbesietting te voorkomen.

Vermeerdering van micro-organiqen

4

Vermeerderingvan micro-organismen treedt vooral op tussen tempaaturenv& 7"C
tot 50 "C. Een aantal micro-organismenkan nog groeien bij lagere t a n p e r m
mals de psychrotrofe bederf-ve
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Een risicoverhogende factor in grootkeukens is het feit da
veelheden voedsel wordt gewerkt. Vooral het na verhitten
grote
- hoeveelheid voedsel is erg moeilijk. Als het afkoelenhoo
gebeurt, dus zonder geforceerde koeling, is het afkoeltraject veel te lang en kan
alweer groei van micro-organismen optreden.
Het portioneren en distribueren van het in een grootkeuken bereide voedsel is een
belanfiike
- - stav. Het is veelal een arbeidsintensief gebeuren, met mogelijkheid van
het ontstaan van nabesmetting. Bovendien kan door de tijd die hiermee gemoeid is
de temperatuur nauwelijks worden beheerst.
In alle bereidings/distributiesystemenspeelt de temperatuurbeheersing een
rijke rol. In het gekoppelde systeem (distributie en consumptie direct na het
moet de temperatuur steeds boven 60 "C blijven, niet alleen uit hygiënisch oogpunt,
maar ook met het oog op de smakelijkheid van het warme voedsel. In een ontkop
peld systeem (koken, afkoelen, bewaren, opwarmen, serveren) zitten de volgende
kritische punten: snel afkoelen (binnen twee uur van ca. 60 "C tot 15 "C, verder snel
doorkoelen en eventueel invriezen), bewaren bij voldoende lage temperaturen en
vervolgens door en door verhitten tot ca.70 "C (Bryan,1990; Rombouts en de Wit,

Reinigen van apparatuur, gereedschap, oppervlakken etcetera in de keuken dient
primair om te voorkomen dat ongewenste bestanddelen, inclusief micro-organismen, in het voedsel terecht komen. Daarnaast heeft het tea doel het klimaat voor
de werknemers w aangenaam mogelijk te houden (geen glibberige vloeren) en apparatuur optimaal te laten werken.
Aangeaien voedselresten een ideale voedingsbodem voor bacteriën zijn, heeft een
goede reiniging tot gevolg dat ongewenste groei wordt voorkomen. Hoe groter en
complexer keukenapparatuur is, des te meer zal de noodzakelijkheid van desinfee
teien'naar voren komen om besmetting van voedsel te voorkomen.
M e n . in het licht van het ontstaan van voedselinfecties en -vergiftigingen is
whoonmakeii echter bepaald niet de belangrijkste factor. Beheersen van het prodtktiesysteem wat betreft bewaar- en verhittingsthperaturen ent-tijden blijkt
veel6langríjker.
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(oeThe importance of cleaning in kitchens is discussed, mainly in view of the
occurrence of foodborne diseases. Kitchen hygiene is focused both on prevention of contamination with pathogenic micro organisms and prevention of
growth. With raw materials, specially those of anima1 origin, a continuous
flow of pathogenic bacteria enters the kitchen. Cleaning and disinfection in
the kitchen mainiy prevents contamination. Bactwia which firmly stick to surfaces are hard to remove and may easily cause cross-contamination. Growth
of bacteria may be prevented by controlling the heating and storage temperaC ~
large amounts of
tures and times. In kitchens of food E N ~ establishments
food are prepared at the Same time. In these kitchens thorough heating and
rapid cooling are the most critical processes. Kitchen hygiene comprises much
more than only cleaning and disinfection procedures.
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